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1 WPROWADZENIE 

Udar mózgu należy do chorób naczyniowych 
układu nerwowego. Zarówno w przypadku 
udarów niedokrwiennych, jak i krwotocznych 
u pacjentów mogą wystąpić zaburzenia czucia 
i ruchu, które w konsekwencji prowadzą do 
zaburzeń równowagi oraz funkcji chodu [8, 20]. 
Większość pacjentów uważa powrót funkcji 
lokomocyjnych za najważniejszy cel rehabili-
tacji [23]. Klasyfikacja chodu pacjentów po 
udarze mózgu była przedmiotem badań wielu 
autorów [8, 15, 16, 21, 23, 24]. Opisana przez 
Hermana klasyfikacja chodu pacjentów neurolo-
gicznych oparta na obserwacji jest podstawową 
formą diagnostyki chodu do celów klinicznych, 
jednak obarczoną dużym pierwiastkiem subiek-
tywizmu, a jej efektywność uzależniona jest od 
doświadczenia obserwatora i systematycznego 
jej stosowania. 

Pierwsze próby klasyfikacji pacjentów do 
różnych grup w oparciu o parametry biomecha-
niczne podjęli w 1979 roku Knutsson i Richards, 
którzy rozróżniali typy chodu patologicznego na 
podstawie analizy EMG. W roku 1996 Kramers 
de Quervain i wsp. podjęli próbę wyróżnienia 
wzorców chodu na podstawie wyników uzys-
kanych z analizy kinematograficznej, sił reakcji 
podłoża oraz elektromiografii. Podobne badania 
przeprowadził w 2003 roku Mulroy i wsp., 
u którego analiza chodu obejmowała charakte-
rystykę czasowo-przestrzenną cyklu chodu, 
parametry kinetyczne kończyn dolnych oraz 
pobudzenie mięśni kończyn dolnych w trakcie 
chodu. W swojej klasyfikacji autorzy wzięli pod 
uwagę wartości max/min kąta w stawach 
kończyn dolnych. Wong i wsp. (2004) zapropo-

nowali inną, prostą klasyfikację chodu opartą na 
ocenie ustawienia stopy w trakcie kontaktu 
z podłożem. Autorzy wykazali korelację pomię-
dzy wynikami swojej klasyfikacji, stanem ne-
urologicznym pacjentów oraz danymi czasowo-
przestrzennymi uzyskanymi z analizy kinemato-
graficznej. Wong i współautorzy nie podjęli 
jednak próby znalezienia związku pomiędzy 
ustawieniem stopy na podłożu, a przebiegiem 
kąta w stawach kończyn dolnych w cyklu chodu.  

W ciągu ostatnich 10 lat obserwuje się wzrost 
popularności metody sztucznych sieci neurono-
wych w klasyfikacjach różnych dysfunkcji ru-
chowych [5]. Skuteczność SNN w rozróżnianiu 
wzorców chodu oceniali w swoich pracach 
Holzreiter i Kohle 1993, Barton i Lees 1995, 
1997, Lafuente 1997.  

Reasumując, należy stwierdzić, że powszech-
nie uważa się, iż identyfikacja wzorców chodu 
u pacjentów po udarze mózgu jest użytecznym 
narzędziem w poprawie efektywności procesu 
usprawniania i pozwala na dopasowanie progra-
mu rehabilitacji do indywidualnych potrzeb pac-
jentów. Znajomość wielkości charakteryzu-
jących kinematyczną strukturę chodu w każdej 
z wyodrębnionych grup, zgodnych z kryterium 
ustawienia stopy, ułatwiłoby ukierunkowanie 
i udoskonalenie programu rehabilitacji. Jedno-
cześnie określenie zależności między wynikami 
tomografii komputerowej mózgu a przewidy-
waną przynależnością badanego do grupy 
o określonym typie chodu umożliwiłoby wczes-
ne ustalenie programu usprawniania i zwiększe-
nie jego efektywności.  
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2 CELE PRACY I HIPOTEZA BADAWCZA 

2.1 Cele i zadania pracy w zakresie opracowa-
nia nowej klasyfikacji chodu u osób po 
udarze mózgu 

Celem poznawczym pracy jest wyodrębnienie 
wzorców chodu patologicznego u osób po uda-
rze mózgu na podstawie testów jakościowych 
i ilościowych wyników analizy kinematogra-
ficznej. 

