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STRESZCZENIE 

Lokomocja człowieka jest bardzo ważnym elementem jakości życia. Po amputacji kończyny dolnej, 

zwłaszcza, jeśli ten zabieg pozbawia amputowanego stawu skokowego i kolanowego, jakość ta dramatycznie 

się obniża. W takiej sytuacji poruszanie się wymaga znacznej energii, by zachować równowagę i nauczyć się 

chodzić od nowa. Chód w protezie jest dla pacjenta dużym wyzwaniem. Celem naszych badań była ocena 

poprawności i sprawności chodu pacjentów po amputacji jednej kończyny dolnej w obrębie uda, 

zaopatrzonych w protezy tymczasowe i definitywne. 

Badaniami objęto grupę 102 pacjentów zaprotezowanych i usprawnianych w Wojewódzkiej Poradni 

Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi. Wśród badanych byli pacjenci nie tylko zaopatrzeni w protezy 

tymczasowe, ale także i ci, którzy od paru lat nosili protezy definitywne. Oceniano dopasowanie i pionowanie 

protezy, stan kikuta oraz poprawność i sprawność chodu w różnych warunkach. 

Analiza chodu wykazała, że występowały różne odchylenia lokomocji i o różnym nasileniu. U pacjentów 

używających protezę tymczasową tylko u 12% badanych nie zaobserwowano odchyleń podczas chodu. 

Najczęściej występowała nierówna długość kroków i unoszenie się na zdrowej stopie. W podgrupie 

używającej protezę definitywną u 67% nie zaobserwowano odchyleń, a najczęściej występowało utykanie na 

stronę protezy. Na poprawność i sprawność chodu u pacjentów po amputacji kończyny dolnej w obrębie uda 

miał przede wszystkim wpływ czas, który upłynął od amputacji. Im dłuższy okres tym bardziej poprawny 

chód i mniejsza ilość odchyleń, a także lepsza sprawność chodu. 

ABSTRACT 

Locomotion is a very important element of human life. Unfortunately, after lower limb amputation  

the quality of life drastically changes, especially, if the procedure deprive amputee of ankle and knee joint.  

In such situation locomotion requires considerable energy in order to maintain balance and start to walk again 

after operation. Walking in artificial limb is a big challenge for patient. Purpose of our research was to estimate 

correctness and ability of walking of patients after transfemoral amputation of one limb, equipped  

with temporary or definitive prostheses. 
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Research group included 102 patients supplied with artificial limbs, treated in the Provincial Clinic  

of Orthopedic Equipment in Lodz. Among examined subjects there were patients equipped with temporary  

and definitive artificial limbs. Adjustment and alignment of artificial limb, state of stump, and correctness  

and proficiency of walk in different conditions, was evaluated. 

Analysis of walk showed various deviations with different intensity during walking. Only within 12% of 

patients with temporary prostheses no deviations during walking were observed. The most common problems 

were anisometric length of steps and lifting over healthy foot. In the group of 67% of patients with definitive 

prostheses t the most common deviation was limping over artificial limb. 

The correctness and proficiency of walk was influenced by period between the amputation and evaluation. 

The longer time after amputation, the more correct pattern of walking and less deviations, were observed. 

 

Słowa kluczowe: kikut, proteza tymczasowa, proteza definitywna, chód 

 

Keywords: stump, temporary prosthesis, definitive prosthesis, walk 

 

 

1. Wstęp 

Odtworzenie zdolności lokomocji u pacjentów po amputacji kończyny dolnej jest od dawna jednym  

z ważniejszych zagadnień fizjoterapii. Amputacja jest zabiegiem destrukcyjnym, pozbawiającym 

człowieka sprawności poruszania się, a co za tym idzie i możliwości poznawczych. Powstały  

w wyniku odjęcia kikut należy traktować jak nowy sprawny narząd, umożliwiający lokomocję [1, 2, 3]. 

Zabieg operacyjny powinien dawać amputowanemu kikut jak najbardziej funkcjonalny, żeby nowe 

możliwości były w pełni wykorzystywane przez chorego. Takie możliwości daje amputacja 

mioplastyczna, dzięki której uzyskuje się kikut sprawny i wydolny biomechanicznie [4, 5, 6]. Ważnym 

elementem jest poziom, na jakim dokonano odjęcia, ponieważ ma to wpływ na późniejszą lokomocję, 

a także na dalsze życie operowanego. Obowiązuje zasada odejmowania w miejscach „wyboru”, tak, 

aby kikut był optymalnie dobry do zaprotezowania, przez co będzie najbardziej funkcjonalny [7, 8]. 

