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Streszczenie. Diagnostyka chodu człowieka jest obecnie bardzo zaawansowana w aspekcie 

technicznym i analitycznym. Nowoczesne systemy analizy ruchu pozwalają na pozyskanie 

informacji o pełnej strukturze ruchu przy dużej dokładności pomiaru. Tak duży strumień 
informacji byłoby trudno opanować bez właściwych technik opracowywania danych w tym 
coraz powszechniejsze metody wskaźnikowe. Do najpopularniejszych można zaliczyć Gillette 
Gait Index (GGI) oraz Gait Deviation Index (GDI). Bazują one na tzw. odległości 
euklidesowej, będącej wielowymiarową odległością charakterystyki przyjętej grupy 
kontrolnej (reprezentującej prawidłowy wzorzec chodu) od stanu pacjenta. Nie zawsze jednak 

mamy do dyspozycji odpowiednio wyposażoną pracownię analizy chodu oraz homogenną 
grupę kontrolną z cechami badanego pacjenta. Naprzeciw tym wymaganiom wychodzą 
techniki modelowania chodu i jego charakterystyk. 

W niniejszej pracy zaproponowano jak ocenić koszt transportu chodu pacjenta 
wykorzystując połączone modele: wahadła odwróconego, pół-mechanistycznego modelu sił 
reakcji podłoża oraz właściwości mięśnia szkieletowego. W efekcie pozyskujemy modelowy 

obraz chodu dla rzeczywistych zmiennych stanu pacjenta, a następnie poszukujemy 
rozwiązania optymalnego przy nałożonych więzach ruchu. Rozwiązanie optymalne staje się 
jednocześnie spersonalizowanym wzorcem lokomocji prawidłowej, mające identyczne cechy 
(np. antropometryczne) z badaną osobą. Istotnym elementem aplikacyjnym jest możliwość 
wykonania wszystkich etapów modelowania i analizy na podstawie podstawowych 

zmiennych kinematycznych i cech ciała badanego bez konieczności wykorzystania 
wielowymiarowej analizy ruchu. Przykładowe wyniki i schemat postępowania 
zaprezentowano na przykładzie grupy pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawu 

kolanowego przed i po zabiegu wszczepienia endoprotezy. Dodatkowo wykonana analiza z 

zastosowaniem grupy kontrolnej wskazuje na zasadność zastosowania modelowego wzorca 
chodu prawidłowego z uwagi na istotny wpływ braku dopasowania prędkości ruchu 
porównywanych grup, co zaburza ocenę aspektu energetycznego chodu. 


	Grzegorz Sobota1, Karina Nowak2, Bogdan Bacik1, Grzegorz Hajduk3, Damian Kusz3

