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Streszczenie, Szpotawość stawów kolanowych jest jednym z czynników ryzyka 

zapoczątkowania i rozwoju zmian zwyrodnieniowych przedziału przyśrodkowego kolana. 

Zewnętrzny moment przywodzący staw kolanowy (EKAM) oraz popęd EKAM (IEKAM) są 

pośrednimi wskaźnikami obciąże  tego przedziału. Chód ze zwiększoną rotacją zewnętrzną 
ko czyny dolnej, wyrażoną przez wyższe wartości kąta progresji stopy (FPA) może wpłynąć 
na zmniejszenie EKAM. 

Celem niniejszej pracy było określenie czy występują istotne współzależności pomiędzy 
EKAM, IEKAM, FPA oraz zosiowaniem ko czyn dolnych w płaszczyźnie czołowej u młodych, 
zdrowych kobiet. 

Grupę badaną stanowiło 40 kobiet w wieku 17-32 lata z różnej wielkości zosiowaniem 

ko czyn dolnych w płaszczyźnie czołowej (od normy do szpotawości), określonym miarą 

kąta „pelvis-knee-ankle” (PKA). Badanie chodu przeprowadzono z wykorzystaniem 8-

kamerowego systemu BTS Smart D zsynchronizowanego z dwoma platformami 

tensometrycznymi AMTI. Analizę statystyczną wykonano za pomocą testów: Shapiro-Wilka 

(p<0.05), a następnie korelacji rang Spearmana (p<0.05). 

Wartości kąta PKA w badanej grupie zawierały się w przedziale 174.5o
-186.1

o
 (średnia: 

178.6 ±2.4
o
). Nie stwierdzono znamiennych korelacji pomiędzy miarą kąta PKA  

a wartościami badanych parametrów chodu (p<0.05). Otrzymano natomiast statystycznie 

istotne zależności pomiędzy wartościami FPA a: EKAMmax1 (r=-0.323, p<0.05), EKAMmax2  

(r=-0.417, p<0.05) oraz IEKAM (r=-0.350, p<0.05). 

Na podstawie uzyskanych wyników można stwierdzić, iż sam pomiar wielkości szpotawości 
poprzez wyznaczenie kąta PKA nie odzwierciedla wielkości obciąże  działających na 

przedział przyśrodkowy kolana. Na to ostatnie wpływ ma kąt progresji stopy. Chód ze 

zwiększoną rotacją zewnętrzną ko czyny dolnej nie jest jednak przyjmowany 

„automatycznie” w odpowiedzi na wysokie wartości EKAM. Wdrożenie takiego mechanizmu 

wymaga odpowiedniego treningu chodu. U osób młodych ze szpotawością stawów 
kolanowych, u których zako czył się już proces wzrastania ko czyn dolnych taki trening 
powinien stanowić element postępowania prewencyjnego. 
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