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1. WSTĘP 
 
  Metody oceny chodu można podzielić na dwie podstawowe grupy: jakościowe (obserwacyjne 
np. GMFCS, GMFM, PEDI, FAQ) i ilościowe. W obrębie metod ilościowych na szczególną 
uwagę zasługują metody wskaźnikowe.Obliczenie wskaźników chodu umożliwia posługiwanie 
się pojedynczą wartością liczbową odzwierciedlającą badany chód i ukazującą, w jaki sposób 
odbiega ona od średniej prawidłowego chodu. W ostatnich latach coraz powszechniej 
wykorzystywane są następujące wskaźniki chodu: Index of normality, The Gillette Gait Index 
(GGI), The Gait Deviation Index (GDI), GDI-Kinetic, The Gait Profile Score (GPS), Dynamic 
Gait Index (DGI). Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć informacje na temat  wskaźnika GDI, 
jego sposobu wyznaczenia oraz przedstawić autorski program napisany w środowisku MatLab,  
umożliwiający wyznaczenie indeksu GDI dla wybranego pacjentaz MPD. 
 
2.  MATEMATYCZNY OPIS WSKAŹNIKA ODCHYLENIA CHODU GDI  
 
  W celu wyznaczenia wskaźnika GDI należy wziąć pod uwagę 9 następujących zmiennych 
kinematycznych chodu: pochylenie miednicy w płaszczyźnie czołowej, pochylenie miednicy w 
płaszczyźnie strzałkowej,rotacja miednicy, przywodzenie-odwodzenie stawu biodrowego, 
zgięcie-wyprost stawu biodrowego,rotacja wewnętrzna-zewnętrzna stawu biodrowego,zgięcie-
wyprost stawu kolanowego,zgięcie grzbietowe-podeszwowe stopy, kąt progresji stopy [1]. 
  Parametry kątowe wyznaczane są co 2% całkowitego przyrostu cyklu chodu (9 kątów x 51 
razy = 459 danych), a następnie umieszczane w wektorze chodu g o rozmiarach 459 x 1. 
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Wektory g uzyskiwane są dla każdego analizowanego cyklu chodu(N - liczba analizowanych 
cyklów chodu), a następnie łączone w celu utworzenia macierzy chodu G o rozmiarach: 459 x N. 

 

퐺 =

⎣
⎢
⎢
⎡ 푔

	 푔 	 ⋯ 푔 	

푔 푔 	 ⋯ 푔 	

⋮ ⋮ ⋯ ⋮
푔 푔 	 ⋯ 푔 ⎦

⎥
⎥
⎤
(2.2) 

W kolejnym kroku dokonuje się rozkładu SVDmacierzy G. Następnie należy wyznaczyć: 
elementy składowe wektora chodu rzutowanego na k kierunkach 푐 = 푔 ∙ 푓 , odległość 
Euklidesową dα,TDpomiędzywektorami badanej osoby α, średnią parametrów chodu z grupy 
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kontrolnej TDo chodzie prawidłowym: 푑∝, = |푐 − 푐 |  oraz tzw. „surowy” wskaźnik GDI 
dla osoby α: 퐺퐷퐼∝ = ln(푑∝, ) . W celu uzyskania najlepszej jakości wskaźnika 
należyobliczyć: 퐺퐷퐼 dla każdej osoby z grupy kontrolnej,średni wzorzec i odchylenie 
standardowe 퐺퐷퐼 oraz zGDI w stosunku do grupy kontrolnej TD dla danej osoby α. 
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Otrzymany wynik푧퐺퐷퐼∝  należy pomnożyć przez 10, a otrzymaną wartość odjąć od 100. 
Uzyskamy wówczas wskaźnik GDI dla danej osoby α: 
 

퐺퐷퐼∝ = 100 − 10 × 푧퐺퐷퐼∝ (2.4) 
 

Gdy GDI ≥ 100, chód badanej osoby jest zbliżony do chodu grupy kontrolnej TD. Każde 
zmniejszenie wskaźnika GDI o 10 poniżej 100, oznacza jedno odchylenie standardowe od 
średniej TD. Wskaźnik GDI rozpatrywany jest niezależnie dla każdej kończyny dolnej [1]. 
 
3.  APLIKACJA UMOŻLIWIAJĄCA WYZNACZENIE WSKAŹNIKA GDI  
 

 
 
 
 
 

4.  PODSUMOWANIE 
 

Wyznaczenie indeksu GDI jest obiektywną metodą oceny chodu pacjenta, przedstawiającą go 
w postaci jednej liczby. Wskaźniki chodu posiadają wiele zalet m.in.umożliwiają: klasyfikację 
wzorców chodu, ocenę nasilenia odchyleń chodu, monitorowanie stanu pacjenta w trakcie 
leczenia oraz porównanie różnych metod leczenia [2]. 
 

Praca została zrealizowana w ramach projektu DEC-2011/01/B/NZ7/02695 finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. 
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Rys.3.1. Okno graficzne programu 
umożliwiającego wyznaczenie wskaźnika GDI 

W celu wyznaczenia wskaźnika GDI dla dzieci 
z różnymi postaciami MPD, rozwiązanie matematyczne 
tego indeksu zostało zaimplementowane w  środowisku 
MatLab. W systemie GUI zaprojektowane zostało 
specjalne okno graficzne pozwalające w prosty sposób 
wprowadzić niezbędne dane i wybrać odpowiednie 
badanie pacjenta z bazy dla którego ma zostać 
wyznaczony indeks GDI. W rezultacie program obliczy 
wskaźnik GDI dla prawej i lewej kończyny dolnej oraz 
średnią wartość indeksu dla obu nóg. Podczas 
testowania programu wyznaczone zostały wskaźniki 
GDI dla osób o chodzie prawidłowym oraz osób 
z różnymi postaciami MPD.Przykładowo otrzymane 
wartości:dla osoby o chodzie prawidłowym - 98.81, dla 
dziecka zhemiparezą- 91.2dla prawej kończyny dolnej, 
88.6 dla lewej kończyny. 
 