Celem praktycznym jest wskazanie kryteriów 
umożliwiających wczesne ukierunkowanie 
i udoskonalenie procesu rehabilitacji u osób po 
udarze mózgu na podstawie danych wynikają-
cych z zależności między wynikami tomografii 
komputerowej mózgu a wzorcem chodu pato-
logicznego. 

2.2 Hipoteza badawcza dotycząca nowej 
klasyfikacji chodu patologicznego 
w konsekwencji udaru mózgu 

Sposób stawiania stopy przez osobę po udarze 
mózgu jest wyznacznikiem wzorca chodu pato-
logicznego i kinematycznym przejawem stopnia 
niepełnosprawności.  

3 MATERIAŁ I METODA BADAWCZA 

3.1 Materiał badawczy 

Badania przeprowadzono w latach 2001-2004 
w IPiN w Warszawie. Wszyscy pacjenci biorący 
udział w badaniu spełniali następujące kryteria 
włączenia do badań: wiek 40–70 lat; do pół roku 
po udarze krwotocznym lub niedokrwiennym 
(pierwszorazowy incydent); samodzielne cho-
dzenie; brak innych schorzeń ortopedycznych, 
reumatologicznych itp., które wpływałyby na ki-
nematykę chodu; brak zaburzeń poznawczych; 
uzyskanie zgody lekarza i fizjoterapeuty na 
uczestnictwo w badaniach. Charakterystykę ba-
danej grupy przedstawiono w tabeli 1. 

3.2 Metoda badawcza 

U wszystkich osób biorących udział w ekspery-
mencie przeprowadzono następujące badania:  
1 ocenę stanu neurologicznego w oparciu o trzy 

skale, to jest: Skandynawską, Barthel Ri-
verMead; 

2 ocenę geometrii ogniska udarowego na pod-
stawie zdjęć tomografii komputerowej. Na 
podstawie badania CT mózgu w ciągu 7 dni 
od zachorowania określono typ udaru, liczbę 
ognisk, wielkość udaru, lokalizację ogniska; 

3 analizę chodu przy użyciu systemu APAS 
firmy ARIEL (USA). Pełna analiza ruchu 
składała się z czterech faz: filmowania, digi-
talizacji, obliczenia, prezentacji wyników. 
Chód rejestrowano za pomocą dwóch kamer 
analogowych ustawionych prostopadle do 
siebie, w odległości 7 m od badanego. Kali-
bracja rejestrowanej przestrzeni odbyła się 
przy użyciu punktu kalibracyjnego (fixed 
point) i układu odniesienia, który stanowiła 
klatka sześcienna o wymiarach 2×2×2 m.  

Tabela 1. Średnie (±SD) wartości oraz zakresy (min÷max) 
wybranych parametrów charakteryzujących badane osoby. 

Grupa 
Wys. ciała 

[cm] 
Masa cia-

ła [kg] 
Wiek 
[lata] 

Czas od 
udaru [tyg] 

Typ 
udaru 

K 
(n = 31) 

162±5 
150÷172 

69,6±11,
6 

51÷ 105 

55,6±9,4 
40÷ 70 

7± 2,9 
4 ÷ 12 

N = 25 
K = 6 

M 
(n = 43) 

173,8±5,2 
164÷186 

78,7± 9,9 
59÷ 100 

58,9±9,3 
40÷ 70 

7,2 ± 3,0 
3 ÷ 12 

N = 30 
K = 14 

N – udar niedokrwienny, K – udar krwotoczny. 

Przedmiotem pomiarów były zmiany wartości 
kątów w funkcji czasu w stawie kolanowym 
w płaszczyźnie strzałkowej oraz w stawie 
biodrowym w płaszczyźnie strzałkowej i czoło-
wej w trakcie jednego cyklu chodu. Wartości 
kątów dla poszczególnych stawów zostały 
określone dla położenia odpowiednich segmen-
tów ciała w pozycji anatomicznej prawidłowej. 
Chód badanych pacjentów poddano także ocenie 
w oparciu o kryterium jakościowe. Klasyfikację 
przeprowadzano, posiłkując się dwustopniową 
skalą zawierającą ocenę pozytywną (+) lub 
negatywną (-). W ocenie jakościowej uwzględ-
niono 11 parametrów.  

