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Streszczenie, Prawidłowe funkcjonowanie kończyny górnej jest istotnym elementem 
prawidłowo funkcjonującego narządu ruchu człowieka, to właśnie dzięki niej jesteśmy w 
stanie wykonywać wiele czynności dnia codziennego, takich jak: picie z kubka, chwytanie 
przedmiotów, pisanie. Dlatego też inżynierowie oraz lekarze prowadzą liczne badania 
kończyny górnej. W celu obiektywnej oceny poprawności funkcjonowania kończyny górnej 
opracowano wiele skal, testów i wskaźników, ułatwiających ocenę dysfunkcji.  

W ramach niniejszej pracy opracowano nowy wskaźnik do oceny funkcji kończyn górnych 
UBI (ang. Upper Body Index). Do wyznaczenia wskaźnika UBI zastosowano matematyczny 
algorytm indeksu GGI (ang. Gilette Gait Index), który jest powszechnie wykorzystywany do 
oceny poprawności chodu. Przygotowano 3 trzy warianty wskaźnika UBI: UBI-1, UBI-2 oraz 
UBI-3, które przeznaczone są do oceny funkcji kończyny górnej podczas wykonywania 
czynności picia z kubka. W każdym z wariantów indeksu wykorzystano różne parametry 
określające kinematykę kończyny górnej i tułowia (na przykład: zakres ruchu, minimalny 
i maksymalny kąt w stawie). Parametry kinematyczne analizowanego ruchu wyznaczono 
przeprowadzając pomiary doświadczalne przy wykorzystaniu kombinezonu do analizy ruchu 
firmy Xsens. Dla wybranych parametrów budujących indeks UBI wyznaczono zakresy 
normatywne, na podstawie badań przeprowadzonych na grupie 16 osób zdrowych w wieku od 
19 do 29 lat. Badania doświadczalne czynności picia z kubka przeprowadzono ponadto 
dwukrotnie na 9 osobowej grupie pacjentów po przebytym udarze mózgu: przed i po 
zastosowanej rehabilitacji. Wartości poszczególnych parametrów budujących wskaźnik UBI 
analizowano dla kończyny górnej z niedowładem. W ramach analizy wyników, zastosowano 
kolorową skalę, dzięki której, w sposób jednoznaczny można było określić, który parametr 
uległ poprawie, a który pogorszeniu. Porównując wyniki otrzymane dla osób zdrowych i z 
niedowładem kończyny górnej zauważono, iż wartości wskaźników otrzymanych dla 
pacjentów po udarze mózgu, są kilkukrotnie wyższe od wartości otrzymanych dla osób 
zdrowych. 

 W dalszym etapie badań należy sprawdzić, który wariant opracowanego wskaźnika jest 
najlepszy. W tym celu planowane jest określenie wiarygodności poszczególnych wariantów 
wskaźnika UBI poprzez porównanie uzyskanych wartości wskaźników z wynikami skal 
medycznych przeprowadzonych przez lekarzy i fizjoterapeutów. 
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