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Streszczenie. W obrębie struktury stopy wydaje się, że wielki palec u nogi odgrywa ważną 

rolę w biomechanicznej funkcji stopy. W pozycji stojącej wielki palec wywiera większy 
nacisk niż pozostałe części śródstopia i pięta. Wywiera również nacisk około dwukrotnie 
większy od całkowitego nacisku pozostałych czterech palców. Dlatego zaburzenia pracy 

wielkiego palca spowodowałyby nieuniknione zmiany w równowadze statycznej i 

dynamicznej. Celem niniejszej pracy jest określenie zależności siły mięśni kompleksu stawu 
skokowego i palucha na stabilność funkcjonalną. W badaniach udział wzięło 14 zdrowych, 

młodych mężczyzn w wieku 21±3 lat. Pomiary siły mięśni stopy zostały wykonane przy 
użyciu specjalnie skonstruowanego stanowiska z liniowym czujnikiem siły obsługiwanym 
komputerowo w środowisku Noraxon, MyoResearch. Do pomiarów równowagi funkcjonalnej 
wykorzystano platformę tensometryczną (AMTI, Accugait), na której przeprowadzono test 
maksymalnego wychylenia w przód. Wybór tego kierunku wychylenia został dokonany ze 

względu na największe zaangażowanie badanych mięśni w tym ruchu. Dodatkowo wykonano 

pomiary antropometryczne stopy. W dalszych analizach statystycznych wzięto pod uwagę 
zmienne antropometryczne pomiarów stopy, maksymalną siłę kompleksu stawu skokowego 
oraz palucha w zadaniu pchania i ciągnięcia oraz parametry testu maksymalnego wychylenia 

tj. zakres oraz wskaźnik przedniej granicy stabilności (WPGS) określający procentowe 
wykorzystanie przedniego funkcjonalnego zakresu stabilności. Wstępna analiza danych 

emprirycznych dotycząca wybranych parametrów wskazuje na istotną pozytywną zależność 
siły palucha i kompleksu mięśni stawu skokowego w każdym z analizowanych zada  z 
zakresem maksymalnego wychylenia w przód. Ponadto zarejestrowano pozytywne korelacje 

siły kompleksu stawu skokowego nogi niedominującej w zadaniu pchania i ciągnięcia 

paluchem z WPGS oraz siły palucha prawej nogi w zadaniu pchania. Podsumowując, nasze 
badanie pokazuje znaczenie palucha w równowadze statycznej i dynamicznej. Deficyty w 

zakresie siły palucha oraz kompleksu stawu skokowego mogą znacząco wpływać na 
pogorszenie równowagi. Natomiast z praktycznego punktu widzenia odpowiednia stymulacja 

tych mięśni może przynieść korzyści w poprawie równowagi funkcjonalnej. Potrzebne są 
dalsze badania, aby wyjaśnić, czy pogorszenie równowagi wynika z deficytów w 
powierzchniach podpierających stopę, z aktywności mięśni palców i palucha, czy z reakcji 

czuciowych powierzchni podeszwy. 


	Kajetan J. Słomka1,  Jakub Łysoń1, Mateusz Szewczyk1, Maria Sowa1, Justyna Michalska1

