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Анотація. У статті аналізується взаємозалеҗність між складом тіла й параметрами передньої ча-
стини склепіння стопи. У дослідженні брали участь 280 студентів UR BWSU в Живці. Проведено виміри 
морфологічніх особливостей (маса і зросту тіла), на основі яких були розраховані антропологічні індекси 
визначення пропорції за вагою та зростом. Параметри передньої частини склепіння стопи: кут α i кут β 
отримана з плантограмів. Дослідження показали відсутність залежності між типом будови тіла й параме-
трами передньої частини склепіння стопи в жінок і чоловіків. Подібні результати було отримано із вико-
ристанням різних статистичних методів. 

 

Ключові слова: стопа, кут налаштування великого пальця (α), кут налаштування V пальця (β), бу-
дова тіла, студенти. 

 

Wstęp. Stopa ludzka stanowi podstawę podparcia ciała oraz pełni funkcję mechanizmu na-
pędowego, nadającego ciału propulsję w trakcie lokomocji. Działa, jako dźwignia w fazie odbicia 
oraz absorbuje rotacje poszczególnych segmentów kończyny dolnej w fazie obciążenia [1]. Układ 
kostny, będący elementem biernym w budowie stopy, posiada swoistą architekturę, którą tworzy m. 
in. system łuków podłużnych i poprzecznych, które można porównać do resorów rozciągających się 
pod wpływem obciążenia i powracających do stanu wyjściowego dzięki swym specyficznym 
właściwościom [2]. Istotne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania stopy pełnią palce. Wła-
ściwe ich ukształtowanie umożliwia sprawne działanie pozostałych segmentów stopy. W warunkach 
obciążenia palce przylegają do podłoża a w czasie chodu ich silne przywarcie odciąża odpowiednie 
głowy kości śródstopia [3].  

Brak wystarczającej liczby doniesień naukowych o związkach wybranych cech budowy ciała z 
ustawieniem palucha, V palca (przednia strefa podparcia stopy) w warunkach statycznych był powo-
dem podjęcia badań własnych. Badania przeprowadzono wśród osób dorosłych. Okres dojrzałości 
somatycznej charakteryzuje się stabilnością rozwojową cech morfologicznych ciała oraz stóp, w 
związku z tym wydaje się, że wspomniany okres ontogenezy jest najkorzystniejszy do zweryfikowa-
nia ewentualnych związków między typem budowy ciała a wspomnianymi cechami stóp. Postępo-
wanie takie może wykazać, jakie proporcje wagowo-wzrostowe mają znaczący wpływ na zdrowot-
ność stóp. Wyniki badań, ich analiza i wnioski mogą mieć istotne znaczenie w diagnostyce i profi-
laktyce deformacji stóp.  

Pytania badawcze: 
1. Jakie są zależności pomiędzy typem budowy ciała a parametrami przedniej strefy pod-

parcia stopy u kobiet i mężczyzn w wieku 20-28 lat? 
2. Czy analizy przeprowadzone z wykorzystaniem różnych metod statystycznych dają po-

równywalne wyniki? 
Materiał i metoda badań. Badaniami przekrojowymi objęto 280 studentów (150 kobiet i 130 

mężczyzn) Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Beskidzkiej Wyższej Szkoły Umiejętności w Żywcu. 
Wiek badanych kobiet mieścił się w przedziale 20-27 lat ( x =22,8±1,8 lat), natomiast mężczyzn w 
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przedziale 20-28 lat ( x =23,3±1,9 lat). Reprezentatywność próby zapewniono losowym doborem 
osób do badań, metodą urnową, techniką losowania prostego zależnego.  