Badane osoby były filmowane w stroju spor-
towym. Podczas rejestracji ruchu na ciele każ-
dego z pacjentów umieszczono 18 markerów 
w wybranych, charakterystycznych punktach 
ciała: podstawa I kości śródstopia, guz piętowy, 
kostka boczna, szpara stawu kolanowego, krę-
tarz większy kości udowej, staw promieniowo-
nadgarstkowy, staw łokciowy, guzek większy 
kości ramiennej, wcięcie jarzmowe mostka, 
nasada nosa. 
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3.3 Błąd pomiaru 

Analizę błędu metody przeprowadzono, wyli-
czając wartość błędu oddzielnie dla długości 
wybranych segmentów ciała (li) oraz zmian 
wartości kąta stawowego w funkcji czasu (t). 
Dla zwiększenia dokładności obliczeń do oceny 
błędu metody wybrano staw łokciowy. Trzy-
krotnie powtórzona analiza dla 42 klatek wyka-
zała, że dla długości przedramienia o rzeczy-
wistej długości lp=23,5 cm błąd wynosił 
odpowiednio 3,0; 4,2 i 3,6%, a dla ramienia 
o długości lr=31,5 cm to 7,8; 7,5; oraz 7,0%. 
Ocena błędu kąta stawowego wymaga innego 
podejścia z tego powodu, że każda ze znanych, 
innych metod goniometrycznych obarczona jest 
błędem tego samego rzędu co rozpatrywana 
analiza kinematograficzna. Nie można zatem 
dokonać oceny błędu przez porównanie. Dlatego 
przyjęto, że odpowiednimi miarami wartości 
błędu metody pomiaru kąta stawowego będą 
wartości: 1) uśrednionego błędu standardowego 
średniej (SEM), liczonego oddzielnie dla każdej 
klatki filmu; 2) błędu standardowego wartości 
średniej przebiegu zmian kąta w czasie, wyli-
czanego ze wzoru: 
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gdzie: 
y – wartości rzeczywiste, 

x – wartości wyliczone z przyjętej funkcji 

interpolacji. 

W tym celu zmiany kąta (t) w pełnym za-
kresie ruchu, wyznaczano 10-krotnie. W efekcie 
otrzymano zbiór (10×42), dla którego w każdej 
klatce wyliczono SEM. Wartość SEM zawierała 
się w przedziale od min = 0,1°

 
do max = 0,3°. 

W drugim kroku analizy błędu przebieg (t) 
interpolowano za pomocą wielomianu  = a+ 
bt+ct

2
+dt

3
. Współczynnik korelacji dopasowania 

wynosił r = 0,986, a błąd standardowy esty-
macji, wyznaczony w 42 klatkach, wyniósł 
SEE=3,83. Celem bezpiecznego szacowania błę-
du wartości kąta stawowego można więc uznać, 
że wynosi on w całym przebiegu w funkcji cza-
su trwania ruchu do 3,8°

. 
Dla pełnego zakres ru-

chu w przedziale od 100 do 30° stanowi to 5,4%
 

i takim błędem pomiarowym obarczone są wy-
niki dotyczące przebiegu zmian kąta stawowego.  

3.4 Analiza statystyczna 

Wyniki badań zostały poddane szczegółowej 
analizie statystycznej, przy zastosowaniu odpo-
wiednich procedur programu komputerowego 
STATISTICA, zgodnie z instrukcjami do tych 
programów. Przyjęto poziom istotności α = 0,05.  

