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Анотація. У статті проаналізовано вади стоп неповносправних та неповносправних дітей та лю
дей молодого віку. Зазаначено, що правильний діагноз та відповідне лікування сприєяє запобіганню де
формації стоп. Кожний з таких запобіжних засобів призводить до попередження дефектів ноги. Виявле
но, що 80 % розумововідсталих дітей мають вади стоп, але це не пов’язане з рівнем неповносправності. 
Права і ліва стопа у дітей відрізняються формою вигину.

Ключові слова: вади стопи, ментальні розлади.

Wst?p. W kazdej spoiecznosci zy iy  ludzie, ktorzy z przyczyn wrodzonych, dziedzicznych 
lub w wyniku chorob, czy wypadkow nie posiadaj^ pelnej sprawnosci flzycznej lub psychicznej. Sta- 
rystyki Swiatowej Organizacji Zdrowia podaja_, ze liczba osob niepelnosprawnych w ci^gu ostatnich 
30 lat zwiekszyla si? do 18 % calej populacji ludzkiej, czyli co piajy mieszkaniec naszego globu jest 
osobq. niepelnosprawna. Najliczmejsza grupe stanowia niepeinosprawni intelektualnie -  ok. 70 -  
80 % ogolnej liczby niepelnosprawnych [1,2].

Niepelnosprawnosc mtelektualna jest stanem, w ktorym obnizona sprawnosc umyslowa cz?- 
sto ldzie w parze z wadami postawy, w tym z wadami stop. Problem wad konczyn dolnych u dzieci 
wyst?puje powszechnie w calvm cywilizowanym swiecie [4, 5].

Dlugie przebywanie w pozycji stojacej lub siedzacej, brak odpowiedniej ilosci ruchu, przyj- 
mowanie nieprawidlowych pozycji ciala, niewlasciwe ustawianie stop s^ czynnikami predysponuja- 
cymi do powstania deformacji stop. Dodatkowy niekorzystny wplyw na ich uksztaltowanie odgrywa 
noszenie niewlasciwego obuwia, nadwaga ciala oraz szybki wzrost podczas okresu dojrzewania.

Przeciazenia stopy spot?gowane niewydolnoscia. jej ukladu mi?sniowo- wi?zadlowego pro- 
adz^ do bolesnosci і zaburzen fimkcji. Zaniedbanie powoduje, ze zmiany w obr?bie stop u dzieci 

stajq. si? zwykle stanem nieodwracalnym [1,2, 3, 4].
Cel. Celem pracy jest okreslenie cz?stosci wyst?powania wad stop u dzieci niepelnospraw- 

r.ych intelektualnie. Ocena zaleznosci mi?dzy stopniem niepelnosprawnosci intelektualnej, a rodza- 
em wad stop u dzieci oraz porownanie uksztaltowania stopy prawej і stopy lewej u dzieci z nie- 

pelno sprawnosci^ mtelektualn^.
Material. Badania przeprowadzono w Zespole Szkol Specjalnych im. UNICEF w Rzeszo- 

v-.те, wsrod 66 uczniow w przewazaj^cej cz?sci pochodzenia wiejskiego z roznym stopniem niepel- 
rosprawnosci intelektualnej w wieku od 7-15 lat. Do lekkiego stopnia niepelnosprawnosci intelektu- 
ainej zakwalifikowano 40 (61 %) dzieci, w tym 21 (68 %) chlopcow і 19 (54 %) dziewcz^t. Z umiar- 
xowanym і znacznym stopniem niepelnosprawnosci bylo 26 (39 %) dzieci, w tym 10 (32 %) chlop- 
cow і 16 (46 %) dziewczat. Lacznie przebadano 132 stopy (stopa prawa і lewa) u 66 dzieci.

Metoda. Do oceny budowy morfologicznej stop zastosowano metod? plantokonturograficz- 
r.a. Odbitki wykonano poprzez naniesienie farby plakatowej na obie stopy і odbicie ich na papierze 
'.V pozycji stojacej, przy obci^zernu ci?zarem wlasnym. Odwzorowania stop poddano analizie.

