
Streszczenie
Wstęp. Staw biodrowy człowieka oprócz funkcji dynamicznych
spełnia także zadanie podporowe. Dzięki charakterystycznej bu-
dowie elementów kostnych, silnym mięśniom i więzadłom dosko-
nale znosi duże obciążenia. Zaburzenia w pracy stawu biodrowego,
wywołane zmianami zwyrodnieniowymi, prowadzą do wielu nie-
prawidłowości i przeszkadzają w prawidłowym funkcjonowaniu.
Materiał i metoda. Badania równowagi ciała w swobodnej pozycji
stojącej przez 20 sekund wykonano za pomocą podometru firmy
MEDICAPTEURS u 80 mężczyzn ze zmianami zwyrodnieniowy-
mi w stawach biodrowych oraz 30 osób zdrowych. 
Wyniki i wnioski. Przeprowadzone badania wykazały, że osoby ze
zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych mają większe
problemy z utrzymaniem równowagi ciała w pozycji stojącej niż
ludzie zdrowi.

Słowa kluczowe: zmiany zwyrodnieniowe, równowaga ciała, fizjote-
rapia

Abstract
Introduction. Human hip joint besides the supportive function,
plays also a dynamic role. Due to the special structure of osseous
elements, strong muscles and ligaments, it reveals very good fe-
atures in loading conditions. Degenerative changes lead to many
abnormalities disturbing normal functioning. 
Material and method. The examinations of the body balance me-
asured within 20 seconds in a free standing position were made
by means of MEDICAPTEURS podometer within a group of 80
men suffering from coxarthrosis and 30 healthy people. 
Results and conclusions. Examinations revealed the fact that pe-
ople with coxarthrosis have more problems to maintain the body ba-
lance in a free standing position comparing to the healthy subjects.
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Wstęp
Staw biodrowy dzięki budowie elementów kostnych, silnym mięś-
niom i więzadłom doskonale znosi duże obciążenia. Zaburzenia 
w pracy tego stawu, wywołane zmianami zwyrodnieniowymi, dopro-
wadzają do wielu nieprawidłowości i zaburzeń funkcji. Zmiany te,
będące następstwem postępującego procesu chorobowego w obrębie
stawów biodrowych, doprowadzają do zaburzeń w funkcjonowaniu
kończyn dolnych oraz poprzez kręgosłup, całego organizmu.

Zespół zmian zwyrodnieniowo-zniekształcających stawu biodro-
wego objawia się wieloma nieprawidłowościami, zarówno w statyce,
jak i dynamice całego narządu ruchu: chód patologiczny, ustawienie
kończyny w przykurczu zgięciowo-przywiedzeniowym i rotacji ze-
wnętrznej. Obserwuje się również zmniejszenie masy mięśniowej,
głównie w obrębie uda i pośladków oraz ograniczenie ruchomości 
w stawie biodrowym, a także bardzo silną jego bolesność podczas ru-
chów. Najbardziej bolesne są ruchy zginania, prostowania i odwo-
dzenia kończyny.

Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające stawów biodrowych
należą do najczęstszych i najcięższych chorób narządu ruchu. Ze
względu na częstotliwość występowania tej choroby, małą podatność
na leczenie zachowawcze, jak również ze względu na znaczne kalec-
two, do którego doprowadza omawiana choroba, zmiany zwyrodnie-
niowo-zniekształcające stawów biodrowych zaliczane są obecnie do
grupy chorób społecznych narządu ruchu. Dotyczą one bowiem lu-
dzi w średnim wieku, znajdujących się w okresie pełnej aktywności
życiowej i zawodowej.

Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające nie stanowią jednolitej
jednostki chorobowej, lecz zespół zmian patologicznych, powstają-
cych w następstwie działania różnych czynników chorobowych. Na
podstawie wielu badań stwierdzono, że różnorodne czynniki etiolo-
giczne mogą wywołać taki sam proces patologiczny [1-7].

