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Streszczenie. Chód jest jedną z podstawowych funkcji ruchowych człowieka i choć wydaje 

się, że jest czymś naturalnym, to w rzeczywistości jest jedną z najbardziej złożonych czynności 
ruchowych człowieka. Według statystyk człowiek w ciągu dnia porusza się za pomocą chodu 
przez ponad 10% czasu wszystkich aktywności, co przekłada się na blisko 2,3 miliona 
stawianych kroków rocznie, co daje nam pokonany dystans około 1600km. Choroby układu 
nerwowego i narządu ruchu powodują zaburzenia prawidłowego chodu lub go uniemożliwiają. 
Nieprawidłowy chód może być spowodowany poprzez ograniczenia ruchomości w stawach, 
deformacje, urazy, obniżenie siły mięśniowej, ból. Zaburzenia prawidłowego wzorca chodu 
mogą wpływać na obniżenie efektywności chodu, dyskomfortu, czy pogłębianie się schorzeń 
układu ruchu. W praktyce klinicznej, analiza chodu jest narzędziem pozwalającym na 
uzupełnienie badań standardowych. Ocena i opis chodu pacjenta pozwala lekarzowi na 
postawienie trafniejszej diagnozy, dobór właściwej metody leczenia czy rehabilitacji oraz 
monitorowanie postępów leczenia. Obecnie metody oceny chodu można podzielić na dwie 
główne grupy: metody obserwacyjne oraz metody ilościowe. Metody obserwacyjne, jak sama 
nazwa wskazuje, bazują na obserwacji osoby badanej i opisie chodu w odniesieniu do 
prawidłowego wzorca czy skali.  Drugą metodą oceny chodu, po metodzie obserwacyjnej jest 
metoda ilościowa. W celu przeprowadzenia badania chodu z wykorzystaniem wspomnianej 
metody ilościowej konieczne jest użycie mniej lub bardziej skomplikowanych urządzeń 
pomiarowych. Analizę biomechaniczną chodu wykonuje się bazując na wielkościach 
wyznaczanych w trakcie badań. Do analizy chodu najczęściej wykorzystuje się: parametry 
czasowo-przestrzenne, wielkości kinematyczne, wartości wypadkowych momentów sił 
mięśniowych, reakcje podłoża, aktywność bioelektryczną mięśni. W temacie metod 
ilościowych na uwagę zasługują metody wskaźnikowe. Obliczenie wskaźników chodu pozwala 
na posługiwanie się pojedynczą wartością liczbową opisującą analizowany chód i pokazującą, 
w jaki sposób odbiega ona od średniej prawidłowego chodu. W ostatnich latach coraz 
powszechniej wykorzystywane są następujące wskaźniki chodu: The Gillette Gait Index (GGI), 
The Gait Deviation Index (GDI). Wszystkie parametry chodu można wyznaczać niezależnie 
przy pomocy różnych bardziej lub mniej skomplikowanych technologii. Celem niniejszego 
artykułu było opracowanie  biomechanicznego wzorca chodu osób dorosłych. Grupę badawczą 
stanowiły osoby zdrowe w wieku 21-24 lat. Badania prowadzono przy wykorzystaniu systemu 
optoelektronicznego BTS Smart. Otrzymane wyniki mogą w przyszłości posłużyć do oceny 
chodu osób z dysfunkcjami narządu  ruchu. 
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