; Przysada G., Luszowska A., Druzbicki M., 
Depa A., Wolan-Nieroda A., 2010
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Wyznaczajac kat Clarke'a, zawarty miedzy styczna przysrodkowego brzegu odbitki a linia l^czay^ 
punkt najwi?kszego wglebiema i zetkni?cia tej stycznej z brzegiem przodostopia, oceniano stopie- 
wysklepienia luku podluznego stopy. Obliczenie wskaznika Wejsfloga posluzylo do oceny luku p; 
przecznego. Okresla si? go jako stosunek dlugosci stopy do jej szerokosci.

Na podstawie otrzymanych wartosci k^ta Clarke’a i wskaznika Wejsfloga przyporzadkov. 
no je do odpowiednich typow budowy stopy zgodnie z ponizsz^. klasyfikacja.

Klasyfikacja stop wg Clarke’a: plaska x-30°, splaszczona 31 -41°, prawidlowa 42 -  54°, v.- - 
dr^zona 55°- x; Klasyfikacja wg Wejsfloga: plaska poprzecznie 2,44- 3, prawidlowa 2 -  2,43. Zb . 
ranie danych o uczniach odbylo si? za wczesniejsz^ zgoda rodzicow. Uzyskany material badawc: 
poddano nast?pnie opracowaniu statystycznemu. W tym celu zastosowano test niezalezncs: 
Chi- kwadrat.

Wyniki. Poddaj^c analizie otrzymane plantokonturogramy w pierwszej kolejnosci dokonuz 
podzialu na stopy wadliwe i prawidlowe. Wszvstkie stopy 66 dzieci przyporz^dkowano do odpov. 
dnich gmp z uwzgl?dnieniem stopnia niepelnosprawnosci intelektualnej. Nieprawidlowosci w buz 
wie morfologicznej stop stwierdzono u zdecydowanej wi?kszosci, tj. u 53 dzieci niepeinosprawn; . : 
intelektualnie, co stanowilo 80 % ogolu badanych. U pozostalych 13 osob (20 %) brak bylo jakicr 
kolwiek odchyleh od norm w uksztaltowaniu stop. Biorac pod uwag? plec, wady stop wystapih 
porownywalnym procencie u dziewczat i chlopcow (ok.80 %).

Ocena zaleznosci mi?dzy stopniem niepelnosprawnosci intelektualnej a rodzajem wad s:: - 
wykazaia, ze sposob ksztaltowania si? luku podluznego (y2=2,816, x2a=7,815, wi?c y2a> %2) i poprzc- 
cznego (x2=0,427, y2a=3,841, wi?c 72«>y2) w obu stopach jest niezalezny od stopnia niepelnospra - 
nosci intelektualnej.

Badajac symetri? w uksztaltowaniu luku podluznego stop (prawej w odniesieniu do 
wej) u dzieci zarowno z lekka ,̂ jak i z umiarkowan^ i znaczn^ niepelnosprawnosci^. intelektuaiz.- 
wyst^pila procentowo porownywalna ilosc wad luku podluznego jednoczesnie w obu stopa: 
(wada symetryczna) oraz odmienne wady w prawej i lewej stopie (wada asymetryczna). Na: 
miast pod wzgl?dem obustronnej poprawnosci lukow podluznych u kazdej z osob rozkiad pr:- 
centowy byl identyczny (tabela 1).

Tabeia
Podzial stop w roznym stopniu niepelnosprawnosci intelektualnej ze wzgl?du 

na symetrycznosc, asymetrycznosc i poprawnosc luku podluznego

Luk podluzny

Stopien niepelnosprawnosci intelektualnej

lekki umiarkowany i 
znaczny

liczba % liczba %
Wada symetryczna 21 68% 15 68%
Wada asymetryczna 8 26% 6 27%
Poprawny tuk podluzny 2 6% 1 5%

U dzieci z umiarkowana i znaczna niepelnosprawnosci^ cz?sciej wyst?powaly stopy r-a- 
skie (53 % ) i splaszczone (40 %) niz wydrazone (tylko 7 %), w porownaniu do dzieci z lekkim s: >  
niem niepelnosprawnosci. Tu procentowy rozkiad cz?stosci wyst?powania kazdej z wad byl do se- 
bie zblizony. Stopa nadmiemie wysklepiona stanowila 33 % sposrod uposledzonych w stopniu .a* - 
kim z wadliw^ wysokosci^ luku podluznego.

