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Streszczenie

Dla celów diagnostyki medycznej istotne znaczenie
majå pomiary pojedynczych zespoÆów miæ¥niowych
przeprowadzane w warunkach pracy koncentrycznej
(skracania miæ¥nia) i ekscentrycznej (rozciåganie
miæ¥nia) oraz przy obciåºeniu izokinetycznym i izotonicznym [2]. W badaniach zmierzajåcych do wyznaczenia peÆnej charakterystyki M=f(ω) warto¥ci parametru zadawanego wyznacza siæ skokowo przed wykonaniem kolejnej próby [3]. Krzywa ilustrujåca zaleºno¥ì miædzy siÆå, a prædko¥ciå skracania siæ miæ¥nia
nosi nazwæ krzywej Hilla [1]. Rekonstrukcja wiæzadeÆ
krzyºowych przednich prowadzi do zmian morfologicznych i funkcjonalnych w obræbie stawu kolanowego. Zachodzi zatem pytanie: jaki jest wpÆyw operacji
wiæzadeÆ kolana na zmianæ wÆasno¥ci mechanicznych
zespoÆu miæ¥ni obsÆugujåcych staw kolanowy?
W badaniach wziæÆo udziaÆ Æåcznie 106 osób. Grupæ
kontrolnå stanowiÆo 52 studentów wychowania, 26 kobiet w wieku 25,3 ± 2,1 lat oraz 25 mæºczyzn w wieku 24,5 ± 2,8 lat. Grupæ eksperymentalnå stanowiÆo
52 pacjentów po operacyjnej rekonstrukcji wiæzadÆa
krzyºowego przedniego, 22 kobiet w wieku 31,7 ± 8,9
lat i 30 mæºczyzn w wieku 30,1 ± 9,2 lat. Najkrótszy
czas od operacji do pomiaru wynosiÆ 10 miesiæcy
a najdÆuºszy 18 miesiæcy. Pacjenci byli leczeni w Centrum Medycznym Carolina Center. Badania wykonano na stanowisku firmy HUR (Fin), przystosowanym
do pomiarów momentów siÆ zespoÆu miæ¥ni prostujåcych i zginajåcych koñczynæ dolnå w stawie kolanowym, pomiarów wykonywanych w warunkach qua-

Wstæp
Obserwacje dotyczåce moºliwo¥ci siÆowych
i szybko¥ciowych towarzyszå czÆowiekowi
od niepamiætnych czasów. Poczåtkowo ludzie porównywali kto jest silniejszy lub
sprawniejszy, bioråc udziaÆ w róºnych zabawach ruchowych, turniejach rycerskich
natomiast wspóÆcze¥nie rywalizacja przyjæÆa formæ zawodów sportowych. Pierwsze
badania, w których mierzono siÆæ w sposób
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si-izotonicznych oraz w warunkach izometrycznych.
Analiza wariancji dla oceny róºnicy ¥rednich, przeprowadzona metodå MANOVA wykazaÆa, iº w grupie
kobiet i mæºczyzn po operacji nie wystæpujå statystycznie istotne róºnice (p. 05) w sile statycznej zginaczy i prostowników stawu kolanowego. Natomiast
analizujåc róºnice pomiædzy koñczynå operowanå,
a nieoperowanå w grupie mæºczyzn po operacji, okazaÆo siæ, iº w przypadku prostowania podudzia wystæpuje statystycznie istotna róºnica w warto¥ci prædko¥ci
kåtowej z jakå porusza siæ podudzie. Róºnice te så
równomierne w caÆym zakresie badanych obciåºeñ
i wynoszå okoÆo 1rad/s. Takiej zaleºno¥ci nie obserwuje siæ w przypadku badania moºliwo¥ci funkcjonalnych zginaczy. Identyczne wyniki uzyskano w grupie
kobiet po operacji. Analizowano takºe przebiegi
zmian warto¥ci mocy w funkcji obciåºenia zewnætrznego podczas prostowania i zginania. Zasadnicza
róºnica miædzy obu krzywymi dla obu koñczyn
u osób operowanych jest taka, ºe w koñczynie nieoperowanej maksimum mocy nie jest osiågane a wiæc pacjent dysponuje potencjaÆem motorycznym, który
umoºliwia kontynuowania pracy z obciåºeniem zewnætrznym wyºszym niº 195 Nm. W przypadku koñczyny po leczeniu operacyjnym wiæzadeÆ krzyºowych
przednich, maksimum mocy osiågane u wiækszo¥ci
badanych osób znajduje siæ w przedziale obciåºeñ
135 – 150 Nm. [Acta Clinica 2002 2:77-85]
SÆowa kluczowe: wiæzadÆa krzyºowe, staw kolanowy,
miæ¥nie, wÆasno¥ci dynamiczne

