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    Streszczenie. Wstęp: Najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wśród dzieci jest 
mózgowe porażenie dziecięce (MPD). Około 50 procent dzieci z MPD korzysta z ortezy 
obejmującej stopę i podudzie tak zwaną ,,ankle foot orthosis” (AFO). Jednym z celów 
stosowania ortezy jest poprawa jakości chodu u dzieci z MPD. Występują różne rodzaje ortez 
w zależności od zastosowanego materiału oraz budowy. Jedną z nich jest orteza ,,solid foot 
orthosis” (SAFO), która charakteryzuję się sztywną konstrukcją uniemożliwiająca wykonanie 
ruchu w stawie skokowym górnym i dolnym.  
Cele: Celem artykułu jest przedstawienie zmian parametrów kinematycznych chodu podczas 
użytkowania ortezy SAFO u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Pracę 
przygotowano na podstawie informacji zawartych w dostępnych publikacjach naukowych. 
Metody: Przegląd literatury polsko- i anglojęzycznej z okresu 20 ostatnich lat, zamieszczonej 
w bazach naukowych, przeprowadzono przy użyciu odpowiednich fraz takich jak: orteza 
SAFO, porażenie mózgowe, analiza chodu. 
Wyniki: Analiza wyników badań wykazała efekty dotyczący zwiększenia zgięcia 
grzbietowego i zmniejszenie zgięcia podeszwowego stopy. W stawie kolanowym wykazano 
mniejszy zakres wyprostu w stawie kolanowym w fazie podporu chodu. W wielu badaniach 
udowodniono zwiększony zakres wyprostu w stawie biodrowym.  
Wnioski: Zastosowanie ortezy SAFO, w większości badań, wpłynęło korzystnie na zmiany 
kinematyczne chodu. Mimo to wielu artykułach nie było podanych informacji dotyczących 
konstrukcji ortez, czyli z jakiego materiału wykonano ortezę oraz jaką grubość miała 
podeszwa. Problematyczne bywa porównanie badań między sobą ze względu na różne grupy 
badawcze. Większość autorów badało chód w ortezie oraz bez ortezy tego samego dnia, co 
wskazuję na krótkotrwały efekt ortezy. Na podstawie analizy wyników badań nasuwa się 
pytanie: czy przy długotrwałym stosowaniu ortezy SAFO efekty kinematyczne chodu 
pozostaną bez zmian.  
Słowa kluczowe: orteza stawu , SAFO(solid ankle foot orthoses) chód, analiza chodu, 
porażenie mózgowe.               
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