
 

3 
 

 

XIV KONFERENCJA NAUKOWA 
„MAJÓWKA MŁODYCH BIOMECHANIKÓW” 

IM. PROF. DAGMARY TEJSZERSKIEJ 
19-21.05.2017 

 
 
 
 

DŁUGOFALOWE SKUTKI OPERACJI PACJENTÓW Z 
PRZEPUKLINĄ OPONOWO- RDZENIOWĄ ORAZ ICH WPŁYW NA 

PARAMETRY CHODU.  
 

WERONIKA BARTECKA, KATARZYNA JOCHYMCZYK- WOŹNIAK, KATARZYNA 
NOWAKOWSKA, ROBERT MICHNIK, AGNIESZKA PASTUSZKA  
 
Katedra Biomechatroniki, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechnika Śląska, e-mail: 
werobar391@student.polsl.pl, katarzyna.jochymczyk-wozniak@ polsl.pl 

 
  

Streszczenie. Według statystyk Polskiego Rejestru Wad Rozwojowych około 3% dzieci 
przychodzi na świat z co najmniej jedną wadą rozwojową, co sprawia, że stanowią one 
poważny problem społeczny. Przepuklina oponowo- rdzeniowa jest przykładem wrodzonej 
wady rozwojowej i jest obok zespołu Downa czy zespołu Turnera jedną z najczęściej 
spotykanych chorób uwarunkowanych genetycznie. Warto wspomnieć, że czynnikami 
wpływającymi na występowanie przepukliny oponowo- rdzeniowej są nie tylko niektóre 
szlaki genetyczne, ale także niedobór poszczególnych składników w organizmie matki, co 
sprawia, że diagnostyka choroby nie zawsze jest oczywista. Na przełomie ostatnich lat widać 
jednak znaczne postępy w diagnostyce prenatalnej, co przyczynia się do możliwości wykrycia 
rozszczepu kręgosłupa już w pierwszym trymestrze ciąży. Postęp ten miał wpływ na rozwój 
leczenia prenatalnego, które wg niektórych źródeł ma istotną przewagę nad leczeniem 
postnatalnym. Ponieważ przepuklina oponowo- rdzeniowa jest wadą cewy nerwowej, w 
dużym stopniu wpływa na układ nerwowy człowieka, a tym samym na jego układ ruchowy, 
stwarzając komplikacje w prawidłowej lokomocji. Ograniczenia w poruszaniu się mają 
wpływ na jakość życia dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową. Wynika to z faktu, że chód, 
będąc jedną z podstawowych form lokomocji, jest czynnikiem ściśle związanym z 
możliwościami poznawczymi dziecka. W związku z tym można uznać, że jednym z głównych 
celów leczenia pacjentów z przepukliną oponowo- rdzeniową jest zapewnienie im możliwości 
niezależnego chodzenia, co niewątpliwie daje zarówno psychologiczne, jak i fizjologiczne 
korzyści. Jednym ze sposobów zapewnienia akceptowalnego poziomu funkcjonalnego 
chodzenia dzieci z przepukliną oponowo- rdzeniową jest prawidłowy dobór urządzeń 
wspomagających poruszanie się. W zależności od poziomu uszkodzenia rdzenia kręgowego, 
dobór urządzeń może się nieco różnić. Zasadą jest, że im niższego odcinka kręgosłupa 
dotyczy uraz, tym lepsze wyniki funkcjonalne można uzyskać. W celu zapewnienia jak 
najlepszego doboru wspomagającego urządzenia, istnieje możliwość zastosowania 
trójwymiarowej analizy chodu, dzięki której pozyskiwane są parametry czasowo- 
przestrzenne, kinematyczne oraz kinetyczne. W związku z powyższym w niniejszej pracy 
podjęto próbę porównania funkcji chodu pacjentów operowanych post- oraz prenatalnie. W 
skład grupy badawczej wchodziły dzieci cierpiące na przepuklinę oponowo- rdzeniową. 
Niektórzy pacjenci wspomagali się ortezami. W ramach badań dokonano trójwymiarowej 
analizy chodu za pomocą optoelektronicznego systemu BTS SMART w celu dostarczenia 
wszelkich potrzebnych parametrów wykorzystywanych do dalszych badań. 
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