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  Streszczenie:WSTĘP: W fizjologii ludzi jak i zwierząt, powinna występować symetria w 
zakresie chodu. Lateralizacja długości kroków może być podyktowana wieloma czynnikami, 
tak fizjologicznymi, jak patologicznymi. Różnice są efektem kompensacji obniżonej 
wydolności jednej ze stron, względem drugiej, np. skrócenie wykroku. Czynniki wywołujące 
zmiany to m.in. zaburzenia w układzie kostno-mięśniowym i  problemy neurologiczne [1].  

Rolą zoofizjoterapii jest osiągnięcie symetrii w chodzie, oraz wzmocnienie mięśni 
motorycznych. Posiadanie wiedzy na temat ilościowej analizy chodu może pozwolić na 
zaplanowanie procesu rehabilitacyjnego oraz kontroli stopnia poprawy w trakcie terapii [2].  
 
CEL: Celem pracy jest określenie występujących różnic w zakresie lateralizacji chodu psa w 
stępie.  

 
MATERIAŁY I METODY: Materiałem badanym była suka w typie rasy bokser, w wieku 5 lat, 
o macie ciała 23 kg, długości ciała 64 cm i wysokości w kłębie 60 cm. Badanie przeprowadzono 
na bieżni dogPACER model LF-3.1 przy nachyleniu 7o i prędkościach posuwu taśmy bieżni 
pozwalających na osiągnięcie przez psa chodu w stępie i kłusie. Analiza obejmowała długość 
wykroku i ułożenie kończyn. Została przeprowadzona w programie firmy Noraxon MyoVideo, 
a nagranie wykonano przy użyciu kamery Logitech 920Pro. 

 
WYNIKI: Średnia odległość stawianych kończyn od siebie w stępie po stronie lewej wyniosła 
77,3cm (±1,8), a po stronie prawej 73,9 cm (±2,4). Analiza odległości kończyny lewej 
piersiowej i prawej miednicznej wyniosła średnio 18 cm, a prawej piersiowej i lewej 
miednicznej 17,5 cm. Stosunki długości analizowanych parametrów po stronie lewej do prawej 
są bliskie jedności i wynoszą średnio 0,96 dla pierwszego przypadku i 0.98 dla drugiego.  
Odległość kończyn w stępie wskazują, że badana suka skraca wykrok prawej kończyny 
miednicznej. Uzyskane informacje mogą sugerować potrzebę wdrożenia terapii mającej na celu 
zrównanie wykroku prawej i lewej kończyny miednicznej [2]. 
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