Wraz ze wzrostem poziomu i liczby amputacji u jednego pacjenta wzrasta też wydatek energetyczny 

podczas chodu. Z punktu widzenia biomechaniki u pacjenta z jednostronną amputacją w obrębie 

goleni wydatek energetyczny wzrasta o 40–60%, a na poziomie uda o 90–120% w stosunku do 

dwunożnego chodu. Natomiast po obustronnym odjęciu w obrębie goleni wzrasta o 60–100%,  

a po obustronnym w obrębie uda wynosi nawet 200% [9, 10]. Wzrasta również zużycie tlenu:  

u jednostronnie amputowanych na poziomie goleni o 9–16%, ale już o 38–49% u amputowanych  

w obrębie uda. Natomiast u pacjentów z amputacją na poziomie obu ud nawet do 280% [9, 10]. 

Trzeba zaznaczyć, że wiodącą przyczyną amputacji kończyn dolnych u osób w wieku dojrzałym  

i starszym są choroby naczyniowe [3, 5, 10, 11]. Bardzo ważnym elementem w przywracaniu 

pacjentowi sprawność jest wcześnie rozpoczęty proces usprawniania. Pacjent powinien być 

odpowiednio zmotywowany i świadomy celu, jaki ma mu dać usprawnianie. Amputowany powinien 

nie tylko brać czynny udział w ćwiczeniach, ale powinien być zainteresowany postępami [1, 3, 12]. 

Rehabilitację należy rozpocząć przed zabiegiem, a następnie kontynuować po amputacji  

i po zaprotezowaniu [3, 12, 13, 14].  

 

2. Cel badań 

Celem naszych badań była ocena poprawności i sprawności chodu u pacjentów po amputacji 

kończyny dolnej w obrębie uda, zaopatrzonych w protezy tymczasowe i definitywne oraz określenie 

rodzaju i częstotliwości występowania odchyleń podczas chodu po różnych nawierzchniach  

i w różnych warunkach. 

 

3. Materiał i metody badań 

Badaniami objęto grupę 102 pacjentów z amputacją jednostronną w obrębie uda, protezowanych  

i usprawnianych w Wojewódzkiej Poradni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Łodzi. Wszyscy badani 
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byli mieszkańcami województwa łódzkiego. Najmłodszy pacjent miał 27 lat, a najstarszy 85 lat. 

Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci w przedziale wiekowym 61–70 (37%) oraz 51–60 (31%),  

a następnie 71–80 (20%), pozostałe przedziały wiekowe były mniej liczne i tak przedział 41–50 (6%), 

81–90 (4%) i po 1% przedział wiekowy 21–30 i 31–40 (p. tab. 1). 

Tabela 1. Wiek pacjentów w grupie badawczej 

Lp. Przedział wieku N % 

1. 21–30 1 1 

2. 31–40 1 1 

3. 41–50 6 6 

4. 51–60 32 31 

5. 61–70 38 37 

6. 71–80 20 20 

7. 81–90 4 4 

Razem 102 100 

 

Wśród badanych było 35% kobiet i 65% mężczyzn (p. rys. 1). Przyczyną amputacji u 78% były 

choroby naczyniowe, u 19% urazy, a u 3% inne (stan zapalny kości i odmrożenia) (p. rys. 2). 

Pacjentów podzielono na dwie podgrupy: zaopatrzonych w protezy tymczasowe i zaopatrzonych  

w protezy definitywne. W podgrupie z protezami tymczasowymi było 50 osób, a w podgrupie  

z protezami definitywnymi 52 osoby. Amputowani używający protezę tymczasową uczęszczali  

do Poradni przez 4 m-ce na zajęcia związane z nauką chodu i samoobsługi, pacjenci noszący protezę 

definitywną proces usprawniania mieli już za sobą. 