naukowy w dzisiejszym tego sÆowa znaczeniu, zostaÆy przeprowadzone przez francuskiego uczonego De La Hire w 1699 roku. Prawdopodobnie w 1790 roku Graham
przeprowadziÆ badania siÆy z wykorzystaniem urzådzenia, które po raz pierwszy nazwaÆ dynamometrem dÆoniowym (Hunsicker and Donnelly, 1955). Obecnie w laboratoriach biomechanicznych wykorzystuje
siæ do celów diagnostycznych i oceny wÆasno¥ci mechanicznych ukÆadu ruchu czÆo-
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wieka aparaturæ badawczå, o wysokim
stopniu zÆoºono¥ci technicznej z wykorzystaniem elektronicznej techniki cyfrowej.
Nowoczesne systemy pomiarowe tworzone
så z my¥lå o gÆównych kierunkach badañ
w medycynie, sporcie, ergonomii, rehabilitacji itd.
Studia nad zaleºno¥ciå rozwijanej siÆy
przez miæ¥nie a prædko¥ciå ich skracania,
zapoczåtkowaÆ w 1935 roku Fenn i Marsh.
Badania swoje przeprowadzali na wyizolowanych miæ¥niach zwierzåt. Tematyka ta
zostaÆa rozwiniæta przez Hilla, który
w 1938 roku sformuÆowaÆ równanie, charakteryzujåce zaleºno¥ì siÆa skurczu
miæ¥nia — prædko¥ì skracania. Pierwsze badania przeprowadzone na ludziach opublikowaÆ Wilkie w 1950 roku.
Prowadzenie badañ zmierzajåcych do
poznania wÆasno¥ci biomechanicznych narzådu ruchu czÆowieka, ograniczone jest
pewnymi czynnikami zwiåzanymi z budowå i funkcjå wielu ukÆadów (miæ¥niowego,
nerwowego, kostno-stawowego), a takºe
ograniczeniami technicznymi metrologicznymi stanowisk pomiarowych. Z uwagi na
budowæ anatomicznå czÆowieka jak dotychczas nie wynaleziono metody pozwalajåcej na pomiar siÆy lub momentu siÆy jednego wydzielonego miæ¥nia. Dlatego teº
przedmiotem obserwacji mogå byì w obu
wymienionych przypadkach zarówno pojedyncze zespoÆy miæ¥niowe lub caÆe Æañcuchy kinematyczne, na przykÆad koñczyny
dolnej. Pomiary wÆasno¥ci mechanicznych
ukÆadu ruchu czÆowieka mogå byì wykonywane w warunkach statycznych i dynamicznych.
Mimo ºe historia badañ siÆy miæ¥niowej
w warunkach dynamicznych ma swojå dÆugå historiæ, jednak metodyka pomiaru siÆy
w warunkach statycznych znalazÆa, jak dotychczas, szersze zastosowanie. Przyczynå
jest to, ºe pomiary w warunkach statycznych nie wymagajå kosztownych stanowisk
o skomplikowanych torach pomiarowych.
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ObsÆuga tych systemów jest stosunkowo
prosta i moºe byì wykonywana przez personel pomocniczy. Do popularyzacji przyczyniÆo siæ i to, ºe otrzymywane wyniki,
najczæ¥ciej wyraºone jako pojedyncze warto¥ci momentów siÆ miæ¥niowych, så Æatwe
do interpretacji i umoºliwiajå stosowanie
metod analizy statyki parametrycznej.
Urzådzenia do badania siÆy miæ¥niowej
w warunkach dynamicznych så skomplikowane i dopiero z chwilå pojawienia siæ
komputerowych systemów przetwarzania,
gromadzenia i analizy danych pomiarowych, kilka firm zdecydowaÆo siæ na produkcjæ seryjnå tych urzådzeñ. Podstawowym problemem w badaniach dynamicznych jest rozwiåzanie sterowania obciåºeniem zewnætrznym. Obciåºniki pierwszej
generacji to obciåºniki inercyjne, nastæpnej
elektryczne a ostatnio powszechnie stosowane så hydrauliczne. Czwartå generacjæ
stanowiå obciåºniki pneumatyczne. Niestety kaºdy w wymienionych sposobów zadawania obciåºenia zewnætrznego ma swoje
zalety i wady, a wybór jednego z nich jest
kompromisem miædzy liczbå moºliwych
funkcji pomiarowych, dokÆadno¥ciå pomiarów oraz zakresem moºliwych do ustawienia obciåºeñ.
Naleºy stwierdziì, ºe wobec intensywnej eksploracji tematyki badania siÆy statycznej, której szczyt przypadaÆ na lata siedemdziesiåte, ostatnie doniesienia z literatury wskazujå na wzrastajåce zainteresowanie badaniami charakterystyk dynamicznych miæ¥ni szkieletowych czÆowieka.
Pomiary siÆy miæ¥niowej w dynamice
Jak juº wcze¥niej wspomniano pomiary siÆy
miæ¥niowej mogå byì prowadzone w warunkach statycznych bådª dynamicznych
i dotyczå pojedynczych zespoÆów miæ¥niowych, jak i caÆych Æañcuchów biokinematycznych. Wybór metody oceny poziomu
siÆy miæ¥niowej nie moºe byì przypadkowy
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— zaleºy od celu jakiemu ma sÆuºyì. Dokonujåc wyboru testu naleºy wziåì pod uwagæ trafno¥ì, rzetelno¥ì i warto¥ì informacyjnå samej próby oraz moºliwo¥ì jej wykonywania i powtarzania w regularnych odstæpach czasu, by móc porównywaì wyniki.
Dla celów rehabilitacji istotniejsze znaczenie majå pomiary pojedynczych zespoÆów
miæ¥niowych. WÆa¥ciwe wykonanie pomiarów siÆ pojedynczych zespoÆów miæ¥niowych wymaga standaryzacji poÆoºenia ciaÆa
i koñczyn oraz okre¥lenia warto¥ci kåta stawowego, przy którym nastæpuje pomiar siÆy
lub prædko¥ci. Jeºeli testy te wykorzystywane så w odniesieniu do pacjentów z konkretnym schorzeniem, to muszå tak dokÆadnie jak to tylko jest moºliwe, odzwierciedlaì ruch, w którym poszczególne grupy
miæ¥niowe så zaangaºowane w warunkach
rzeczywistych. Stopieñ rzetelno¥ci testu zaleºy wÆa¥nie od tego, jak ¥ci¥le odwzorowuje on nawyk ruchowy, specyficzny dla danej czynno¥ci ruchowej (Wit 1992).
Testy dynamiczne mogå byì prowadzone w warunkach pracy koncentrycznej
(skracania miæ¥nia) i ekscentrycznej (rozciåganie miæ¥nia) oraz przy obciåºeniu izokinetycznym i izotonicznym (Perrin 1993).
Badania wÆasno¥ci dynamicznych pojedynczych zespoÆów miæ¥niowych naleºå do
najtrudniejszych zagadnieñ metodycznych
w biomechanice. W ocenie siÆy miæ¥niowej
pojawia siæ kwestia wyboru miædzy pomiarem poziomu siÆy lub momentu siÆy, pojedynczych zespoÆów miæ¥niowych, bådª teº
Æañcuchów biokinematycznych. Najczæ¥ciej
wykorzystywane så w analizie warto¥ci nastæpujåcych parametrów:
— maksymalnej i ¥redniej prædko¥ci kåtowej ruchu przy okre¥lonym obciåºeniu
zewnætrznym (ω = f(Mz)),
— maksymalnego i ¥redniego momentu
siÆy przy okre¥lonej prædko¥ci ruchu (M =
f(ω)).
Warunki izokinetyczne oznaczajå sytuacjæ, kiedy przedmiotem pomiaru jest

