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1.WSTĘP 
 
 Jedną z podstawowych form lokomocji jest chód, którego analiza pozwala na opisanie 
sposobu przemieszczania się całego ciała w przestrzeni. Badania funkcjonalności układu 
lokomocyjnego pozwala na dokładne przeanalizowanie mechaniki samego chodu. Chód 
prawidłowy wynika z właściwego współdziałania układów nerwowo-mięśniowego oraz 
szkieletowego, przy jak najmniejszym wydatku energetycznym. Przy zastosowaniu rozwiązań 
optoelektronicznych możliwe jest porównanie parametrów kinetycznych i kinematycznych, 
które dostarczają informacji o chodzie patologicznym w celu zastosowania optymalnej dla 
pacjenta metody leczenia. W niniejszej pracy dokonano analizy wpływu rehabilitacji  
z wykorzystaniem systemu do reedukacji chodu trzeciej generacji na parametry czasowo- 
przestrzenne chodu[1,2,3,4]. 
 
2. METODOLOGIA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 
 
  Badania doświadczalnej przeprowadzono na grupie dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym (MPD) oraz na dzieciach z opóźnieniem psychoruchowym – padaczka 
lekoodporna. Pomiary wykonano przy zastosowaniu systemu do kompleksowej analizy 
trójpłaszczyznowego ruchu -BTS Smart. System charakteryzujetechnologia oparta na 
pasywnych markerach odbijających promienie podczerwone emitowanie z sześciu kamer 
optoelektronicznych. Kamery pozwalają na śledzenie markerów poprawnie umieszczonych na 
punktach kostnych zgodnie z protokołem Davisa.W celu przeprowadzenia dokładnej analizy 
wykonano również pomiar danych antropometrycznych takich jak: szerokość i głębokość 
miednicy, szerokość kolana i kostki oraz długość nogi. Dokonana rejestracja pozwoliła na 
dokonanie analizy parametrów kinematycznych chodu u dzieci. Uzyskane informacje 
przesłane zostały do komputera, gdzie przy pomocy specjalnego oprogramowania możliwa 
była za pomocą obrazu 3D analiza ruchu badanych osób.
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3. ANALIZA WYNIKÓW 
 
 Do dalszej analizy brano pod uwagę trzy najlepsze przejścia (kryterium wyboru dotyczyło 
jakości nagrania oraz sposobu przejścia – pacjent miał wykonać minimum 4 pełne kroki bez 
zatrzymywania się w trakcie badania). Kolejno przy użyciu takich narzędzi jak SMART 
Tracker i SMART Analyzer dokonano wyznaczenia parametrów czasowo- przestrzennych. 
Analizie poddano wygenerowane w raporcie parametry chodu,zarejestrowane u dzieci przed 
rehabilitacją, po dziesięciu i dwudziestu dniach rehabilitacji przy użyciu systemu trzeciej 
generacji do reedukacji chodu G-EO System(Tabela 1). 
 

Tabela 1.  Średnie wartości parametrów czasowo – przestrzennych pacjentów poddanych rehabilitacji przy 
użyciu systemu do reedukacji chodu 

 
4. PODSUMOWANIE PRACY 
 
 Przeprowadzone badania doświadczalne miały na celu pokazanie skuteczności 
zastosowania najbardziej zaawansowanego systemu do rehabilitacji i reedukacji chodu firmy 
Reha Technology – G-EO System.  Analiza wielkości charakteryzujących chód przed 
zabiegiem i kolejno po dziesięciu i dwudziestu dniach wskazuje, że użycie systemu trzeciej 
generacji do reedukacji chodu ma wpływ na przewrócenie utraconej funkcji chodu. W wyniku 
niewielkiej liczby badanych osób, wyniki należy traktować jako badania pilotażowe. 
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parametry czasowo - 
przestrzenne chodu 

 wartość  parametrów czasowo - przestrzennych: 
normy parametrów 

czasowo - 
przestrzennych przed rehabilitacją  po 10 dniach rehabilitacji po 20 dniach rehabilitacji 

L P L P L P L P 

faza podporowa [%] 75.336 ± 
15.49 

73.596 ± 
11.82 

70.898 ± 
12.38 

73.764 ± 
9.94 69.81 ± 7.69 73.198 ±  

6.42 58.7 ± 2.9 58.5 ± 2.1 

faza wymachowa [%] 24.664 ± 
15.49 

26.406 ± 
11.83 

29.102 ± 
12.38 

26.234 ± 
9.94 30.19 ± 7.69 26.802 ± 

6.42 41.3 ± 2.9 41.5 ± 0.9 

faza dwupodporowa 
[%] 

21.674 ± 
15.51 

24.552 ± 
10.10 

24.798 ± 
19.83 19.71 ± 4.76 20.188 ± 

9.13 
20.934 ± 

6.66 5.7 ± 0.8 5.3 ± 0.6 

kadencja [krok/s] 0.978 ± 0.57 1.05 ± 0.58 1.002 ± 0.5 2.210 ± 0.7 

długość kroku [m] 0.249 ± 0.14 0.202 ± 0.13 0.259 ± 0.13 0.207 ± 0.12 0.253 ± 0.07 0.212 ± 0.10 0.55 ± 
0.02 

0.54 ± 
0.03 

prędkość chodu [m/s] 0.260 ± 0.30 0.277 ± 0.31 0.262 ± 0.24 1.21  0.16 