 

Rys. 1. Podział grupy badawczej w zależności od płci 

 

Rys. 2. Podział grupy badawczej w zależności od przyczyny amputacji 

Metody badań opierały się na: 

 ocenie dopasowania leja protezowego i pionowania protezy, 

 ocenie stanu kikuta, 

 ocenie poprawności chodu w protezie po podłożu płaskim, 

 ocenie sprawności chodu po różnych nawierzchniach i w różnych warunkach. 
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4. Ocena dopasowania leja protezowego i pionowania protezy 

Oceniając dopasowanie leja, brano pod uwagę stopień kontaktu kikuta z górnym brzegiem leja 

protezowego oraz jego części dolnej przez otwór do wyciągania pończochy kikutowej przy nakładaniu 

protezy. Nadmierny opór podczas nakładania protezy świadczył o wzmożonym nacisku czyli 

ciasnocie w leju, a zbyt duża łatwość przesuwu o luzie. Natomiast skóra po zdjęciu protezy ukazuje 

ślad dzianiny na powierzchni kontaktowej, nieobecny w miejscach odciążenia oraz zaczerwienienia 

lub zasinienia w miejscach ucisku. Dla lokomocji decydujące znaczenie ma nie tylko dopasowanie leja 

protezowego, ale także ustawienie protezy, które oceniano w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej.  

W zależności od długości kikuta lej protezowy powinien być ustawiony w pewnym zgięciu  

i przesunięciu do przodu w płaszczyźnie strzałkowej oraz w pewnym przesunięciu bocznym  

i przywiedzeniu lub odwiedzeniu w płaszczyźnie czołowej. Analizowano również ustawienie stopy  

w stosunku do linii obciążenia. 

 

5. Ocena stanu kikuta 

Oceniając stan kikuta u badanych pacjentów, szczególną uwagę zwracano na długość kikuta (bardzo 

ważną przy protezowaniu), jego kształt, ewentualnie niedowłady kikutów lub niedowład strony 

przeciwnej, bolesność kikuta (wywołaną najczęściej nerwiakami lub wyroślami kostnymi). 

Zastosowano również testy stosowane do wykrywania przykurczów: test Thomasa do wykrywania 

przykurczu zgięciowego w stawie biodrowym. Natomiast przykurcz odwiedzeniowy w stawie 

biodrowym badano, układając pacjenta w leżeniu tyłem ze złączonymi i wyprostowanymi, kończyną 

dolną zachowaną i kikutem drugiej kończyny, obserwując zachowanie trójkąta: kolce biodrowe górne 

przednie i pępek. W warunkach prawidłowych trójkąt jest równoramienny. Jeśli występuje przykurcz 

odwiedzeniowy, to kolec po stronie przykurczu jest obniżony. Pacjentów, u których oba testy były 

dodatnie, kwalifikowano do grupy z przykurczem zgięciowo-odwiedzeniowym. 

 

6. Ocena poprawności chodu w protezie po podłożu płaskim 

Ocenie poddano chód pacjenta w protezie po płaskim podłożu na sali gimnastycznej przeznaczonej  

i przystosowanej do nauki chodu amputowanych. Pacjenci przemieszczali się na dystansie 10 m w jedną 

stronę i 10 m z powrotem. Analizowano wszystkie odchylenia we wszystkich płaszczyznach podczas chodu. 

 

7. Ocena sprawności chodu po różnych nawierzchniach i w różnych warunkach 

Oceniając sprawność chodu, zwracano uwagę na to, jak pacjenci poruszali się w różnych warunkach  

i przy pomocy jakich ułatwień. Brano pod uwagę: 

 chód przy pomocy kul łokciowych, 

 chód o lasce, 

 chód bez pomocy laski, 

 wchodzenie i schodzenie po schodach (wysokość jednego piętra), 

 chód po miękkim podłożu (żwir), 

 chód po bruku (kocie łby), 

 chód utrudniony (z paczką), 

 wykonanie padów (dwóch poprawnych). 

 

8. Wyniki badań 

Ocena dopasowania leja protezowego wykazała, że wszyscy pacjenci mieli prawidłowo dopasowane 

leje. Większość pacjentów używała jednej wełnianej pończochy kikutowej, pozostali nakładali cienką 

pończochę bawełnianą. Oceniając pionowanie i ustawienie protezy, stwierdzono, że tu również wszyscy 

pacjenci używający protez stałych (definitywnych) mieli poprawnie ustawione protezy. 