moment siÆy miæ¥niowej a prædko¥ì ruchu
segmentu ciaÆa napædzajåcego dªwigniæ pomiarowå jest staÆa (ω = const). Zasada
dziaÆania dynamometrów izokinetycznych
polega na tym, ºe urzådzenie zapewnia staÆå, wcze¥niej zadanå, prædko¥ì ruchu w caÆym zakresie pomiarowym. Gdy napædzana
przez badanego dªwignia dynamometru
osiågnie wymaganå prædko¥ì, sterowany
komputerowo mechanizm oporowy urzådzenia uniemoºliwia dalsze jej zwiækszanie.
Sterowanie obywa siæ na zasadzie analizy
warto¥ci uchybu miædzy warto¥ciå rzeczywistå a warto¥ciå zadanå prædko¥ci kåtowej
ruchu. Przyjæta metodyka wynika z faktu, ºe
wykre¥lenie krzywej w caÆym zakresie badanych prædko¥ci lub siÆ moºliwe jest wówczas, kiedy znany jest i ustalony jeden z badanych parametrów, tj. prædko¥ì ruchu (ω
= const), albo moment obciåºenia zewnætrznego (M = const). Jak zaznaczono
wcze¥niej w przypadku obciåºników izokinetycznych znana jest prædko¥ì kåtowa ruchu a mierzony jest moment siÆy. W wielu
opracowaniach rozszerza siæ interpretacji
wyników poprzez wprowadzenie do zaleºno¥ci opisujåcej zaleºno¥ì miædzy mocå
a momentu siÆy (P = f(M)).
Urzådzenia pozwalajåce dokonaì pomiaru siÆy w warunkach izotonicznych powinny zapewniaì niezmienno¥ì obciåºenia
w caÆym zakresie ruchu. Pod wzglædem
technicznym jest to zadanie jeszcze trudniejsze od zrealizowania aniºeli utrzymanie staÆej prædko¥ci ruchu, poniewaº zmiany mechaniczne parametrów ruchu tj.:
prædko¥ì, przyspieszenie, moment bezwÆadno¥ci czæ¥ci ciaÆa, wpÆywajå na warto¥ì
rozwijanej siÆy. Faktycznie wiæc izotoniczny system pomiarowy najczæ¥ciej nie pozwala jedynie na przekroczenie na wstæpie
zadanej warto¥ci siÆy (Perrin 1993).
Obecnie spotykane stanowiska pomiarowe do badania momentu siÆy w funkcji
prædko¥ci ruchu pozwalajå na prowadzenie
pomiarów do prædko¥ci 6 rad/s. W warunTom 2, Numer 1 • 79
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Ryc. 1. Widok stanowiska do badania siÆy miæ¥ni
stawu kolanowego, wykonywanych w warunkach
dynamicznych