W pomiarach cech morfologicznych uwzględniono: 
1. Masę ciała: pomiaru dokonano wagą lekarską. Wagę tarowano każdorazowo przed po-

miarem. Wyniki odczytywano z dokładnością do 0,1 kg. 
2. Wysokość ciała (B-V). Pomiar przeprowadzono antropometrem z dokładnością do 0,1 cm. 
Na podstawie uzyskanych danych obliczono wskaźniki antropologiczne określające proporcje 

wagowo-wzrostowe dla każdej badanej osoby: 
 Wskaźnik BMI (ang. BodyMass Index), zwany inaczej wskaźnikiem Queteleta II: 

 
 mciała wysokość

kgciała masaBMI 2  

 Wskaźnik Rohrera: 
 
  100
cmciała wysokość

g ciała masaRohreraWskaźnik 3  

Metodą badawczą była plantograficzna ocena stóp w warunkach statycznych. Odbitki stóp wy-
konano techniką niebrudzącą przyrządem pomysłu Ślężyńskiego. Z plantogramów uzyskano: kąt 
koślawości palucha (α) i szpotawości V palca (β). Wykreślano tzw. kąty wewnętrzne (ryc. 1), które 
są lepszą miarą koślawości i szpotawości palców niż kąty zewnętrzne, ponieważ nie zależą od 
stosunku szerokości pięty do szerokości przodostopia oraz ich wzajemnej odległości [4, 5].  

 

 
 

Ryc. 1. Sposób wyznaczania wewnętrznych kątów koślawości palucha i szpotawości V palca 
 

Normalność rozkładu poszczególnych cech weryfikowano testem χ². W celu charakterystyki 
zebranego materiału obliczono: średnie arytmetyczne (x ), odchylenia standardowe (s), współczyn-
niki zmienności (V). Do oceny badanych zależności wykorzystano następujące testy statystyczne: 
korelację liniową Pearsona, nieparametryczny test niezależności χ² (test Chi-kwadrat niezależności 
Pearsona) i analizę wariancji ANOVA (ang. analysis of variance). W badaniach przyjęto poziom 
istotności α = 0,05. 

W analizach statystycznych wykorzystano program Microsoft Excel pakietu Office firmy Mi-
crosoft oraz program STATISTICA 8.0 firmy StatSoft.  

Analiza wyników. W tab. 1. zamieszczono podstawowe statystyki opisowe wybranych cech 
somatycznych badanych kobiet i mężczyzn. Średnie wartości masy ciała u kobiet wyniosły 60,40 ± 
8,30 kg, natomiast u mężczyzn oscylowały na poziomie 78,10 ± 9,90 kg. Przeciętne wartości wy-
sokości ciała wyniosły u kobiet 166,90 ± 5,70 cm a u mężczyzn 180,00 ± 5,80 cm. Średnie arytme-
tyczne wskaźnika BMI u kobiet wyniosły 21,79 ± 3,00, natomiast u mężczyzn były wyższe i osiąg-
nęły poziom 24,38 ± 2,93. Wartość średnia wskaźnika Rohrera wyniosła u kobiet 1,31 ± 0,20, nato-
miast u mężczyzn 1,36 ± 0,18. 

Interpretacji wartości wskaźnika BMI dokonano zgodnie z rekomendacjami Światowej Orga-
nizacji Zdrowia [6]. Przeprowadzono podział badanych osób na:  

 osoby z niedowagą, dla wartości poniżej 18,50, 
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 osoby w normie, dla wartości z przedziału 18,50 – 24,99, 
 osoby z nadwagą, dla wartości powyżej 24,99 (ryc. 2). 

Tabela 1 
Cechy somatyczne badanych kobiet i mężczyzn 

 

Kobiety Mężczyźni Cecha x  s V % x  s V % 
Masa ciała 60,40 8,30 13,74 78,10 9,90 12,68 

Wysokość ciała 166,90 5,70 3,42 180,00 5,80 3,22 
Wskaźnik BMI 21,79 3,00 13,77 24,38 2,93 12,02 

Wskaźnik Rohrera 1,31 0,20 15,27 1,36 0,18 13,24 
 

 
 

Ryc 2. Typy budowy ciała wg wskaźnika BMI: a) kobiety, b) mężczyźni 
 

Wartości wskaźnika Rohrera podzielono według klasyfikacji Kolasy dla kobiet i Wankego dla 
mężczyzn [7].  

U mężczyzn wyodrębniono typy: 
 smukły, dla wartości poniżej 1,38, 
 średni, dla wartości z przedziału: 1,38 - 1,58, 
 tęgi, dla wartości powyżej 1,58 (ryc. 3) 

 

.  
 