Założenia  cel pracy
Zmiany spowodowane procesem zwyrodnieniowym w obrębie stawu
biodrowego działają niekorzystnie na utrzymywanie równowagi cia-
ła w pozycji stojącej ludzi dotkniętych tą dolegliwością, a prowadzo-
ne postępowanie usprawniające znacznie wpływa na poprawę tego
procesu.

Celem pracy było określenie sposobu utrzymywania równowagi
ciała w pozycji stojącej pacjentów dotkniętych zmianami zwyrodnie-
niowymi stawów biodrowych, przed rozpoczęciem zabiegów fizjote-
rapeutycznych oraz po ich ukończeniu. Podjęto także próbę wykaza-
nia różnic w kształtowaniu się równowagi pomiędzy ludźmi zdrowy-
mi a chorymi.

Materiał i metoda
Badania równowagi ciała w swobodnej pozycji stojącej wykonano 
w grupie 80 mężczyzn ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach bio-
drowych oraz u 30 osób zdrowych, którzy stanowili grupę kontrolną.
Średnia wieku badanych wyniosła 64,6 lat (min = 56 lat, max = 75 lat).
Każdy pacjent świadomie wyraził zgodę na udział w badaniach.

Badania prowadzono w swobodnej pozycji stojącej przez 20 se-
kund na podometrze firmy MEDICAPTEURS. Pomiary przepro-
wadzano przed rozpoczęciem cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych
(badanie 1) oraz po jego zakończeniu (badanie 2). Na podstawie
otrzymanych krzywych (rys. 1) wyliczano dla płaszczyzny strzałko-
wej i czołowej: zakres wychwiań, pole powierzchni wychwiań, dłu-
gość krzywej oraz dyspersję wychwiań. Otrzymane wyniki badań
poddano analizie statystycznej. Obliczono wartości średnie oraz od-
chylenia standardowe poszczególnych parametrów. Do oceny różnic
pomiędzy grupami posłużono się testem t-Studenta dla grup zależ-
nych. Normalność rozkładów oraz jednorodność wariancji spraw-
dzono, posługując się testem Shapiro-Wilka i Levene’a.

Wyniki
Przeprowadzone badania wykazały, że osoby ze zmianami zwyrod-
nieniowymi stawów biodrowych mają dużo większe problemy 
z utrzymaniem równowagi ciała w pozycji stojącej niż ludzie zdrowi.

Wartości zakresu wychwiań, pola powierzchni wychwiań, średniej
prędkości wychwiań oraz dyspersji różnią się statystycznie istotnie 
i są istotnie wyższe w grupie osób chorych (tabele 1 i 2). Wskazuje to
na trudności utrzymywania równowagi ciała w pozycji stojącej w tej
grupie badanych. Ponowna ocena równowagi została wykonana po
zakończeniu cyklu zabiegów fizjoterapeutycznych. Średni czas
usprawniania pacjentów wynosił 6 tygodni. Uzyskane wyniki badań
pokazują wyraźną poprawę utrzymywania równowagi przez osoby 
z koksartrozą. Wskazuje na to statystycznie istotne i bardzo istotne
zmniejszenie wartości badanych parametrów równowagi. Wartości
parametrów charakteryzujących przebieg równowagi są porówny-
walne z otrzymanymi w grupie kontrolnej (tabele 1 i 2). Zaobserwo-
wane różnice są statystycznie istotne. Poprawę wyników uzyskano
zarówno w płaszczyźnie strzałkowej, jak i czołowej. Wystąpiły pew-
ne różnice w kształtowaniu się wielkości analizowanych parametrów
pomiędzy płaszczyzną strzałkową i czołową (tabela 3). Wynikają one
z warunków utrzymywania równowagi w tych płaszczyznach. Inne
są bowiem możliwości i warunki kinetyczne w obrębie kończyn dol-
nych w obu płaszczyznach.