Dokonujqc analizy porownawczej wysokosci luku podluznego prawej i lewej stopy ze s: r- 
niem niepelnosprawnosci intelekmalnej u dzieci nie stwierdzono  istotnej zaleznosci (tabela 2).

Porownujac ze sob^ prawa i lewg. stop? pod wzgl?dem stopnia wysklepienia hiku podhizreym  
i poprzecznego, wykazano brak asymetrii mi?dzy prawq. i lewg stop^ w wysklepieniu luku poprze;:- 
nego. Co wi?cej, prawidlowe wysklepienie poprzeczne wystapilo az u 77 % sposrod wszystkich osar 
z wadliwymi stopami. Tylko u 23 % zaobserwowano plaskostopie poprzeczne.

Wykazano obecnosc prawidlowego wysklepienia podluznego w stopie prawej u przewaz i  ~ 
cej liczby dzieci, tj. u 57 % ogolu badanych z wadami. W przypadku lewej stopy prawidlowosc. *
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;ej budowie byfy zdecydowanie rzadziej spotykane. Jedynie u 29 % dzieci nie stwierdzono w tym za- 
kresie nieprawidlowosci. Stopa plaska prawa wystgpila u jednakowej liczby (2, 14 %) dzieci podob- 
nie jak w przypadku stopy plaskiej lewej. Liczebna przewage podwyzszonego wysklepienia zauwa- 
zono w prawej stopie u 3 dzieci, czyli trzykrotnie wiçcej niz w lewej. Ta jednak miala zdecydowanie 
czçstszg sklonnosc do obnizenia wysklepienia podluznego (50 %).

Tabela 2
Wysklepienie îuku podluznego prawej і lewej stopy 

a stopniem niepelnosprawnosci intelektualnej w badanej populacji dzieci

iVadv stop и dzieci z nienelnosvrawnoscia intelektualna

Wada
asymetryczna

Luk podluzny
Stopien niepelnosprawnosci intelektualnej

Typ stopy
lekki umiarkowany і znaczny

prawa lewa prawa lewa
liczba % liczba % liczba % liczba %

plaska 2 25% 0 0% 0 0% 2 33%
splaszczona 0 0% 4 50% 1 17% 3 50%
prawidlowa 4 50% 3 38% 4 67% 1 17%
wydr^zona 2 25% 1 13% 1 17% 0 0%

Dyskusia. Stopy sg waznym elementem narzgdu ruchu і statyki kazdego czlowieka. Zapew- 
niajg stabling podstawe dla calej Struktur/ kostnej. Jej zachwianie moze negatywnie wplywac na 
kondycjç wyzej polozonych partii ciala, poczayvszy od nieprawidlowego rozwoju, poprzez ksztalto- 
wanie postawy ciala, a w rezultacie skutkujgc nawet dolegliwosciami w postaci bolôw krçgoslupa na 
poszczegölnych jego poziomach.