Ryc 3. Typy budowy ciała wg wskaźnika Rohrera: a) kobiety, b) mężczyźni 
 

U kobiet wyodrębniono następujące typy budowy ciała: 
 smukły, dla wartości poniżej 1,25, 
 średni, dla wartości mieszczących się w przedziale: 1,25 – 1,36, 
 tęgi, dla wartości powyżej 1,36 (ryc. 4).  
W tab. 2 zamieszczono podstawowe statystyki opisowe parametrów przedniej strefy podpar-

cia badanych kobiet i mężczyzn. Z danych tych wynika, że średnie wartości kąta dla obu stóp były 
zbliżone u kobiet (88,43 ± 2,94º: stopa prawa i 88,52 ± 2,81º: stopa lewa) i u mężczyzn (88,61 ± 
2,63º: stopa prawa i 88,60 ± 2,56º: stopa lewa). W przypadku kąta szpotawości V palca (β) u kobiet 
stwierdzono nieco wyższe średnie wartości cechy (82,21 ± 4,84 i 82,76 ± 4,45º) niż u mężczyzn 
(80,85 ± 4,60º i 81,88 ± 5,44º). 

Wartości kąta koślawości palucha sklasyfikowano według normy proponowanej przez Lizisa 
[8]. Wyodrębniono paluchy:  
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 koślawe, dla wartości poniżej 81,00º, 
 prawidłowe, dla wartości mieszczących się w przedziale 81,00 – 90,00º, 
 szpotawe, dla wartości powyżej 90,00º (ryc. 4, ryc. 5). 

Tabela 2 
Parametry przedniej strefy podparcia badanych kobiet i mężczyzn 

 

Kobiety Mężczyźni Cecha x  s V % x  s V % 
Kąt koślawości palucha (α) sp 88,43 2,94 3,32 88,61 2,63 2,97 
Kąt koślawości palucha (α) sl 88,52 2,81 3,17 88,60 2,56 2,89 

Kąt szpotawości V palca (β) sp 82,21 4,84 5,89 80,85 4,60 5,69 
Kąt szpotawości V palca (β) sl 82,76 4,45 5,38 81,88 5,44 6,64 

 

sp – stopa prawa, sl – stopa lewa    
 

a) b) 
Ryc. 4. Ustawienie palucha  stopy prawej: a) kobiety, b) mężczyźni 

 

 
 

Ryc. 5. Ustawienie palucha stopy lewej: a) kobiety, b) mężczyźni 
 

Według klasyfikacji proponowanej przez Lizisa [8] wyodrębniono V palce: 
 szpotawe, dla wartości poniżej 81,00º, 
 prawidłowe, dla wartości z przedziału 81,00 – 90,00º, 
 koślawe, dla wartości powyżej 90,00º (ryc. 6, ryc. 7). 

 

 
Ryc. 6. Ustawienie V palca stopy prawej: a) kobiety, b) mężczyźni 
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Ryc. 7. Ustawienie V palca stopy lewej: a) kobiety, b) mężczyźni 
 

W tab. 3 zamieszczono korelacje między budową ciała a parametrami przedniej strefy podpar-
cia. Z danych tych wynika, że wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona (r) były niskie, a 
więc nieistotne statystycznie (tab. 3). 

Tabela 3 
Wartości współczynników korelacji liniowej Pearsona pomiędzy budową ciała  
a parametrami przedniej strefy podparcia stopy badanych kobiet i mężczyzn 

 

Kobiety Mężczyźni 
BMI Wskaźnik Rohrera BMI Wskaźnik Rohrera Parametr 

r 
Kąt α sp 0,01 0,00 -0,04 -0,07 
Kąt α sl 0,07 0,05 -0,13 -0,17 
Kąt β sp 0,12 0,14 0,12 0,09 
Kąt β sl -0,06 -0,05 0,08 0,05 

 
Dokonano oceny zależności pomiędzy cechami jakościowymi określającymi budowę ciała i 

przednią strefę podparcia. U kobiet wskaźnik BMI wykazuje przypadkową zależność z kątem β sto-
py prawej. W pozostałych przypadkach nie stwierdzono statystycznie istotnych zależności (tab. 4). 