kach naturalnych prædko¥ci kåtowe w stawie kolanowym så znacznie wyºsze, na
przykÆad podczas kopniæcia piÆki wynoszå
okoÆo 25 rad/s. Aktualny rozwój systemów
pomiarowych nie pozwala na podniesienie
górnej granicy prædko¥ci ruchu.
W badaniach zmierzajåcych do wyznaczenia peÆnej charakterystyki M = f(w)
warto¥ci parametru zadawanego wyznacza
siæ skokowo przed wykonaniem kolejnej
próby (Wit 1992). W biomechanice krzywa
ilustrujåca zaleºno¥ì miædzy siÆå, a prædko¥ciå skracania siæ miæ¥nia nosi nazwæ
krzywej Hilla, od nazwiska autora który jako pierwszy przedstawiÆ i opisaÆ równaniem wyniki badañ na miæ¥niach izolowanych.
Metody i materiaÆ badawczy
W ostatnim czasie dziæki kooperacji AWF
Warszawa i fiñskiej firmy HUR, powstaÆo
stanowisko do pomiarów stawu kolanowego w warunkach dynamicznych (ryc. 1.).
Urzådzenia pozwala na wykonywanie ruchu z prædko¥ciå od 0 do 10 rad/s. Nowo80 • Wiosna 2002

czesno¥ì i oryginalno¥ì urzådzenia polega
na tym, iº wyposaºone jest w obciåºniki
pneumatyczne, szybko reagujåce na zmiany prædko¥ci ruchu i warto¥ci przykÆadanych momentów siÆ miæ¥niowych. Zastosowanie tego typu obciåºników powoduje, ºe
siÆa oporu zadawana badanemu ma charakter „aktywny”, tzn. jest niezmienna w caÆym zakresie ruchu, nawet w przypadku
zmiany kierunku ruchu w stawie. Quasi
izotoniczne warunki zapewniane przez stanowisko HUR oznaczajå, ºe warto¥ci obciåºenia i prædko¥ci så staÆe w szerokim zakresie ruchu, dopasowujåc siæ do mniejszych moºliwo¥ci siÆowych miæ¥ni w poczåtkowym i koñcowym poÆoºeniu podudzia podczas zginania i prostowania koñczyny w stawie kolanowym.
Stanowisko jest przystosowane do pomiarów momentów siÆ zespoÆu prostowników i zginaczy stawu kolanowego, wykonywanych w warunkach quasi-izotonicznych oraz w warunkach izometrycznych.
W warunkach pracy dynamicznej miæ¥nie
rozwijajå siÆæ w czasie skurczu koncentrycznego. Stanowisko poÆåczone jest
z komputerem, który sÆuºy do sterowania
pracå tÆoków pneumatycznych, przetwarzania i gromadzenia danych pomiarowych
czterech niezaleºnych torów pomiarowych,
wykonywania obliczeñ wedÆug zadanych
algorytmów oraz wizualizacji i eksportu
wyników. Przedmiotem pomiaru så: siÆa,
dÆugo¥ì dªwigni, kåt obrotu dªwigni oraz
czas trwania ruchu. Wyliczane så: moment
siÆy, prædko¥ì kåtowa, moc maksymalna,
kåt przy którym osiågany jest maksymalny
moment siÆy oraz mocy. Ponadto program
podaje warto¥ci stosunku prostowników do
zginaczy zginacz tej samej koñczyny koñczyn przeciwnych. Pomiary odbywajå niezaleºnie dla koñczyny lewej i prawej oraz
osobno do ruchu prostowania i zginania
koñczyny w stawie kolanowym.
W badaniach wziæÆo udziaÆ Æåcznie 106
osób. Grupæ kontrolnå stanowiÆo 52 stu-
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dentów wychowania, 26 kobiet w wieku
25,3 ± 2,1 lat oraz 25 mæºczyzn w wieku
24,5 ± 2,8 lat. Grupæ eksperymentalnå stanowiÆo 52 pacjentów po operacyjnej rekonstrukcji wiæzadÆa krzyºowego przedniego,
22 kobiety w wieku 31,7 ± 8,9 lat i 30
mæºczyzn w wieku 30,1 ± 9,2 lat. Najkrótszy czas od operacji do pomiaru wynosiÆ 10

