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Streszczenie. Systemy do analizy chodu mają coraz szersze zastosowanie w medycynie. Są 
wykorzystywane do diagnostyki narządu ruchu, monitorowania postępów rehabilitacji 

i leczenia oraz w modelowaniu przedoperacyjnym. Mogą również usprawnić proces doboru 
ortez, zastępując subiektywną ocenę lekarza.  

Celem pracy była wska nikowa analiza chodu pacjentów poruszających się w ortezach. 
Postanowiono ponadto, bazując na wartościach wska ników chodu, dokonać oceny 
poprawności doboru zaopatrzenia ortopedycznego. 

Badania chodu przeprowadzono na grupie składającej się z 56 zdrowo rozwijających się 
dzieci (7 – 17 lat) stanowiących grupę kontrolną.  Kryterium kwalifikacji stanowiło brak 
widocznych wad postawy oraz zaburzeń neurologicznych. Ponadto przebadano 5 pacjentów 

zaopatrzonych w ortezy: trzech dotkniętych mózgowym porażeniem dziecięcym oraz dwóch 

po operacji przepukliny oponowo mózgowej. Rejestrowano chód pacjentów w ortezach oraz 

bez ortez. Do rejestracji chodu wykorzystano systemu do trójpłaszczyznowej analizy ruchu 

BTS Smart składający się z: 6 kamer emitujących światło podczerwone, 2 kamer wideo 

przechwytujących obraz, dwóch platform dynamometrycznych firmy Kistler, jednostki 

sterującej oraz zintegrowanego trójmodułowego oprogramowania. Wykorzystując aplikacje 
napisane w środowisku Matlab dla każdej osoby wyznaczono wartość wska nika chodu 
Gilette Gait Index, Gait Deviation Index oraz obliczono wydatek energetyczny w czasie 

chodu.  

Na podstawie uzyskanych wyników wnioskować można, iż u 4 z 5 pacjentów dopasowanie 

ortez było prawidłowe. Potwierdzają to niższe wartości energii rejestrowanej podczas chodu 

w ortezach. Znajduje to potwierdzenie również w wynikach wska ników GDI. 
Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, iż wska nikowe metody oceny chodu 

mogą być przydatnym narzędziem do oceny poprawności doboru zaopatrzenia 
ortopedycznego. 
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