Badania wlasne przeprowadzone na grupie 66 dzieci niepelnosprawnych intelektualnie w 
przedziale wiekowvm od 7 -  15 lat wykazaly wystçpowanie wadliwych stop u 80 % badanych. Co 
wiçcej, na podstawie wyliczen kata Clarke’a zaobserwowano w 93 % tendencjç do wystçpowania 
stopy splaszczonej і plaskiej podluznie u dzieci z umiarkowang і znaczng niepelnosprawnoscig inte- 
iektualng, w porôwnaniu z dziecmi z lekkim stopniem niepelnosprawnosci (67 %). Obnizenie skle- 
pienia podluznego stop w obu grupach przewazalo nad jego nadmiernym wysklepieniem. Natomiast 
■лупікі uzyskane w badaniach plantokonturograficznych Trzcinskiej і Olszewskiej, obejmi-ijacych 
447 uczniôw w wieku od 7 -  10 lat uznaly stopy о wysklepieniu obnizonym za najbardziej charakte- 
rystyczny typ wysklepienia podluznego. Stan ten stwierdzono u 41 % dziewczat і ponad polowy 
chlopcow [5]. Так wiçc porôwnanie powyzszych badan z badaniami wlasnymi wykazalo ich wza- 
;emna zgodnosc. Odwrotna sytuacjç prezentuje zespol: Demczuk, Wojna і Anwajler w pracy po- 
n.\'ieconej ocenie wybranych cech mortblogicznych stop u dzieci zdrowych z zastosowaniem metody 
bio stereo metrycznej wykorz\'stujacej efekt Moire’a. W analizowanej grupie 60 dzieci (30 dziewczat 
і 30 chlopcow) najwiçkszy odsetek stanowily stopy prawidlowo wysklepione [6]. Do podobnych 
wnioskow/ doszla Momola. Z przeprowadzonych przez nig badan w celu okreslenia stanu odchylenia 
w budowie kolan і stop u dzieci glçbiej uposledzonych umyslowo w wieku rozwojowym, wynika ze 
ok. 50 % badanych nie mialo wad kolan lub wad stop і to niezaleznie od stopnia uposledzenia umy- 
nowego. U pozostalych (prawie 40 %) wystçpowaly nieprawidlowosci w obrçbie stop і wady kon- 
czyn dolnych u ok. 10 % [7].

Analiza wlasnych danych wykazala, iz w oparciu о test statystyczny niezaleznosci Chi- kwa- 
drat stopien niepelnosprawnosci intelektualnej nie wplywa istotnie na formowanie lukow stopy. Так 
wiçc nie determinuje on rodzaju powstalej deformacji. Co wiçcej, badania dzieci niepelnosprawnych 
intelektualnie pozwolily na wychwycenie rôznic miçdzy stopami poprzez porôwnanie wysokosci lu- 
ku podluznego і poprzecznego prawej і lewej stopy.

Wyniki dowiodly, iz asymetria stop, czyli nierownomierny rozklad stopnia wysklepienia lu- 
ku miçdzy obiema stopami u kazdej osoby z osobna dotyczyla ich budowy morfologicznej tylko w' 
wymiarze podluznym. Wspomniana asymetria wystçpowala u 68 % wszystkich badanych niepelno
sprawnych dzieci z wadami stop. Lewa stopa czçsciej bywala splaszczona lub plaska podluznie, z 
tym ze w stopniu umiarkowanym і znacznym wynosila ok. 83 %, a w stopniu lekkim 50%. Prawa
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stopa u 50 % dzieci z lekka niepelnosprawnosci^ intelektualna byla prawidlowa. Natomiast u dz:;, 
z umiarkowam\ i znaczna niepelnosprawnosci£|. procent byl nieco wyzszy (67 %).Tak wiqc lat. 
stwierdzic, ze norma wysklepienia luku podluznego dominowala po stronie prawej w obu badan;.. :  
grupach. Badania Demczuk- Wlodarczyk udowodnily lepsze uksztaltowanie podluzne prawej step 
u chlopcow w wieku rozwojowym [8].

Nadolska-Cwikla, choc podjqla sic badania populaeji w dose szerokim zakresie wiekowy— 
tj. od 3 -  65 lat, to jednak wycicygniqte przez nia wnioski wskazuja jednoznaezme na wieksze v.~ - 
sklepieme prawej anizeli lewej stopy [9]. Informacje о przewadze wysklepienia podluznego jeebc 
ze stop nad drugabyly wielokrotnie zamieszczane w licznych artykulach, aczkolwiek nie byto w t>— 
wzglqdzie jednomyslnosci. Demczuk dokonala oceny wskazniköw wysklepienia kazdej stopy spes:- 
bem Clarke’a w obciazemu ciqzarem wlasnym, a badanie dotyczylo dzieci zdrowych. Klasyfika; . 
uzyskanych wynikow wykazala nieco inny rozklad procentowy poszczegolnych typöw stop po pra- 
wej i lewej stronie ciala. Demczuk podaje, ze prawidlowosci dominowaly w stopie lewej (ok.40 ; : 
natomiast obnizenie sklepienia podluznego w prawej jedynie w kilku procentach (ok.4 %).