m
ed

yc
yn

a 
fi

zy
ka

ln
a 

/ p
hy

si
ca

l m
ed

ic
in

e

280 Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2008, vol. 14

ZZmmiiaannyy  zzwwyyrrooddnniieenniioowwee  ssttaawwóóww  bbiiooddrroowwyycchh  
  ffiizzjjootteerraappiiaa  aa  ssppoossóóbb  uuttrrzzyymmyywwaanniiaa  rróówwnnoowwaaggii  cciiaałłaa
Coxarthrosis  physiotherapy and the way of keeping the body balance
Czesław Giemza, Bożena Ostrowska, Katarzyna Barczyk, Arletta Hawrylak, Maciej Kochański
Katedra Fizjoterapii, Akademia Wychowania Fizycznego, ul. Paderewskiego 35, 51-617 Wrocław, tel. +48 (0) 71 347 30 86
e-mail: czeslaw.giemza@awf.wroc.pl

IB_11-2008 [PL_4].qxd  2008-12-28  11:40  Page 280



m
edycyna fizykalna / physical m

edicine

Dyskusja
Wszystkie ruchy wykonywane w płaszczyź-
nie strzałkowej charakteryzują się znacznie
większymi zakresami i możliwością wykony-
wania ich we wszystkich stawach kończyn
dolnych. Natomiast możliwości wykonania
ruchu w płaszczyźnie czołowej dotyczą
przede wszystkim stawu biodrowego. Wyma-
ga to dla utrzymania równowagi zaangażowa-
nia innych grup mięśni koniecznych do usta-
bilizowania stawów kończyn dolnych.

O stopniu trudności w utrzymywaniu rów-
nowagi w pozycji stojącej w obu płaszczy-
znach decyduje także wielkość i kształt płasz-
czyzny podparcia. Jej kształt u człowieka jest
zbliżony do prostokąta o bokach krótszych 
z przodu i z tyłu. Stwarza to większe możli-
wości oscylacji rzutu środka ciężkości ciała 
i wypadkowej sił reakcji podłoża w płaszczyź-
nie strzałkowej. Dlatego obserwuje się wyraź-
nie wyższe parametry charakteryzujące pro-
ces utrzymywania równowagi w płaszczyźnie
strzałkowej. Możemy, wywnioskować, że
utrzymywanie równowagi w tej płaszczyźnie
jest trudniejsze i wymaga mobilizacji więk-
szej liczby grup mięśniowych.

Zmiana warunków anatomicznych i me-
chanicznych w chorobowo zmienionym sta-
wie wpływa na pogorszenie utrzymywania
równowagi u osób z koksartrozą. W wyniku
toczącego się procesu zwyrodnieniowego do-
chodzi do postępujących zmian kształtu gło-
wy kości udowej, panewki stawu biodrowego
oraz wielkości kąta szyjkowo-trzonowego 
i kąta przodoskręcenia szyjki głowy kości
udowej [3-7]. 

Opisane zmiany biomechaniczne, wynika-
jące z postępującego procesu zwyrodnienio-
wego w stawie biodrowym, prowadzą do
zmian w napięciu układu torebkowo-więza-
dłowo-mięśniowego, a w konsekwencji do za-
burzenia w stabilizacji miednicy. Są także przyczyną znacznych do-
legliwości bólowych. Zmusza to chorego do poszukiwania pozycji
najmniej bolesnej, często zaburzającej i zmieniającej stereotyp posta-
wy. Można sądzić, że zaburzenia w procesie utrzymywania równowa-
gi w pozycji stojącej u tych chorych są następstwem obserwowanych
zmian statyczno-dynamicznych w stawie biodrowym. Postępowanie
fizjoterapeutyczne nie likwiduje i nie zmniejsza istniejących zmian
w ukształtowaniu stawu biodrowego. Wpływa jednak pozytywnie na
rozluźnienie nadmiernie napiętych mięśni, zmniejszenie dolegliwo-
ści bólowych oraz na poprawę chodu.

