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  Streszczenie. Wprowadzenie. W zale ności od budowy anatomicznej i formy oddziaływania 
na stawy rozró niamy mięśnie jednostawowe, dwustawowe oraz wielostawowe. Mięśnie 
dwustawowe mogą pełnić funkcję zarówno zginaczy jak i prostowników. Je eli mechanika 

pracy jakiegokolwiek mięśnia zostanie zaburzona, wówczas inne zespoły mięśniowe dą ą do 
przejęcia jego funkcji w procesach kompensacyjnych, celem realizacji zadania ruchowego. 
Dlatego, te  celem niniejszej pracy było porównanie redystrybucji siły mięśni dwustawowych 
w chodzie osób zdrowych i z opadającą stopą. Materiał i Metody. Badaniami objęto grupę 10 
osób z opadającą stopą (OS) oraz grupę 10 osób zdrowych (Z). Dane kinematyczne i 

kinetyczne chodu zostały zebrane przy pomocy 9 kamer (100Hz) systemu Vicon 
zsynchronizowanego z dwoma platformami firmy Kistler (1000Hz). Do analizy i symulacji 

chodu wykorzystano 10 segmentowy model ciała człowieka o 23 stopniach swobody i 92 
mięśniach dostępny w programie OpenSim1. Zadanie odwrotne kinematyki zostało 
rozwiązane w celu znalezienia kątów, które najlepiej oddały ruch badanych osób. Otrzymane 

dane zostały skorygowane przy pomocy algorytmu RRA, w celu otrzymania dynamicznej 

spójności. Algorytm CMC został u yty w celu wyliczenia sił mięśni w funkcji czasu 
działających w chodzie. W celu określenia ró nic między grupami zostały policzone pola 

powierzchni w dziedzinie cyklu chodu pod krzywymi 6 mięśni, działających na staw 
kolanowy i biodrowy. Wyniki. W badanej grupie osób z opadającą stopą, pola powierzchni 
pod przebiegami krzywych siły mięśni nale ących do grupy tylnej uda, są procentowo ni sze 
w porównaniu z osobami zdrowymi dla: m. półścięgnisty (227%), m. dwugłowy uda - głowa 
długa (137%), m. półbłoniasty (102%). Natomiast dla mięśni nale ących do grupy przedniej 
uda, pola są procentowo wy sze u pacjentów w porównaniu do osób zdrowych odpowiednio 
dla: m. obszerny boczny (172%), m. prosty uda (135%) oraz m. obszerny przyśrodkowy 
(134%). Podsumowanie. Największe zdolności kompensacyjne w grupie OS są obserwowane 
dla mięśni grupy tylnej uda, czyli tych odpowiadających za zginanie stawu kolanowego i 

prostowanie stawu biodrowego, co potwierdzają wartości parametrów kinematycznych2
. 

Podjęcie badań nad oszacowaniem funkcji kompensacyjnych uruchamianych w chodzie osób 

z opadającą stopą mo e dostarczyć cennych informacji, które będą mogły być u yte w 
praktyce do indywidualizacji leczenia i rehabilitacji. 
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