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Streszczenie: Udar mózgu należy do najczęstszych przyczyn uszkodzeń ośrodkowego 

układu nerwowego. Rehabilitacja pacjentów po udarze mózgu to proces, którego zadaniem 
jest m.in. przywrócenie pełnej lub możliwie maksymalnej do osiągnięcia zdolności do 
wykonywania czynności dnia codziennego. Z tych względów analiza kinematyki kończyn 
górnych staje się częstym tematem badań biomechanicznych [1,2]. Celem niniejszej pracy 
była analiza kinematyki ruchów fizjoterapeutycznych jako ocena postępów rehabilitacji 
prowadzonej z wykorzystaniem Technologii Wirtualnej Rzeczywistości. 

Badania doświadczalne przeprowadzono w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 
im. św. Barbary w Sosnowcu oraz na Wydziale Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej 
w Zabrzu, w laboratorium Katedry Biomechatroniki. Grupę badanych osób stanowiło 5 
mężczyzn oraz 1 kobieta w wieku 40-70 lat oraz 6 mężczyzn i 4 kobiety w wieku 23 – 25 lat 
(grupa kontrolna). Podczas badań zarejestrowano kinematykę kończyn górnych podczas 
wykonywania wybranych czynności, tj. symulacji ruchu picia z kubka, sięgania w bok oraz 
wymachów. Wielkości kinematyczne wyznaczono z wykorzystaniem systemu MVN Biomech 
firmy XSENS, składającego się z inercyjnych czujników umieszczonych na kończynach 
górnych badanej osoby, klatce piersiowej oraz głowie. Analiza kinematyki została 
przeprowadzona za pomocą programu MVN Studio oraz środowiska Matlab.  

Przeprowadzone badania kinematyki pozwoliły na wyznaczenie zakresów ruchu  
w stawach kończyny górnej: barkowym, łokciowym i nadgarstkowym pacjentów po udarze 
mózgu oraz grupy kontrolnej. Na tej podstawie dokonano porównania wyników uzyskanych 
przed i po rehabilitacji oraz odniesiono je do wyników grupy kontrolnej. Wyniki pracy mogą 
być wykorzystane do opracowania scenariuszy rehabilitacji lub poprawy jakości rehabilitacji. 
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