Wnioski
1. Zmiany zwyrodnieniowo-zniekształcające w stawach biodro-

wych prowadzą do zaburzenia procesu utrzymywania równowa-
gi ciała człowieka w pozycji stojącej.

2. Postępowanie fizjoterapeutyczne u chorych ze zmianami zwy-
rodnieniowymi w stawach biodrowych wpływa na poprawę pro-
cesu utrzymywania równowagi ciała w pozycji stojącej.

3. Metoda badań równowagi może być narzędziem pomocnym
przy ocenie skuteczności prowadzonej terapii. �

Literatura
1. B. Cichy, M. Wilk: Gait analysis in osteoarthritis of the hip, Med.

Sci. Monitor, 2006, vol. 12, s. CR507-CR513.
2. M. Garlicki, R. Kreczko: Arthrosis deformans coxae, PZWL, War-

szawa 1975.
3. M. Wilk, B. Frańczuk: Analiza zmian siły mięśni działających na

staw biodrowy u chorych po artroplastykach biodra, Fizjoterapia Pol-
ska, vol. 3, 2003, s. 309-315.

4. B. Lewandowski, S. Sierakowski, K. Kita, P. Klimiuk, E. Mu-
klewicz: Biodro  przyczyny najczęstszych dolegliwości, Nowa Me-
dycyna, vol. 9, 2002, s. 31-36.

5. W. Siwek, K. Kwiatkowski: Rehabilitacja chorych po bezcemento-
wej protezoplastyce stawu biodrowego, Postępy Rehabilitacji, vol.
15, 2001, s. 5-9.

6. C. Giemza, T. Skolimowski, B. Ostrowska: Równowaga ciała 
u osób ze zmianami zwyrodnieniowymi w stawach biodrowych, Me-
dycyna Sportowa, vol. 16, 2000, s. 9-11.

7. Z. Artiucha, K.A. Wardyn: Bóle stawów, Essent. Med., vol. 9,
2005, s. 36-40, 42-50. 

281Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2008, vol. 14

ZDROWI BADANIE 1 BADANIE 2

x S x S x S

ZAKRES 9,91 7,23 26,24 11,84 10,7 9,54 13,65** 3,29*

POLE 13,77 12,01 65,85 24,19 14,76 17,36 10,37** 2,98*

DŁUGOŚĆ 39,52 17,30 89,8 43,3 44,1 25,0 13,98** 4,21*

DYSPERSJA 1,99 0,84 6,00 2,70 2,32 1,92 16,24** 4,86*

Tabela 1 Kształtowanie się parametrów charakteryzujących proces utrzymywania równowagi 
w płaszczyźnie strzałkowej

T
BAD.1 

- BAD.2

T
BAD.2 

- ZDROWI

ZDROWI BADANIE 1 BADANIE 2

x S x S x S

ZAKRES 10,00 8,73 22,0 10,74 10,1 12,74 6,60** 2,69*

POLE 13,91 10,02 31,02 19,3 13,1 13,88 7,97** 2,88*

DŁUGOŚĆ 26,31 22,12 65,4 29,9 33,1 46,4 5,17** 3,32*

DYSPERSJA 2,01 1,69 4,96 2,46 2,12 2,48 7,67** 4,25*

Tabela 2 Kształtowanie się parametrów charakteryzujących proces utrzymywania równowagi 
w płaszczyźnie czołowej

T
BAD.1 

- BAD.2

T
BAD.2 

- ZDROWI

BADANIE I BADANIE II
Płaszczyzna Płaszczyzna Płaszczyzna Płaszczyzna
strzałkowa czołowa strzałkowa czołowa

ZAKRES 26,24 22,0 10,7 10,1
POLE 65,85 31,02 14,76 13,1
DŁUGOŚĆ 89,8 65,4 44,1 33,1
DYSPERSJA 6,00 4,96 2,32 2,12

Tabela 3 Porównanie parametrów równowagi między badanymi płaszczyznami

Rys. 1 Przykładowy wydruk krzywej stabilograficznej
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