Stopy wydrazone stanowily najwiqkszy odsetek sposrod wszystkich trzech stopni wysklep:;- 
nia luku podluznego, w przypadku obu stop. Rozpatrujac z kolei parametry budowy osobno kazd: 
ze stop, nadmierne wysklepienie czpsciej wyst^powalo w stopie prawej (ok.60 %). W lewej nie;: 
rzadziej (ok.57 %) [10]. Uzyskane wyniki wskazujace na procentowa przewagQ wydrazonej stop 
prawej nad stopa lewau dzieci z kazdym stopniem niepelnosprawnosci intelektualnej pokrywaja s.. 
w tym przypadku z wymkami Demczuk. Analizujac architekturp poprzecznaTrzcinska i Olszewska 
wykazaly dysproporeje rniqdzy prawai lewa stopa U uczniow szkol podstawowych, w oparciu о к.-- 
pietowy (plaskostopie poprzeczne- powyzej 18°, norma -  15°-18°) stwierdzono przecietme slabs;:; 
wysklepienie poprzeczne prawej stopy w stosunku do lewej. Co wiqcej, wraz z wiekiem obserwa - 
siq zwiekszona ilosc prz^padköw plaskostopia poprzecznego silniej zaznaezone u chlopcow niz _ 
dziewczat [5]. Analiza wlasna wykazala symetrycznosc obu stop w wymiarze poprzecznym. Pc ; 
tym wzglqdem u wiqkszosci badanych stwierdzono prawidlowosci i dotyezyly one zaröwr; 
dzieci z mepelnosprawnoscia intelektualna w stopniu lekkim, jak rowniez w stopniu umiarkowu- 
nym i znacznym.

Wnioski
1. Wady stop sa czqsto wystqpujaca wada narzadu ruchu u dzieci z mepelnosprawnoscia in

telektualna. W badanej grupie wady stop wystqpuja w 80 %.
2. Stopien niepelnosprawnosci intelektualnej nie predysponuje do powstania okreslone 

wady stop.
3. Prawa i lewa stopa u dzieci z mepelnosprawnoscia intelektualna röznia siq rniqdzy sob; 

jedynie w ocenie uksztaltowania wysklepienia podluznego.
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Agnieszka DEPA, Andzelina WOLAN-NIERODA
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Streszczenie. Wstpp. Wady stop to cz?sto spotykany problem wsrod dzieci i mlodziezy, row- 
niez niepeinosprawnej intelektualnie. Aby uchronic dziecko przed niepoz^danymi skutkami poglp- 
biajacej sie nieleczonej deformacji stop nalezy zadbac o prawidtow^_ diagnoze i leczenie. Niezmier- 
nie wazna jest wczesna profilaktyka prowadzona w celu unikmecia powstania wad konczyn dolnych. 
Kondycja stop moze miec bowiem wplyw na rozwoj, ksztaltowanie postawy ciala, sposob porusza- 
ma sie a nawet samopoczucie dziecka.

Cel. Celem pracy jest przeanalizowanie budowy stop u dzieci niepelnosprawnych intelektualnie.
Material. Badaniem obj^to 66 uczniow w wieku od 7- 15 lat z lekkim, umiarkowanym i zna- 

cznym stopniem niepelnosprawnosci intelektualnej ucz^szczaj^cych do Zespolu Szkol Specjalnych 
:n. UNICEF w Rzeszowie.

Metoda. W celu odwzorowania architektury stop zastosowano metod§ plantokonturograficz- 
na. Analiz§ otrzymanych odbitek stop przeprowadzono dzi^ki wyznaczeniu kata Clarke’a i wskazni- 
ka Wejsfloga. Uzyskany material badawczy poddano dodatkowo opracowaniu statystycznemu.

