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1. WSTĘP 

 
Pod pojęciem porażenia połowiczego (hemiparesis/hemiplegia) rozumie się porażenia 

kończyny górnej i dolnej występujące po tej samej stronie ciała. U osób z hemiplegią dochodzi 
do zgięcia kończyny górnej oraz wyprostnego ustawienia w obrębie kończyny dolnej. Zmiany 
te powodują m.in. wytworzenie patologicznego wzorca lokomocji [3, 4]. 

Chód osób z niedowładem połowiczym wykazuje znaczną osobniczą różnorodność. 
W pracy przeprowadzono analizę ukierunkowaną na wyszukanie charakterystycznych 
wzorców zaburzeń lokomocji występujących w porażeniach połowiczych.  

 
 

2. MATERIAŁ I METODY 
 

 Badaniami objęto 10 osób z porażeniem połowiczym po udarze mózgu, w tym 
4 kobiety i 6 mężczyzn. Osoby różniły się zarówno stopniem patologii, wiekiem jak i masą 
ciała. Pacjenci byli w wieku od 17 do 71 lat. Dane będące przedmiotem analizy uzyskano 
w Centrum Bioinżynierii w Mediolanie, stosując system optoelektroniczny Elite-3D. 
W czasie badania pacjent poruszał się samodzielnie z dowolną prędkością po ścieżce 
wyposażonej w jedną platformę dynamometryczną firmy Kistler. W rezultacie, w czasie 
jednego cyklu otrzymano zestaw parametrów kinematycznych i kinetycznych tylko dla jednej 
kończyny dolnej. Wyniki badań analizowano na tle rezultatów chodu z naturalną prędkością 
młodych, zdrowych osób, stanowiących grupę porównawczą.  

 
 

3. WYNIKI BADAŃ 
 
Wyniki uzyskane dla grupy badawczej znacznie różniły się od normy. Średnia 

prędkość uzyskana przez hemiplegików była blisko trzykrotnie mniejsza w porównaniu 
z normą. Dodatkowo zaobserwowano wydłużenie fazy podporu w porównaniu do chodu osób 
zdrowych. Wartość średnia dla kończyny porażonej wyniosła 63,03% czasu trwania cyklu 
chodu, zaś dla nieporażonej 73,89%. Zaobserwowano również zaburzenia przebiegów kątów 
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stawowych we wszystkich badanych stawach. Największe odchylenia wystąpiły na końcu 
fazy podporowej (Pre-Swing) oraz na początku i na końcu cyklu. Większość pacjentów miała 
zmniejszony zakres ruchu w stawach po stronie porażonej, jedynie w stawie skokowym 
zakres ruchu po tej stronie był większy. Nieprawidłowy przebieg kątowy odnotowano jednak 
nie tylko w kończynie porażonej. Znaczne odstępstwa od normy w zakresie zmian kątowych 
po stronie chorej powodują wytworzenie mechanizmów kompensacyjnych po stronie zdrowej 
w celu skorygowania deficytu.  

Wyniki analizy parametrów dynamicznych wskazują na znacznie niższą, w stosunku 
do normy, aktywność zginaczy i prostowników wszystkich trzech stawów kończyny dolnej po 
stronie porażonej. 

  
 
4. DYSKUSJA 
 

Charakterystyczne dla osób z hemiplegią trudności ze stabilizacją ciała wpływają na 
wydłużenie czasu trwania fazy podporu na kończynie zdrowej. Inni autorzy wskazują 
jednocześnie na zjawisko skracania czasu podporu na kończynie niedowładnej. W badaniach 
własnych zaobserwowano skrócenie czasu fazy podporu kończyny niedowładnej w stosunku 
do kończyny zdrowej u 5 osób. U pozostałych, czas trwania fazy podporowej obu kończyn 
dolnych, w stosunku do normy był wydłużony. Bensoussan [1], który w swoich badaniach 
zauważył podobną zależność uważa, że może to wynikać z przedłużenia czasu podwójnego 
podparcia wpływając tym samym na zwiększenie stabilizacji ciała pacjenta podczas chodu. 

U badanych pacjentów chód charakteryzował się masową aktywnością 
prostowników, gdzie dochodziło do jednoczesnego działania prostowników biodra, kolana 
i zginaczy podeszwowych, co umożliwiało funkcjonalne wydłużenie kończyny. Kwolek 
i Zuber [4] w swoich badaniach dodatkowo zwracają uwagę na inny model, gdzie występuje 
masowe zgięcie kończyny, poprzez równoczesne działanie zginaczy biodra, kolana 
i prostownika długiego palucha.  

Na podstawie analizy chodu okazało sie, że hemiplegia zawiera różnorodne wzorce 
chodu. Podejmowane są próby podziału pacjentów z porażeniem połowiczym na w miarę 
jednorodne grupy. Hovarth i wsp. [2] w swoich badaniach wzięli pod uwagę jedynie zakres 
ruchu w stawach. Badania własne wskazują na celowość uwzględnienia kompletnego 
przebiegu kątów stawowych.  

       Chód osób po udarze mózgu wykazuje znaczną indywidualną zmienność. Utrudnia 
ona sformułowanie bardziej ogólnego podsumowania. Wskazuje też na złożoność układu 
neuro-mięśniowego oraz niezwykłą zdolność jego adaptacji w sytuacjach patologicznych. 
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