Ryc. 2. Analiza bÆædu regresji charakterystyki izotonicznej miæ¥ni prostujåcych koñczynæ w stawie kolanowym

miesiæcy a najdÆuºszy 18 miesiæcy. Pacjenci
byli leczeni w Centrum Medycznym Carolina Center.
Badania na grupie osób zdrowych pozwoliÆy na wyznaczenie optymalnej liczby
punktów pomiarowych i zakresu obciåºeñ
na stanowisku HUR. W ten sposób ujednolicono protokóÆ badañ dla celów niniejszej
pracy. Zakres obciåºeñ zostaÆ ustalony
w
wyniku
dwustopniowej
analizy.
W pierwszym kroku analizowany byÆ bÆåd
regresji a w drugim róºnica pomiædzy warto¥ciå empirycznå oraz warto¥ciå teoretycznå, wyliczonå z równania regresji prostej.
W badaniach wstæpnych badani byli testowani w pomiarach w dynamice w zakresie
obciåºeñ 60 – 210 Nm. Analiza bÆædu regresji charakteryzujåcej zaleºno¥ì typu
prædko¥ì kåtowa-obciåºenie zewnætrzne,
w powyºej podanym zakresie obciåºeñ wykazaÆa, ºe naleºy ograniczyì zakres do
przedziaÆu od 105 do 210 Nm (ryc. 2). Weryfikujåc bezwzglædne róºnice pomiædzy
warto¥ciå uzyskanå, a warto¥ciå przewidywanå przez równanie regresji zdecydowano
siæ ostatecznie przeprowadziì pomiary
w przedziale obciåºeñ od 105 do 195 Nm
(ryc. 3.).
Wyniki badañ

Ryc. 3. Warto¥ci bÆædu bezwzglædnego róºnic danych eksperymentalnych i teoretycznych podczas
badania siÆy miæ¥ni prostowników stawu kolanowego.

W pierwszej tabeli przedstawiono warto¥ci
siÆy prostowników i zginaczy koñczyny dolnej w stawie kolanowym, jakå rozwijali

ZDROWI

OPEROWANI

Kobiety
zg
L

Mæºczyªni
pr

P

L

zg
P

L

Kobiety
pr

P

L

zg
P

OP

Mæºczyªni
pr

ZD

OP

zg
ZD

OP

pr
ZD

OP

ZD

ÿrednia

1,46 1,51 2,61 2,88 1,78 1,88 3,07 3,48 1,48 1,27 2,53 2,26 1,71 1,59 3,07 2,68

Min.

0,77 0,92 2,11 2,16 1,02 1,01 2,11 2,37 0,89 0,70 1,60 0,75 0,55 0,63 1,61 1,47

Max

2,05 2,33 3,22 4,07 2,44 2,57 4,38 4,78 1,94 2,02 4,13 3,15 2,91 2,59 4,62 4,45

± SD

0,30 0,37 0,29 0,54 0,39 0,42 0,68 0,69 0,32 0,33 0,53 0,59 0,51 0,46 0,72 0,74

Tabela 1. Warto¥ci wzglædnych momentów siÆy prostowników i zginaczy koñczyny w stawie kolanowym
rozwijanych przez przedstawicieli badanych grup.
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przedstawiciele poszczególnych grup badanych. SiÆæ miæ¥niowå wyraºono w warto¥ciach wzglædnych, to znaczy moment siÆy podzielono przez masæ ciaÆa (tab. 1.).
Analiza wariancji dla oceny róºnicy
¥rednich, przeprowadzona metodå MANOVA wykazaÆa, iº w grupach osób nieoperowanych nie ma róºnic statystycznie istotnych w warto¥ci momentów siÆy wzglædnej