Tabela 4 
Zależności pomiędzy budową ciała a kategoriami przedniej strefy podparcia stopy  

z wykorzystaniem nieparametrycznego testu niezależności χ² 
 

Kobiety Mężczyźni 
BMI Wskaźnik Rohrera BMI Wskaźnik Rohrera Parametr 

p 
Kąt α sp 0,274 0,442 0,690 0,638 
Kąt α sl 0,465 0,617 0,868 0,638 
Kąt β sp 0,155 0,081 0,823 0,159 
Kąt β sl 0,008 0,465 0,798 0,432 

 
W celu dokładniejszej analizy zebranego materiału uzyskane wyniki badań opracowano ró-

wnież z wykorzystaniem analizy wariancji ANOVA. Przyjęto dwa sposoby opracowania danych: w 
pierwszym przypadku obliczeń dokonano na podstawie danych jakościowych (cechy jakościowe 
budowy ciała w przedziałach) dotyczących poszczególnych cech budowy ciała i danych ilościowych 
(liczbowych) dotyczących parametrów przedniej strefy podparcia stopy (tab. 5). W drugim przypad-
ku obliczeń dokonano w sposób odwrotny, ponieważ uwzględniono cechy ilościowe parametrów 
przedniej strefy podparcia oraz dane jakościowe określające typ budowy ciała (tab. 6). 

Badania zależności pomiędzy budową ciała a parametrami przedniej strefy podparcia stopy w 
obu przypadkach nie wykazały statystycznie istotnych zależności (tab. 5, tab. 6). 
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Tabela 5 
Zależności pomiędzy budową ciała (cechy jakościowe) a parametrami przedniej strefy 

podparcia stopy (cechy ilościowe) z zastosowaniem analizy wariancji ANOVA 
 

Kobiety Mężczyźni 
BMI Wskaźnik Rohrera BMI Wskaźnik Rohrera Parametr 

p 
Kąt α sp 0,429 0,797 0,872 0,757 
Kąt α sl 0,324 0,3206 0,440 0,732 
Kąt β sp 0,534 0,129 0,863 0,192 
Kąt β sl 0,333 0,706 0,933 0,265 

 

Tabela 6 
Zależności pomiędzy budową ciała (cechy ilościowe) a parametrami przedniej strefy podparcia 

stopy (cechy jakościowe) z zastosowaniem analizy wariancji ANOVA 
 

Kobiety Mężczyźni 
BMI Wskaźnik Rohrera BMI Wskaźnik Rohrera Parametr 

p 
Kąt α sp 0,850 0,838 0,672 0,656 
Kąt α sl 0,949 0,957 0,509 0,522 
Kąt β sp 0,348 0,199 0,082 0,166 
Kąt β sl 0,557 0,466 0,127 0,303 

 

Dyskusja. W piśmiennictwie znane są doniesienia naukowe o związkach wysklepienia pod-
łużnego stóp z wybranymi cechami budowy ciała u osób w różnym wieku i różnych środowiskach 
[9, 10, 11, 12]. Większość autorów uznaje skłonności do otyłości za czynnik decydujący o stanie ich 
wydolności funkcjonalnej. Natomiast brakuje opracowań na temat związków parametrów przedniej 
strefy podparcia z budową ciała. Přidalowá i wsp. [13] oceniali budowę morfologiczną stóp i ich fun-
kcję u studentów z terenu Czech. Na podstawie odbitek stóp w warunkach dynamicznych wykazali, 
że obniżenie wysklepienia podłużnego stóp, koślawość palucha i szpotawość V palca wiąże się z 
nadmiernym obciążeniem całej powierzchni podeszwowej stóp. Hills i wsp. [14] oceniali w warun-
kach dynamicznych na platformie Emed F01 (Novel GmbH, München) zachowanie się podeszwowej 
powierzchni stóp u kobiet i mężczyzn pod wpływem obciążenia własną masą ciała i dodaną połową 
rzeczywistej masy ciała. W rezultacie zaobserwowali, że nadmierne obciążenie powoduje zwiększe-
nie szerokości przodostopia oraz obniżenie wysklepienia podłużnego, zarówno u kobiet jak i u mę-
żczyzn. Podobne badania populacji chińskiej z terenu Hong-Kongu przeprowadzili Tsung i wsp. 
[15]. Autorzy stwierdzili, że pod wpływem dodatkowego obciążenia równego rzeczywistej masie 
ciała zwiększa się kontakt stopy z powierzchnią podparcia, jak również długość stopy, jej szerokość 
oraz szerokość tyłostopia, a wyraźnie zmniejsza się wysokość wysklepienia stopy i jego wartość 
kątowa.  

