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Streszczenie, Biomechaniczne metody oceny dysfunkcji ruchu kończyn górnych z 
wykorzystaniem wskaźników, obliczanych na podstawie przebiegów kinematycznych, cieszą 
się dużym powodzeniem wśród lekarzy i fizjoterapeutów. Do najpopularniejszych ich zalet 

należy: obiektywność, jednoznaczność i powtarzalność w ocenie dysfunkcji ruchu na 
podstawie np. pomiarów kinematyki ruchu kończyn górnych. Wskaźniki mogą być 
wykorzystywane do wyznaczania poziomu niepełnosprawności kończyn górnych lub do 
określania obiektywnych postępów prowadzonej terapii. Spotykane w literaturze wskaźniki 
bazują na różnych algorytmach matematycznych co powoduje, że potrafią poprzez zmianę 
wartości zareagować na specyficzne cechy w sposobie wykonywania ruchów kończyną górną.  

Celem przeprowadzonych badań jest porównanie wartości opracowanych wskaźników 
SDDI, ULMDI i wskaźnika literaturowego PULMI z kliniczną oceną dysfunkcji ruchowej 
kończyny górnej oraz zdeterminowanie cech poszczególnych wskaźników w kontekście 
sposobu wykonywania ruchów kończyną górną.  

W badaniach wzięła udział grupa 23 osób zdrowych dla których zarejestrowano trzykrotnie 
kinematykę ruchów kończyn górnych podczas wykonywania wyselekcjonowanych czynności. 
Czynności te stanowiły sekwencje ruchowe wykorzystywane w praktyce klinicznej jako 
ćwiczenia służące rehabilitacji. Pomiarów wielkości kinematycznych dokonano w stawach 
mostkowo-obojczykowych, ramiennych, łokciowych oraz nadgarstkowych dla wszystkich 

ruchów anatomicznych, dla obu kończyn górnych. Uzyskane wartości posłużyły jako wartości 
referencyjny wykorzystywane do obliczeń wskaźników ULMDI, SDDI i PULMI. W 
kolejnym kroku zarejestrowano kinematykę 3 osób z dysfunkcjami ruchowymi w obrębie 
kończyn górnych podczas wykonywania tych samych sekwencji ruchowych.  

W pierwszej kolejności ocenie jakościowej poddane zostały zmierzone wielkości 
kinematyczne. Przeanalizowano przebiegi zmian kątów stawowych w czasie oraz zakresy 
ruchów w stawach. W razie konieczności wartości te odnoszone są do wzorca poprawnie 
wykonanego ćwiczenia opracowanego na podstawie pomiarów osób zdrowych. Takie 
porównanie pozwala na ocenę stopnia niepełnosprawności na podstawie odstępstw od 
przyjętego wzorca ruchowego oddzielnie dla każdego z uwzględnianych ruchów w stawach. 
W kolejnym kroku na podstawie uzyskanych wielkości kinematycznych obliczono wartości 
proponowanych wskaźników SDDI, PULMI i ULMDI dla kończyn zdrowych oraz kończyn z 
dysfunkcją ruchową. Uzyskane wyniki zostały wykorzystane do wstępnej oceny stopnia 
niepełnosprawności pacjentów w zakresie możliwości ruchowych kończyn górnych.  
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