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  Streszczenie, Problematyka dotycząca lokomocji kobiet w okresie ciąży w ostatnich latach 
stała się obszarem zainteresowania wielu badaczy, którzy wskazują na istnienie różnych 
mechanizmów adaptacyjnych układu ruchu i strategii przemieszczania ciała kobiety w tym 

odmiennym stanie fizjologicznym. Głównym założeniem pracy było podsumowanie 

aktualnego stanu wiedzy w zakresie oceny stabilności dynamicznej przyszłych matek  
i usystematyzowanie wyników badań na podstawie analizy krajowego i światowego 
piśmiennictwa. Dla celów pracy posłużono się szablonem metodologicznym PRISMA. 

Przegląd literatury wykonano w okresie 24-26.09.2014 wykorzystując następujące bazy 

danych: PubMed, EMBASE, SportDiscus, Scopus z uwzględnieniem artykułów  

o charakterze eksperymentalnym opublikowanych po roku 1990, które koncentrowały się na 
ocenie parametrów determinujących chód kobiet ciężarnych. Następnie bazę danych 

uzupełniono o prace opublikowane w 2015. Ostatecznie otrzymano 25 oryginalnych prac 

badawczych. Na podstawie analizy zgromadzonej literatury wyłania się obraz stabilnego  

i bezpiecznego sposobu realizowania lokomocji przez kobiety spodziewające się dziecka.  
W większości doniesień, autorzy zgodnie podkreślają, że naturalny chód kobiet w ciąży 
charakteryzuje mniejsza prędkość oraz niższa częstotliwość i długość kroków, w porównaniu 

ze stanem sprzed ciąży i po jej zakończeniu. Odnotowują również wydłużenie czasu trwania 

dwuoporowej fazy chodu, skrócenie fazy jednooporowej oraz zwiększenie szerokości 
płaszczyzny podparcia, co sprzyja zwiększaniu bezpieczeństwa przemieszczania się  
i minimalizowaniu negatywnych skutków zaburzeń równowagi. Kompensacyjną zmianą  
w odpowiedzi na szersze stawianie kroków jest wzrost przyśrodkowo - bocznej składowej 
siły reakcji podłoża. Ciąża wpływa na ograniczenie ruchu w stawie biodrowym, który jest 

najbardziej narażony na przeciążenia związane ze zwiększoną masą ciała w okolicy jamy 

brzusznej. Zmiana w dystrybucji masy ciała przyczynia się do zwiększenia przodopochylenia 

miednicy i pogłębienia lordozy w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Te zmiany posturalne 

mają na celu absorbowanie dodatkowych sił oraz zapewnienie równowagi. Przegląd 
literatury ujawnił jednak pewne rozbieżności w wynikach przeprowadzonych badań, jako 

konsekwencji stosowania różnych protokołów badawczych. Korzystne byłoby zatem 

ujednolicenie metodologii z uwzględnieniem m.in. okresu ciąży, czy wskazaniem 

minimalnych liczebności grup, bowiem te czynniki w głównej mierze determinują 
odnotowane różnice. W przyszłości warto również zadbać, by analiza objęła zarówno 

biomechaniczne aspekty chodu kobiet spodziewających się dziecka, jak również styl ich 

życia i poziom aktywności fizycznej. Zastosowanie takiego podejścia pozwoli zweryfikować 

wpływ wzmiankowanych czynników na reakcje adaptacyjne organizmu kobiety ciężarnej.   
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