Ryc. 4. Zaleºno¥ci miædzy prædko¥ciå kåtowå a obciåºeniem zewnætrznym podczas prostowania koñczyny dolnej w stawie kolanowym. Porównanie
warto¥ci wyników uzyskanych koñczyna lewå i prawå w grupie kobiet i mæºczyzn zdrowych

zespoÆu zginaczy i prostowników stawu
kolanowego. Takºe w grupie kobiet
i mæºczyzn bædåcych po operacji nie zanotowany statystycznie istotnych róºnic w sile
statycznej prostowników koñczyny zdrowej
i operowanej. Taki sam rezultat uzyskano
poddajåc analizie warto¥ci statycznych momentów siÆ miæ¥ni zginajåcych koñczynæ
dolnå w stawie kolanowym. Ani w grupach
osób zdrowych oraz w grupach eksperymentalnych kobiet i mæºczyzn nie wystæpujå
znaczåce róºnice w sile zginaczy stawu kolanowego. W tej sytuacji staje siæ oczywiste,
ºe stosunek warto¥ci momentu wzglædnego
prostownika do zginacza nie róºnicuje koñczyny operowanej od nieoperowanej zarówno u kobiet jak i u mæºczyzn.
Na rycinie 4 przedstawiono wyniki pomiaru prædko¥ci kåtowej w stawie kolanowym podczas ruchu wyprostnego podudzia, przy róºnych warto¥ciach obciåºenia
zewnætrznego. Otrzymane wyniki dobrze
opisuje prosta w badanym przedziale ob82 • Wiosna 2002

Ryc. 5. Zaleºno¥ci miædzy prædko¥ciå kåtowå a obciåºeniem zewnætrznym podczas prostowania koñczyny dolnej w stawie kolanowym. Porównanie
warto¥ci wyników uzyskanych koñczyna lewå i prawå u jednego z badanych mæºczyzn

ciåºeñ zewnætrznych. Analizujåc proste regresji charakteryzujåce zaleºno¥ì obciåºenie zewnætrzne — prædko¥ì kåtowa dla prostowników w grupie osób nieoperowanych,
okazaÆo siæ, ºe nie ma róºnic pomiædzy
koñczynå lewå, a prawå, u kobiet jak
i u mæºczyzn. Jednocze¥nie mæºczyªni
osiågajå znaczåco wiæksze warto¥ci prædko¥ci kåtowej niº kobiety. Róºnice te przy
wiækszych obciåºeniach dochodzå do 100
procent. Przy mniejszych obciåºeniach
róºnica så mniejsza i wynoszå okoÆo 20
procent.
W kolejnym etapie analizy wyników
porównano prædko¥ci kåtowe podczas prostowania i zginania podudzia w grupy eksperymentalnej mæºczyzn. Górne obciåºenie zewnætrzne na ryc. 5. wynosi 180 Nm
z uwagi na fakt, ºe nie wszystkie badane
osoby byÆy w stanie wykonaì próbæ z obciå-

Ryc. 6. Zaleºno¥ci miædzy prædko¥ciå kåtowå a obciåºeniem zewnætrznym podczas zginania koñczyny
dolnej w stawie kolanowym. Porównanie warto¥ci
wyników uzyskanych koñczyna lewå i prawå
u mæºczyzny jak na rycinie poprzedniej
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ºeniem 195 Nm. Analizujåc róºnice pomiædzy koñczynå operowanå, a nieoperowanå w grupie mæºczyzn po operacji, okazaÆo siæ, iº w przypadku prostowania podudzia wystæpuje statystycznie istotna róºnica w warto¥ci prædko¥ci kåtowej z jakå porusza siæ podudzie. Przy kaºdym z obciåºeñ prædko¥ì wyprostu, osiågana przez
koñczynæ operowanå, byÆa niºsza. Róºnice
te så równomierne w caÆym zakresie badanych obciåºeñ i wynoszå okoÆo 1rad/s. Takiej zaleºno¥ci nie obserwuje siæ w przypadku badania moºliwo¥ci funkcjonalnych
zginaczy, gdyº rozwijane prædko¥ci byÆa taka sama w koñczynie operowanej jak i nieoperowanej (ryc. 6). Identyczne wyniki
uzyskano w grupie kobiet po operacji. Przy
obciåºeniu 135 Nm, które znajduje siæ po¥rodku zakresu dozowanego obciåºenia zewnætrznego, zauwaºono róºnice na poziomie p.05 w prædko¥ci kåtowej podczas prostowania podudzia, zarówno w grupie kobiet jak i mæºczyzn z grupy osób operowanych. Podczas ruchu zginania róºnice te
nie wystæpujå zarówno przy obciåºeniu zewnætrznym 135 Nm jak i pozostaÆych obciåºeniach.
Ostatnim z analizowanych byÆ parametrów byÆa mocy rozwijanej podczas prostowania lub zginania koñczyny w stawie
kolanowym. Na rycinie 7 przedstawiono
przykÆad przebiegu zmian warto¥ci mocy
w funkcji obciåºenia zewnætrznego, jakie
uzyskaÆa jedna z badanych osób. Zasadni-