Wyniki. U wiekszosci dzieci niepelnosprawnych intelektualnie, tj. u 53 na 66 badanych 
stwierdzono nieprawidlowosci w budowie morfologicznej stop. Rozlozylo sip to symetrycznie mie- 
izy dziewczptaim i chlopcami. Nie stwierdzono zaleznosci mipdzy stopniem niepelnosprawnosci m- 
relektualnej a rodzajem wad stop. Obustronna stopa plaska poprzecznie przy prawidlowym luku pod- 
raznym dotyczyla 1 dziecka w umiarkowanym stopniu niepelnosprawnosci, a 2 w stopniu lekkim. W 
o.m przypadku nie stwierdzono dysproporcji pomipdzy obiema stopami u kazdej z osob. Bior^c pod 
uwag$ wysklepienie luku podluznego jednoczesnie prawej i lewej stopy zaobserwowano procentowe 
rozbieznosci mi^dzy lekk^ a umiarkowana l znaczn^ niepelnosprawnosci^ intelektualna Glownie 
dotyczylo to stopy plaskiej podluznie i wydrazonej. Plaskostopie i obnizenie luku podluznego czps- 
ciej wspolistnialo z umiarkowana i znaczna niepelnosprawnosci^. Z kolei stopa wydrazona przeciw- 
nie. W przewazaj^cej liczbie wyst^powalo u dzieci z lekkim stopniem niepelnosprawnosci. Porow- 
nujac ze soba obie stopy zauwazono, ze lewa miala tendencje do obnizenia luku podluznego. Stano- 
wilo to 64 % badanej populacji z wadliwymi stopami. Natomiast stopa prawa cz^sciej byla prawidlo- 
\va (57 %) lub z podwyzszonym wysklepieniem podluznym (21 %).

Wnioski. Dzieci niepelnosprawne intelektualnie w 80 % cierpi^na wady stop. Jednak stopien 
niepelnosprawnosci nie wplywa na powstawanie okreslonych wad stop. Roznice w budowie mipdzy 
praw^ i lewa stop^ wystepujp. tylko przy ocenie wysklepienia luku podluznego. Czesciej stwierdza 
si  ̂tu lewostronne splaszczenie stopy.

Slowa kluczowe: wady stop, niepelnosprawnosc intelektualna
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DEFECTS OF FEET AT CHILDREN 
WITH INTELLECTUAL INCOMPETENCE
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Annotation. Introduction: Feet failures are frequent among healthy as well as mentally han
dicapped children and the youth. Right diagnosis and treatment are necessary to protect them from 
unexpected results of feets’ deformation. Early prevention leading to avoiding legs’ defects is also ver 
important. Feet’s condition seem to influence on children’s development, posture and even their mood

Objective: The aim of this study is to analyse the build of mentally handicapped children’s fee:
Material: The findings was based on a research conducted at Rzeszow Zespol Szkoi Specja!- 

nych UNICEF on a group of 66 slightly, moderately and severely handicapped students between the 
ages of 7 and 15.

Method: Plantoconturography method was applied to get to know architecture of the feet. Re
ceived footprints were analyzed using Clarke’s angle, Wejsflog index and finally statistical methods

Results: The majority of mentally handicapped children (53 out of 66) had got incorrect mor
phological build of the feet. It was split equally between girls and boys. There is no correlation bet- 
ween handicap and the type o f feet’s deformation. Bilateral transverse flat foot with normal vertica. 
plantar arch was observed in one, moderately and severely handicapped child and in two slight!; 
handicapped students. In this case the disproportion between both feet in everybody wasn’t noticed 
Taking into consideration vertical arch right and left foot, some percentage discrepancies among slig
htly, moderately and severely handicapped were seen. It related mainly to vertical flat foot and ten- 
low foot. Vertical flat foot and lowering a vertical plantar arch existed together with moderate and se
vere handicap, while hollow foot was much more popular with slight handicap. Comparing both fee: 
together noticed that left had stronger tendency for lower vertical arch. It applied to 64 % of the exa
mined population with feet failures. The right foot was more often correct (57 %) or with higher ver
tical arched (21 %).

Conclusions: 80 % of mentally handicapped children suffer from the defects of feet bu: 
handicap’s degree is meaningless here. The differences between right and left foot’s build occur onl; 
in vertical arch’s evaluation. Most common here is frequently left- sided flat foot.

Key words: defects of feet, intellectual disability