Nieprawidłowości w ustawieniu protez wykryto u pacjentów zaopatrzonych w protezy tymczasowe,  

ale były one natychmiast korygowane. Oceniając stan kikuta, brano pod uwagę zakres ruchu w stawie 

biodrowym oraz jego długość. 
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W grupie 102 osób u 23% badanych wykryto przykurcz, u 1% niedowład kikuta, 3% badanych 

skarżyło się na silny ból kikuta, który leczony był chirurgicznie (nerwiaki), 6% pacjentów miało 

krótkie kikuty do 15 cm, pozostałe 67% miało prawidłowe kikuty. Należy zaznaczyć, że u 3 osób 

stwierdzono niedowład strony przeciwnej (p. rys. 3). Najczęściej występował przykurcz zgięciowy 

18%, odwiedzeniowy 4% i zgięciowo-odwiedzeniowy 2% (p. rys. 4). Wśród pacjentów, u których 

zdiagnozowano przykurcz, 15 osób nosiło protezy tymczasowe, co stanowiło 30% badanej podgrupy  

i z podgrupy protez stałych było 9 pacjentów, co stanowiło 17% tej podgrupy (p. tab. 2). 

 

Rys. 3. Podział grupy badawczej w zależności od stanu kikutów 

 

Rys. 4. Podział grupy badawczej w zależności od rodzaju  

występujących przykurczów w stawie biodrowym po stronie amputacji 

 

Tabela 2. Ilościowy i procentowy rozkład występujących przykurczów  

w zależności od rodzaju noszonej protezy 

Występowanie 

przykurczu 

Rodzaj zaprotezowania 

Protezy definitywne Protezy tymczasowe 

N % N % 

Tak 9 17 15 30 

Nie 43 83 35 70 

Razem 52 100 50 100 
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Ocena chodu pacjenta w protezie po podłożu płaskim wykazała u 18% badanych nierówność 

kroku, u 14% utykanie na stronę protezy, u 11% unoszenie się na zdrowej stopie, 5% badanych 

miało wibrację stopy i skręcało ją na zewnątrz, po 4% odwodziło protezę i miało pogłębioną 

lordozę, po 2% obwodziło protezę i zarzucało piętą na zewnątrz. Tylko 40% badanych poruszało się 

prawidłowo i u nich nie zauważono żadnych odchyleń (p. tab. 3). W podgrupie pacjentów, 

używających protezę stałą najliczniejszą grupę tworzyli pacjenci z prawidłowym chodem, było to  

35 osób tj. 67%. Najczęściej obserwowana wada w tej grupie to utykanie na stronę protezy: było  

10 osób, co stanowiło 19%, wibracja stopy i skręcanie stopy na zewnątrz odnotowano  

u 2 pacjentów, czyli u 4% badanych oraz po 2% pacjentów charakteryzowała: nierówna długość 

kroków, unoszenie się na zdrowej stopie, odwodzenie protezy, pogłębiona lordoza lędźwiowa  

oraz obwodzenie protezą. W podgrupie zaopatrzonych w protezy tymczasowe tylko u 6 badanych  

tj. u 12% nie zaobserwowano odchyleń podczas chodu. 

Tabela 3. Ilościowy i procentowy rozkład występujących odchyleń  

podczas chodu u badanych pacjentów 

Lp. Odchylenia występujące podczas chodu N % 

1. Nierówna długość kroków 19 18 

2. Unoszenie się na zdrowej stopie 11 11 

3. Odwodzenie protezy 4 4 

4. Utykanie na stronę protezy 14 14 

5. Obwodzenie protezą 2 2 

6. Pogłębiona lordoza lędźwiowa 4 4 

7. Nagłe zarzucanie piętą na zewnątrz 2 2 

8. Wibracja stopy i skręcanie jej na zewnątrz 5 5 

9. Chód prawidłowy 41 40 

Razem 102 100 

 

Najliczniejszą grupę stanowili pacjenci z nierówną długością kroków  18 osób co stanowiło 36%, 

a drugą co do wielkości wadę polegającą na unoszeniu się na zdrowej stopie odnotowano u 10 osób 

(20%). Inne wady występowały rzadziej: 8% utykało na stronę protezy, u 6% występowało 

odwodzenie protezy, nadmierna lordoza lędźwiowa i wibracja stopy ze skręcaniem na zewnątrz oraz  

u 4% stwierdzono zarzucanie piętą i u 2% obwodzenie protezą (p. tab. 4 i rys. 5). 