Ryc. 7. PrzykÆad przebiegu zaleºno¥ì miædzy mocå
a obciåºeniem zewnætrznym podczas prostowania
podudzia koñczyny operowanej i nieoperowanej

Ryc. 8. PrzykÆad przebiegu zaleºno¥ì miædzy mocå
a obciåºeniem zewnætrznym podczas zginania podudzia koñczyny operowanej i nieoperowanej

cza róºnica miædzy obu krzywymi jest taka,
ºe w koñczynie nieoperowanej maksimum
mocy nie jest osiågane a wiæc pacjent dysponuje jeszcze potencjaÆem motorycznym,
który umoºliwia kontynuowania pracy
z wyºszym obciåºeniem zewnætrznym.
W przypadku koñczyny po leczeniu operacyjnym wiæzadeÆ krzyºowych przednich,
maksimum mocy osiågane u wiækszo¥ci badanych osób znajduje siæ w przedziale obciåºeñ 135 – 150 Nm. Zanotowano brak
róºnic w warto¥ciach mocy maksymalnej
przy jednoczesnym braku maksimum lokalnego w obu koñczynach (ryc. 8).
Dyskusja
Badania przekrojowe siÆy miæ¥niowej mierzonej w warunkach statycznych w¥ród
dzieci i mÆodzieºy byÆy wykonane w Polsce
miedzy innymi przez Jaszczuka i Dworaka
(za Wit 1999). Wyniki tych eksperymentów
wskazujå, ºe zdecydowane róºnice w sile
miæ¥niowej dziewczåt i chÆopców ujawniajå siæ od 14 roku ºycia. Natomiast niewiele
jest publikacji po¥wiæconych analizie dymorfizmu pÆciowego siÆy miæ¥niowej rozwijanej w warunkach dynamicznych,
a w szczególno¥ci podczas badañ w warunkach izokinetycznych na stanowiskach do
pomiarów pojedynczych zespoÆów miæ¥niowych. Badania wykonane przez De Ste
Croix i wsp. (2000) na niewielkiej populacji
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dzieci w wieku 10 – 14 lat nie wykazaÆy
róºnic w tym wieku miædzy dziewczynkami i chÆopcami. Mierzone byÆy miædzy innymi takie parametry jak maksymalna warto¥ì momentu siÆy w funkcji prædko¥ci kåtowej, podczas prostowania oraz zginania
koñczyny w stawie kolanowym przy izokinetycznym charakterze ruchu dªwigni.
W tego typu rozwaºaniach nasuwa siæ pytanie jaka jest dokÆadno¥ì i powtarzalno¥ì
pomiarów siÆy miæ¥niowej w warunkach
dynamicznych, które mogÆyby wykazaì
róºnice miædzy badanymi grupami. WedÆug Callaghan’a i wsp. (2000) wspóÆczynnik korelacji przy pomiarach powtarzanych
maksymalnej warto¥ci momentu siÆy wynosi r 0.75 oraz r 0.83 dla ¥redniej warto¥ci
rozwijanej mocy. Warto¥ci te så statystycznie znamienne. W naszych wcze¥niejszych
badaniach momentu siÆy statycznej miæ¥ni
stawu kolanowego powtarzalno¥ì pomiarów byÆa bardzo wysoko i mie¥ciÆa siæ
w przedziale do 5 procent warto¥ci bezwzglædnych. Na stanowisku HUR szacowana powtarzalno¥ì badañ siÆy w warunkach dynamicznych jest niºsza i w wiækszo¥ci mierzonych parametrów dochodzi
do 10 procent.
Do najistotniejszych wyników jakie
uzyskano w niniejszej pracy naleºy zaliczyì
te, które wskazujå na brak róºnic w sile
miæ¥niowej mierzonej w warunkach statycznych i warunkach dynamicznych. Porównujåc warto¥ci momentów siÆy statycznej zginaczy i prostowników koñczyny
zdrowej i operowanej, zarówno w grupie
kobiet jak i w grupie mæºczyzn, nie zaobserwowano znaczåcych róºnic miædzy koñczynami. Otrzymane wyniki mogÆyby zatem wskazywaì na udany przebieg leczenia
operacyjnego, a takºe skuteczno¥ì procesu
rehabilitacyjnego. Natomiast nie moºna
uznaì za przypadkowy wynik, wskazujåcy
na róºnice w moºliwo¥ciach dynamicznych