Klasyfikację chodu przeprowadzono z uży-
ciem analizy skupień dwóch typów: aglomeracji 
metodą pojedynczego wiązania (najbliższego 
sąsiedztwa) oraz grupowania metodą k-średnich, 
zmierzając do minimalizacji zmienności wew-
nątrz skupień oraz maksymalizacji zmienności 
między skupieniami, analizy funkcji dyskrymi-
nacyjnej oraz sztucznych sieci neuronowych. 
Celem stawianym sieci jest przypisanie każdego 
przypadku reprezentowanego przez odpowiedni 
zestaw danych wejściowych do jednego z wyb-
ranych typów chodu. Zmienne wejściowe 
stanowiły dyskretne (ciągłe) wartości przebie-
gów zmian kąta w stawach: kolanowym zgina-
nie/prostowanie oraz biodrowym zginanie/pros-
towanie i odwodzenie/przywodzenie. Dla każde-
go z wymienionych przebiegów przeprowadzo-
no oddzielną klasyfikację. Zmienne wejściowe 
były uprzednio unormowane na całkowity czas 
(wyrażony w procentach) trwania cyklu podwój-
nego kroku wartości funkcji α=f(t), z krokiem 
próbkowania k=2. Sygnały wejściowe każdego 
z badanych, w liczbie 74 przypadków, były ko-
dowane w skali od 0 do 1. Komórką wyjściową 
była zmienna zależna, o charakterze wartości 
nominalnej (GRUPA), reprezentowana za 
pomocą techniki „jeden-z-N”. W kodowaniu 
„jeden-z-N” jeden neuron odpowiada tylko jed-
nej z 3 możliwych wartości zmiennej GRUPA, 
zawierającej informacje o 3 typach chodu osób 
po udarach. Klasyfikację zrealizowano w prog-
ramie STATISTICA Sieci Neuronowe, przy uży-
ciu sieci typu MultiLayer Perceptrons (MPL). 
W podsumowaniu struktury sieci posłużono się 
następującym formatem: <typ sieci><liczba 
wejść>:warstwa pierwsza>-<warstwa druga>-
<warstwa 3>:<liczba wyjść>. W niniejszej pracy 
sieci miały zawsze następującą strukturę: 
MLP51:51-27-3:1.  
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4 WYNIKI 

W pierwszym etapie analizy określono typy 
chodu osób po udarze mózgu na podstawie 
indywidualnej oceny jakości chodu (znaki +/–). 
W celu klasyfikacji pacjentów do odpowiednich 
grup wykorzystano ogólne (uogólnione) modele 
analizy dyskryminacyjnej do oceny układów 
z dowolną kombinacją zmiennych niezależnych 
jakościowych i zmiennych objaśniających ciąg-
łych. W tabeli 2 zamieszczono wyniki analizy 
funkcji dyskryminującej. Przyjęto a prori po-
dział na trzy grupy: pierwszą (P), drugą (D) oraz 
trzecią (T). Wyniki analizy wskazują na zado-
walający efekt przyporządkowania badanych 
osób do odpowiednich grup. Największą po-
prawność klasyfikacji zaobserwowano w grupie 
T – 94%, w grupie P – 87%, najgorszy rezultat 
uzyskano w grupie D – w której 6 osób (23%) 
zaklasyfikowano błędnie do innych grup. 

Tabela 2. Wyniki analizy procentowej poprawności klasyfi-
kacji do trzech grup typów chodu osób po udarze (n=74) na 
podstawie parametrów jakościowych. 

Grupa 

Macierz klasyfikacji (plusy/minusy) 

% popr. 
P 

p=,4110 
D 

p=,3562 
T 

p=,2329 

P (n=30) 86,7 26 3 1 

D (n=26) 76,9 3 22 1 

T (n=18) 94,1 1 1 16 

Ogółem 84,9 30 26 18 

W drugim kroku przeprowadzono klasyfi-
kację chodu na podstawie wartości min/max 
wybranych parametrów opisujących kinematykę 
chodu osób po udarach mózgu. W tym celu 
obliczono wartości maksymalne i minimalne 
w fazie podporu dla kątów stawowych: kola-
nowego, biodrowego w płaszczyźnie czołowej 
oraz strzałkowej. Wartości te wchodziły w skład 
statystycznego modelu różnych typów chodu 
u pacjentów po udarze. Przeprowadzona analiza 
dyskryminacji (tabela 3) wykazała, że żadna 
z wymienionych zmiennych nie została wprowa-
dzona do modelu przewidywania przynależności 
do grupy (p>0,05). Wartości w kolumnie 
Lambda Wilksa bliskie 1,0 oznaczają niewielki 
wkład swoisty do dyskryminacji grupy. Wynika 
z tego, że proponowane zmienne samodzielnie 
nie są nośnikami dostatecznie istotnych infor-
macji do zbudowania dobrego modelu trzech 
grup typu chodu w oparciu o zaproponowane 
parametry kinematyczne chodu, czyli wartości 

skrajnych zakresu w badanych stawach koń-
czyny dolnej. 