Tabela 4. Ilościowy i procentowy skład występujących odchyleń  

podczas chodu w podgrupach 

Lp. Odchylenia występujące podczas chodu 
Protezy stałe Protezy tymczasowe 

N % N % 

1. Nierówna długość kroków 1 2 18 36 

2. Unoszenie się na zdrowej stopie 1 2 10 20 

3. Odwodzenie protezy 1 2 3 6 

4. Utykanie na stronę protezy 10 19 4 8 

5. Obwodzenie protezą 1 2 1 2 

6. Pogłębiona lordoza lędźwiowa 1 2 3 6 

7. Nagłe zarzucanie piętą na zewnątrz 0 0 2 4 

8. Wibracja stopy i skręcanie na zewnątrz 2 4 3 6 

9. Chód prawidłowy 35 67 6 12 

Razem 52 100 50 100 

 

Sprawność chodu oceniano również w dwóch podgrupach. Wszyscy pacjenci używający protez 

definitywnych, chodzili po schodach, miękkim podłożu (żwir), po bruku, wykonywali pady  

oraz poruszali się poprawnie, przenosząc w jednej ręce paczkę, 48% poruszało się w protezie bez kul, 

23% o lasce i 29% o kulach łokciowych. Inaczej przedstawiały się wyniki wśród osób używających 

protez tymczasowych. W tej podgrupie nie było pacjentów poruszających się bez kul i o lasce, 45 osób 

tj. 90% poruszało się o kulach łokciowych, z tej grupy 25 osób tj. 50% wykonywało poprawnie pady  
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i 20 osób tj. 40% przemieszczało się z paczką, 45 osób tj. 90% chodziło po schodach, podłożu 

miękkim i bruku. Pozostałych 5 pacjentów tj. 10% chodziło przy pomocy podpórki dwukołowej,  

ci nie wykonywali padów, nie chodzili po schodach, miękkim podłożu i bruku (p. tab. 5 i rys. 6). 

 

 

Rys. 5. Wyniki oceny sprawności chodu w podgrupach, w różnych warunkach 

Tabela 5. Ilościowy i procentowy rozkład sprawności chodu w zależności od rodzaju noszonej protezy 

Lp. Analiza sprawności chodu 
Protezy stałe Protezy tymczasowe 

N % N % 

1. Chód o kulach łokciowych 15 29 45 90 

2. Chód o lasce 12 23 0 0 

3. Chód bez kul 25 48 0 0 

4. Chód przy pomocy podpórki 0 0 5 10 

5. Chód po schodach 52 100 45 90 

6. Chód po miękkim podłożu 52 100 45 90 

7. Chód po bruku 52 100 45 90 

8. Wykonywanie poprawnie padów 52 100 25 50 

9. Chód z paczką 52 100 20 40 

 

 

Rys. 6. Procentowy rozkład sprawności chodu w zależności od rodzaju noszonej protezy 
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Analizując zależność sprawności chodu od czasu od amputacji, okazało się, że wszyscy pacjenci  

z protezami tymczasowymi operowani byli w okresie do 1 roku, natomiast osoby z protezami 

definitywnymi operowani byli wcześniej (ponad 1 rok przed badaniem) (p. tab. 6). W grupie 

operowanych w okresie 1 roku do 5 lat było 26 osób, z których 10 osób tj. 38% chodziło o kulach 

łokciowych, 7 osób tj. 27% o lasce i 9 osób tj. 35% bez kul. W przedziale powyżej 5 do 10 lat było  

10 osób, z których 2 pacjentów tj. 20% poruszało się o kulach łokciowych, 4 pacjentów tj. 40% o lasce 

i tyle samo bez kul. Pozostałych 16 pacjentów przeszło amputację ponad 10 lat przed badaniem,  

w tej grupie 3 osoby tj. 19% poruszało się o kulach łokciowych, 1 osoba tj. 6% o lasce i 12 osób  

tj. 75% bez kul (p. tab. 7 i rys. 7). Pięciu mężczyzn z podgrupy protez tymczasowych poruszających 

się przy pomocy podpórki to: 3 osoby z niedowładem połowiczym strony przeciwnej do amputowanej, 

1 pacjent z bardzo krótkim kikutem (10 cm) i 1 z niedowładem kikuta. Należy również zaznaczyć,  

że ci pacjenci poruszali się w protezie z zablokowanym stawem kolanowym. Pozostałych 97 badanych 

poruszało się w protezie z wolnym stawem kolanowym. 