miæ¥ni prostujåcych podudzie, zauwaºony
w grupie badanych kobiet i mæºczyzn.
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W obu grupach eksperymentalnych nie
zauwaºono zmian funkcjonalnych w zginaczach podudzia. Podobne wyniki uzyskaÆ Mikkelsen i wsp. (2000), który badaÆ
zmiany w sile dynamicznej osób po operacji wiæzadÆa krzyºowego kolana, jako wynik dwóch róºnych programów rehabilitacyjnych. W sposób istotny statystycznie
podniósÆ siæ poziom siÆy dynamicznej prostowników, mierzonej na urzådzeniu
Kin-Com, natomiast siÆa zginaczy pozostaÆa bez zmian. Dodatkowo w tym eksperymencie udowodniono, ºe ìwiczenia
w zamkniætych Æañcuchach kinematycznych så efektywniejsze w rozwijaniu siÆy
dynamicznej od ìwiczeñ wykonywanych
w tak zwanych Æañcuchach otwartych. Naleºy podkre¥liì, ºe w naszych badaniach
braÆy udziaÆ osoby ¥rednio po roku od operacji. íaden z pacjentów nie skarºyÆ siæ na
ból w czasie pomiarów a takºe nie odczuwaÆ obawy wykonania zadanych prób
z róºnym obciåºeniem fizycznym. Feller
i wsp. (2001) obserwowaÆ przebieg zmian
poziomu bólu po operacji wspomnianych
wiæzadeÆ i wykazaÆ, ºe rodzaj wykonanego
zabiegu nie miaÆ znaczenia na poziom odczuwanego bólu w 4 miesiåcu po operacji.
Jakie mogå byì domniemane przyczyny
róºnicy w efektach rehabilitacji, oceniane
warto¥ciå siÆy maksymalnej rozwijanej
w warunkach statycznych lub maksymalnå
prædko¥ci pojedynczego ruchu przy zadanym obciåºeniu zewnætrzny? Odpowiedª
na to pytanie prowadzi miædzy innymi poprzez wyniki badañ wykonanych przez
Birmingham’a i wsp. (2001), który analizowaÆ stabilno¥ì postawy stojåcej u osób po
rekonstrukcji wiæzadÆa krzyºowego przedniego kolana. Rekonstrukcja tych wiæzadeÆ
niesie za sobå zaburzenia czucia proprioreceptywnego. Bosco (1999) dowodzi, posÆugujåc siæ oryginalna metodykå badania, ºe
upo¥ledzenie impulsacji somatosensorycznej, wynikajåce z przebytej operacji kolana,
widoczne jest w obrazie sygnaÆów EMG
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powierzchniowego. Powyºsze obserwacje
zbliºajå nas do wyja¥nienia przyczyny wywoÆujåcej róºnice w wynikach badania prostowników stawu kolanowego wykonywanych w warunkach statycznych i dynamicznych. Podczas pomiaru maksymalnego
momentu siÆy w warunkach statycznych
koñczyna uÆoºona jest na stanowisku tak,
ºe kåt miædzy podudziem a udem wynosi
900. W tym ustawieniu miæ¥nie prostujåce
koñczynæ w stawie kolanowym znajdujå siæ
w najkorzystniejszym poÆoºeniu do rozwijania maksymalnej siÆy izometrycznej. Ponadto w pomiarach wykonywanych w statyce nie ma konieczno¥ci sterowania ruchem, które wymaga zwrotnej informacja
o zmieniajåcym siæ obciåºeniu, poÆoºeniu
kåtowym i prædko¥ci chwilowej. Podobne
wnioski wypÆywajå z analizy przebiegu
zmian mocy w funkcji obciåºenia zewnætrznego.
Reasumujåc naleºy stwierdziì, ºe przeprowadzone badania pozwoliÆy na opracowanie metody badania wÆasno¥ci mechanicznych miæ¥ni stawu kolanowego u osób
zdrowych i z dysfunkcjå narzådu ruchu
koñczyn dolnych. Zebrano szereg charakterystyk, które pozwalajå na bliºsze poznanie
wÆasno¥ci funkcjonalnych tych zespoÆów
miæ¥niowych i mogå byì przydatne w planowaniu leczenia i planowaniu rehabilitacji ruchowej.
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