Badania własne wykazały brak występowania zależności pomiędzy budową ciała a parametra-
mi przedniej strefy podparcia stopy, co być może wynika z przewagi w badanej grupie osób o pra-
widłowym typie budowy ciała. Ponadto stopy badanych studentów wykazywały w przeważającej 
większości prawidłowy kąt palucha (α) i V palca (β). Dlatego w celu rozstrzygnięcia zagadnienia do-
tyczącego zależności pomiędzy analizowanymi cechami należałoby zastosować dobór celowy i oce-
niać stopy zdeformowane u osób otyłych. Postępowanie takie udzieliłoby odpowiedzi na pytanie, jak 
duża otyłość i w jakim stopniu pogarsza wydolność przedniej strefy podparcia stopy.  

Analizy przeprowadzone z wykorzystaniem różnych metod statystycznych dają porównywalne 
wyniki. Dlatego do badania zależności pomiędzy budową ciała a cechami przedniej strefy podparcia 
stopy można zastosować nieparametryczny test niezależności χ² lub analizę wariancji ANOVA a w 
przypadku analizy związków między cechami ilościowymi korelację liniową Pearsona. Wymienione 
metody statystyczne nie wykluczają się nawzajem, lecz uzupełniają, co umożliwia przeprowadzenie 
wnikliwszej i dokładniejszej analizy powyższego problemu. 
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Przedstawione wyniki badań własnych oraz ich interpretacja mogą być przydatne w diagno-
styce deformacji stóp oraz stanowić przyczynek do dalszych badań naukowych. 

Wnioski.  
1. Badania wykazały brak występowania zależności między typem budowy ciała a parame-

trami przedniej strefy podparcia stopy u badanych kobiet i mężczyzn. 
2. Analizy przeprowadzone z wykorzystaniem różnych metod statystycznych dają porów-

nywalne wyniki. Dlatego do badania zależności pomiędzy budową ciała a cechami przedniej strefy 
podparcia stopy można zastosować nieparametryczny test niezależności χ² lub analizę wariancji 
ANOVA a w przypadku związków między cechami ilościowymi korelację liniową Pearsona. Wy-
mienione metody statystyczne nie wykluczają się nawzajem, lecz uzupełniają, co umożliwia prze-
prowadzenie dokładniejszej oceny. 
 

Piśmiennictwo 
1. Niedźwiedzki T. Urazy stopy i ich leczenie. Część I: Złamania kości stopy / Niedźwiedz-

ki T., Kubicz-Czachurska M. // Rehabilitacja Medyczna. – 2003. – T. II, nr. 4. – S. 9–21 
2. Kasperczyk T. Wady postawy ciała. Diagnostyka i leczenie / Kasperczyk T. – Kraków, 

2004– 64 S. 
3. Demczuk-Włodarczyk E. Budowa stopy w okresie rozwoju progresywnego człowieka / 

Demczuk-Włodarczyk E. – Wrocław : AWF. – 193 S. 
4. Knapik H. Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego u dzieci w wieku szkol-

nym w aspekcie fizjoterapii, ortopedii i ergonomii / Knapik H. // Fizjoterapja Polska. – 2001. – 
Vol. 1, nr. 2. – S. 135-142. 

5. Mazur J. A. Kąty koślawości palucha i szpotawości palca małego jako kryteria oceny znie-
kształceń palców oraz wytyczne do konstrukcji obuwia dla dzieci w wieku szkolnym : praca doktor-
ska. –Katowice : AWF, 2004. – S. 44-67. 

6. World Health Organization. Obesity: Preventing and managing the global epidemic. WHO 
Technical Report Series – nr 894. – Geneva 2000. 

7. Malinowski A. Podstawy antropometrii. Metody, techniki, normy. / Malinowski A., Bożi-
łow W. – Warszawa : PWN. – 1997. – S.56-58. 

8. Lizis P. Kształtowanie się wysklepienia łuku podłużnego stopy i problemy korekcji płasko-
stopia u dzieci i młodzieży w wieku rozwojowym / Lizis P. // Podręczniki i Skrypty. – 2000. – 
Nr. 10. – S. 45. 