Tabela 6. Ilościowy i procentowy rozkład pacjentów w zależności od czasu po amputacji  

Lp. Czasokres od amputacji do badania 
Protezy stałe Protezy tymczasowe 

N % N % 

1. Do 1 roku 0 0 50 100 

2. Powyżej 1 roku do 5 lat 26 50 0 0 

3. Powyżej 5 do 10 lat 10 19 0 0 

4. Powyżej 10 lat 16 31 0 0 

Razem 52 100 50 100 

 

Tabela 7. Ilościowy i procentowy rozkład wpływu czasu po amputacji  

na sprawność chodu (w podgrupie protez stałych) 

Lp. Czasokres 
Kule łokciowe Laska Bez kul Razem 

N % N % N % N % 

1. Powyżej 1do 5 lat 10 38 7 27 9 35 26 100 

2. Powyżej5 do10 lat 2 20 4 40 4 40 10 100 

3. Powyżej 10 lat 3 19 1 6 12 75 16 100 

 

 

Rys. 7. Procentowy rozkład wpływu czasu po amputacji na sprawność chodu (w podgrupie protez stałych) 
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Analiza badań wykazała, że większość pacjentów stanowili mężczyźni. Prowadzone przez nas badania  

w latach 2006–2007 na podobnej grupie w tym względzie miały podobne wyniki [13]. Natomiast 

prowadzone przez nas wieloletnie i wieloetapowe badania w latach osiemdziesiątych  

i dziewięćdziesiątych na grupie 467 pacjentów po jednostronnej amputacji w obrębie uda pokazały,  

że w tym przypadku było 6 krotnie więcej mężczyzn niż kobiet (87% do 14%) [3]. Podobne 

spostrzeżenia wynikają z badań Adamskiej, w których stosunek ten wynosił 66% do 34% [15]. 

Również według Cutsona i Bongiorniego przewagę mieli mężczyźni [10]. Również Vitali i wsp. 

podają podobne dane: 86% do 14% [6]. Wielu autorów podaje, że najczęściej przyczyną amputacji  

są choroby naczyniowe, to się również potwierdza w naszych badaniach, aż 78% amputacji było tym 

spowodowane. Wcześniejsze badania w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych miały podobne 

wyniki [3, 13]. Potwierdzają to również inni badacze: Nejman podaje 70% [5], Vitali i wsp. 87% [6], 

Cutson i Bongiorni 60% do 94% [10]. Z tego wynika, że większość amputowanych traci kończyny 

dolne w wyniku dolegliwości naczyniowych. W większości są to pacjenci powyżej 50 roku życia.  

W naszych badaniach stanowili oni 92% badanych, a najliczniejsza grupa (68%) była w wieku  

51–70 lat. Podobne wyniki otrzymaliśmy we wcześniejszych badaniach [3, 13]. Bardzo ważnym 

elementem podczas badania, na który zwracano szczególną uwagę było dopasowanie leja protezowego 

i ustawienie protezy zarówno u pacjentów ze stałą, jak i tymczasową protezą. Podobnie uważają Vitali 

i wsp. [6] oraz Przeździak [16], potwierdzają to również nasze wcześniejsze badania [3, 13, 17].  

Wielu autorów uważa, że stan kikuta ma wpływ na poprawność i sprawność chodu [6, 16]. Najczęściej 

mamy do czynienia z występującymi przykurczami w stawie biodrowym po stronie amputacji.  

Z naszych badań wynika, że 63% pacjentów miało prawidłowe kikuty, a u 37% występowały różne 

niedobory. U 23% wykryto przykurcze, pozostałe to niedowłady kikuta, krótkie kikuty do 15 cm  

oraz silne bóle kikuta w wyniku nerwiaków. Najczęściej występował przykurcz zgięciowy w 18% 

przypadków, a następnie zgięciowo-odwiedzeniowy w 4% i odwiedzeniowy w 2%. Wcześniejsze 

badania wykazały podobne dane [3, 13]. Wprawdzie nasze wieloetapowe badania wykazały,  

że najczęściej mamy do czynienia z występowaniem przykurczu zgięciowego w stawie biodrowym  

po stronie amputacji, to mamy też możliwość zmniejszenia tej dolegliwości przez odpowiednią 

korektę ustawienia leja protezy. Nasze najnowsze badania wykazały, że 62,5% amputowanych  

z przykurczami to pacjenci zaopatrzeni w protezy tymczasowe i tylko 37,5% w protezy definitywne. 

