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1. WSTĘP 
 
 Jedną z podstawowych form lokomocji jest chód, jego rozwój związany jest odruchami 
postawy oraz automatycznymi reakcjami ruchowymi. Za rozwój sposobu poruszania się 
odpowiedzialny jest układ kontroli ponadrdzeniowej znajdujący się w pniu mózgu. Układ ten 
odpowiedzialny jest za ruchy spontaniczne, kontroluje napięcie mięśniowe oraz kształtuje 
zadania ruchowe, które generowane są w rdzeniu kręgowym. Wzorzec chodu kształtowany 
jest od najmłodszych lat ulegającciągłym zmianom do 6 roku życia [1,2]. 
 Mózgowe porażenie dziecięce MPD dotyka miliony dzieci na cały świecie. Cechą 
charakterystyczną przy zaburzeniach MPD to niedowłady, ruchy mimowolne oraz zaburzenia 
równowagi. Chód dzieci z mózgowym porażeniem mózgowym w odróżnieniu od chodu 
prawidłowego charakteryzuje się odmiennością, którego podłoże leży w nieprawidłowym 
sterowaniu ruchami dziecka i wynikają z uszkodzenia mózgu i uruchamianych mechanizmów 
kompensacyjnych [3,4]. 
 Diagnostyka MPD ma na celu przedewszystkim, wczesne wykrywanie zagrożenia 
rozwojem MPD, identyfikacje nieprawidłowości oraz ocenę efektów usprawniania. W celu 
określenia stanu dzieci z MPD wykorzystuje się metody obiektywnej oceny postawy i ruchu. 
Najlepszą wymierną ocenę stanu dzieci z MPD otrzymuje się poprzez zastosowanie oceny 
kinematycznych i kinetycznych parametrów chodu [4] 

 
2. METODOLOGIA BADAŃ DOŚWIADCZALNYCH 

 Badania doświadczalnej przeprowadzono na grupie 9 dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym (MPD). Pomiary wykonano przy zastosowaniukompleksowego urządzenia do 
obiektywnej oceny i treningu chodu oraz postawy.Bieżnia Zebris FDM-THQ posiada 
zintegrowaną matrycę czujników (ponad 10 000) tworzy powierzchnię pomiarową  
o wymiarach ok. 135x55 cm pod pasem transmisyjnym bieżni. Dzięki oryginalnemu 
rozwiązaniu konstrukcyjnemu specjalny algorytm precyzyjnie oblicza parametry chodu na 
bieżni i daje możliwość oceny poszczególnych faz chodu. W standardowym wyposażeniu 
system posiada wyjście do synchronizacji z sygnałem wideo.  
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 Podczas przeprowadzonej analizy chodu, określono stan początkowy pacjenta. 
Różnorakie parametry chodu są zapisywane w celu przeprowadzenia obiektywnej analizy 
zaburzonego wzorca ruchowego, co prowadzi jednocześnie do ustalenia indywidualnego 
planu terapeutycznego. Dzięki temu, nie są konieczne żadne przygotowania pacjenta do 
pomiaru. Procesu rejestracji obserwowany był na żywo na ekranie przez terapeutę. Raport jest 
generowany automatycznie i stanowi punkty wyjścia do dalszego analizy. 

3. PODSUMOWANIE PRACY 

 W pracy przeprowadzono ocenę rozkładu ciśnienia podeszwowego występującego  
w trakcie chodu dzieci z MPD. Badanie wykonano w Centrum Fizjoterapii „FIZJOFIT”  
w Gliwicach, przy zastosowaniu kompleksowego urządzenia do obiektywnej oceny  
i treningu chodu oraz postawy. Analizę parametrów ciśnienia podeszwowego 
przeprowadzono na dzieciach z mózgowym porażeniem dziecięcym. Badania te są badaniami 
pilotażowymi. 
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