9. Postawa ciała i jej związki z cechami morfologicznymi dzieci otyłych. Postawa ciała czło-
wieka i metody jej oceny. / Lizis P, Kasperczyk T, Szmigiel Cz [et al.] // red. J. Ślężyński. – Kato-
wice : AWF, 1992. – S. 99-107. 

10. An examination of the relationship between foot length foot breath, ball girth, height and 
weight of Turkish University students aged between 17-25 / Anil A., Peker T., Turgut H.B., Ulu-
kent S. C. // Antropol Anz. – 1997. – Vol. 55 (1) – P. 79-87. 

11. Mickle K. J. The feet of overweight and obese young children: are they flat or fat? / Mic-
kle K. J., Steele J. R., Munro B. .J. // Obesity. – 2006. – Vol. 14, issue 11. – P.1949–1953. 

12. Foot structure in overweight and obese children / Villarroya M. A., Esquivel J. M., To-
ma’s C. [et al,] // Int J Pediatr Obes. – 2007. – Vol. 17. – P. 1-7. 

13. The evaluation of morphology and foot function / Přidalowá J., Vorálkowa D., Elfmark M., 
Janura M. // Acta Univ Palacki Olomuc Gym. – 2004. – Vol. 34 (1). – P. 49-56. 

14. Plantar pressure diferrences between obese and non-obese adults: a biomechanical analysis 
/ Hills A. P., Henning E. M., Mc Donald M., Bar-Or O.. // Int J Obes. – 2001. – Vol. 25 (11) – 
P. 1674-79. 

15. Quantitative comparision of plantar foot shapes under different weight-bearing conditions / 
Tsung B. Y., Zhang M., Fan Y. B., Boone D. A. // J Rehabil Res Dev. – 2003. – Vol. 40 (6). – 
P. 517-526. 
 
 



170                   Ewa PUSZCZAŁOWSKA-LIZIS, Paweł LIZIS, 
      Tomasz SZURMIK 

 

 
ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY BUDOWĄ CIAŁA  

A PARAMETRAMI PRZEDNIEJ STREFY PODPARCIA STOPY  
Z ZASTOSOWANIEM RÓŻNYCH METOD STATYSTYCZNYCH 

 

Ewa PUSZCZAŁOWSKA-LIZIS 1, Paweł LIZIS 2, Tomasz SZURMIK 2,3 

 
1 Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Medyczny, Instytut Fizjoterapii 

2 Świętokrzyska Szkoła Wyższa w Kielcach, Wydział Ochrony Zdrowia 
3 Orto-Med Bielsko-Biała, Polska 

 

Streszczenie. W pracy dokonano analizy zależności pomiędzy budową ciała a parametrami przedniej strefy 
podparcia stopy. Materiał badawczy stanowiło 280 losowo wybranych studentów UR i BWSU w Żywcu. Dokonano 
pomiarów cech morfologicznych (masa i wysokość ciała), na bazie których obliczono wskaźniki antropologiczne 
określające proporcje wagowo-wzrostowe. Parametry przedniej strefy podparcia stopy: kąt α i kąt β uzyskano z 
plantogramów. Badania wykazały brak występowania zależności między typem budowy ciała a parametrami przedniej 
strefy podparcia stopy u badanych kobiet i mężczyzn. Analizy przeprowadzone z wykorzystaniem różnych metod 
statystycznych dają porównywalne wyniki. 

 

Słowa kluczowe: stopa, kąt ustawienia palucha (α), kąt ustawienia V palca (β), budowa ciała, studenci. 
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Annotation. This paper analyzes the correction between body composition and parameters of the front area of foot 
support. Material consisted of 280 randomly selected students UR i BWSU in Żywiec. Morphological measurements 
(weight and height of the body) were made. Calculated Anthropological were calculated indicators by determining the 
height-weight proportions. Parameters of the front area of foot support: the α angle and β angle were obtained from 
plantograms. There was no connections between type of body composition and parameters of the front area support in 
tested women and men. Analyses carried out with using different statistical methods give comparable results. 

 

Key words: foot, angle of the hallux (α), angle of the V finger (β), body build, students. 
 

 