Ocena poprawności chodu we wszystkich płaszczyznach: z przodu, z boku i z tyłu wykazała,  

że zaobserwowane nieprawidłowości były różne. U pacjentów poruszających się w protezach 

tymczasowych tylko 6 pacjentów na 50 tj. 12% chodziło prawidłowo bez odchyleń, a w podgrupie 

zaprotezowanych definitywnie były 35 osoby na 52 tj. 67%. W podgrupie pierwszej odnotowano  

u 36% nierówność kroków, u 20% nadmierne unoszenie się na zdrowej stopie, a w podgrupie protez 

stałych odchylenia dotyczyły tylko po 2% badanych. Inne wady występowały rzadziej. Różnice  

w grupach badanych były spowodowane brakiem kontroli pacjenta nad zgięciem stawu biodrowego 

 i modułu stawu kolanowego protezy. Ujawniało się to w postaci nierównych kroków i nadmiernego 

unoszenia się na zdrowej stopie. Natomiast częste utykanie na stronę protezy u amputowanych ze 

stałymi protezami było spowodowane wymuszaniem przez pacjentów, na protetykach wykonujących 

protezy, skracania długości protezy. Takie praktyki miały zapobiegać zawadzaniu palcami stopy 

protezowej o podłoże. Jest to złudzenie, gdyż należy poprawnie zginać kikut w stawie biodrowym  

i protezę w stawie kolanowym oraz prawidłowo prowadzić protezę. Ocena sprawności chodu po 

różnych powierzchniach i w różnych warunkach różniła się w podgrupach. 90% pacjentów 

zaopatrzonych w protezy tymczasowe chodziło o kulach łokciowych. W analogiczny sposób poruszało 

się tylko 30% zaopatrzonych w protezy stałe, 10% z protezami tymczasowymi poruszało się przy 

pomocy podpórki i nie wykonywało innych czynności: nie chodziło po schodach, miękkim podłożu, 

bruku, nie wykonywało padów i nie chodziło z paczką. Natomiast wszyscy pacjenci zaopatrzeni  

w protezę stałą te czynności wykonywali bez problemów. Tylko 50% zaopatrzonych w protezy 

tymczasowe wykonywało prawidłowo pady, a 40% przemieszczało się z paczką. Należy zauważyć,  

że sprawność chodu pacjentów z protezami tymczasowymi była niższa niż u osób z protezami  

stałymi. W tej podgrupie im dłuższy był okres od amputacji, tym sprawność chodu była wyższa.  

Z badań wynika, że usprawnianie jest procesem długotrwałym, a sprawność i poprawność chodu 

zależy od czasu od amputacji oraz stanu zdrowia pacjenta. 
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10. Wnioski 

1. Usprawnianie pacjentów amputowanych jest procesem długotrwałym i im dłuższy był okres od 

amputacji, tym chód był poprawniejszy i sprawniejszy. 

2. Analiza chodu wykazała, że lepsze wyniki uzyskali pacjenci używający protez definitywnych. 

3. Problemem w podgrupie używającej protezy definitywne było utykanie na stronę protezy, 

spowodowane krótszą protezą; mankament można było zlikwidować, wyrównując długość 

protezy. Natomiast w grupie pacjentów zaprotezowanych w protezy tymczasowe najczęściej 

występującą wadą była nierówna długość kroku oraz nadmierne unoszenie się na stopie zdrowej 

kończyny. 

4. Błędy występujące podczas chodu w podgrupie z protezami tymczasowymi można eliminować  

w miarę upływu czasu, doskonaląc chód. 

5. Z badań wynika, że na postępy rehabilitacji nie miały wpływu: płeć, wiek i zakres ruchu w stawie 

biodrowym kikuta, a wpływał stan zdrowia badanych pacjentów. 
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