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Streszczenie. Badania nad biomechaniką kręgosłupa mają kluczowe znaczenie 
w doskonaleniu treningu jeździeckiego na każdym etapie. Udowodniono, że co czwarta osoba 
jeżdżąca konno rekreacyjnie i co piąta osoba trenująca wyczynowo zgłasza dolegliwości ze 
strony kręgosłupa. Spowodowane jest to działaniem sił wieloosiowych na układ ruchowy 
człowieka ze strony ko skiego grzbietu. 

Przeprowadzone badania miały na celu analizę odpowiedzi motorycznej ze strony 

kręgosłupa na działające na ciało jeźdźca siły. Dokonano dwóch rodzajów pomiarów: 

 pomiar potencjałów elektrycznych mięśni grzbietu w dwóch punktach (dolny i górny 
przyczep mięśnia czworobocznego) 

 pomiar zmian wartości kątów pomiędzy odcinkami kręgosłupa (szyjnym, 
piersiowym oraz lędźwiowym) 

Badania były przeprowadzone na trzech jeźdźcach o podobnym stopniu zaawansowania w 
jeździe konnej, lecz poruszających się na różnych wierzchowcach oraz posiadających różne 
uwarunkowania fizyczne. Jeźdźcy poruszali się w trzech chodach – stępie, kłusie i galopie po 
kole o średnicy około 30 metrów.  

Do przeprowadzenia badania wykorzystana została aparatura firmy NORAXON. Każdy z 
jeźdźców podczas badania miał przymocowane 4 czujniki ruchu, oraz 4 odprowadzenia EMG 

(po dwie na każdą stronę, dla dwóch odcinków). 
Wyniki bada  zostały zestawione według typu chodu oraz badanego odcinka oraz poddane 

analizie statystycznej w programie STATISTICA, dzięki czemu możliwe było odnalezienie 
korelacji pomiędzy wartościami potencjałów elektrycznych i wartościami zmian kątów w tym 
samym czasie. 

Analiza przeprowadzonych bada  pozwala wnioskować, iż istnieją różnice w wartościach 
zmian kątów kręgosłupa oraz wartościach potencjałów elektrycznych w zależności od chodu 
konia, występują związki zmian parametrów kątowych między trzema odcinkami kręgosłupa, 
które są odzwierciedleniem kompensacji sił działających ze strony ko skiego grzbietu, ruch 
jeźdźca po okręgu powoduje zwiększenie wartości potencjałów elektrycznych mięśni po 

zewnętrznej stronie kręgosłupa oraz występują powiązania pomiędzy wartościami 
potencjałów elektrycznych a wartościami zmian kątów pomiędzy odcinkami, co 
odzwierciedla wieloosiowy charakter obciąże  kręgosłupa. 
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