Tabela 3. Wyniki analizy funkcji dyskryminacyjnej określa-
jącej wkład zmiennych w modelu przewidywania przynależ-
ności badanych (n = 74) do trzech wzorców chodu. 

Zm 

Podsumowanie analizy funkcji dyskyminacyjnej 
(min/max) 

L. 
Wilks 

C. 
Wilks 

F (2,63) p Toler R 

αmin 0,839 0,955 1,554 0,219 0,204 0,796 

αmax 0,807 0,993 0,232 0,793 0,194 0,806 

βmin 0,813 0,986 0,478 0,622 0,224 0,776 

βmax 0,811 0,988 0,404 0,669 0,227 0,773 

δmin 0,831 0,964 1,243 0,295 0,196 0,804 

δmax 0,859 0,932 2,394 0,099 0,202 0,798 

W dalszej części przeprowadzono ocenę 
poprawności zaklasyfikowania poszczególnych 
badanych do jednej z trzech grup, cechujących 
się specyficznym typem chodu. Otrzymany 
wynik w granicach 50 procent (tabela 4) po-
prawności wskazuje, że wykorzystanie do kla-
syfikacji tylko wartości minimalnych i maksy-
malnych nie poprawia, a wręcz pogarsza rezul-
taty wyróżniania typów chodu – w porównaniu 
z modelem uwzględniającym parametry oszaco-
wane według skali „+” lub „–”. 

Tabela 4. Wynik analizy poprawności zaklasyfikowania bada-
nych (n = 74) do poszczególnych grup na podstawie wartości 
max/min kątów stawowych. 

Grupa 

Macierz klasyfikacji (min/max) 

% popr 
P 

p=,40541 
D 

p=,35135 
T 

p=,24324 

P (n=30) 66,7 20 8 2 

D (n=26) 38,5 13 10 3 

T (n=18) 38,9 3 8 7 

Ogółem 48,3 36 26 12 

W następnym kroku postanowiono sprawdzić, 
czy istnieje możliwość analizy całego przebiegu 
zmian kąta w funkcji cyklu pojedynczego kroku. 

Badani w zależności od stanu porażenia poru-
szali się z różną prędkością. Z tego powodu 
wszystkie przebiegi znormalizowano, przyjmu-
jąc, że całkowity czas cyklu pojedynczego kroku 
każdego z badanych wynosi 100 procent. Posłu-
żono się programem Curvexpr 1.3. Badanych 
zaklasyfikowano do trzech grup na podstawie 
zmian wartości parametrów kinematycznych 
w czasie cyklu chodu przy wykorzystaniu 
sztucznych sieci neuronowych. Program 
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STATISTICA Sieci Neuronowe umożliwił utwo-
rzenie sieci zawierającej 51 komórek wejścio-
wych, jedną warstwę ukrytą liczącą 27 komórek 
i jedną trójpoziomową komórkę wyjściową 
(MLP 51:51-27-3:1).  

Podjęto trening sieci o następującej konfi-
guracji:  
 Typ sieci: perceptron wielowarstwowy 
 Liczba warstw ukrytych: 1 
 Liczba neuronów w warstwie: 27 

 Funkcja błędu klasyfikacji: entropia 
 Uczenie perceptronu:  
 Faza pierwsza: wsteczna propagacja błędu 

Liczba epok: 100 
Szybkość uczenia: 0,01 

 Faza druga: gradienty sprzężone 
Liczba epok: 500 

 Redukcja w fazie pierwszej i drugiej: nie 
zastosowano 

 Inicjalizacja sieci przed uczeniem: nie 
zastosowano 

 Próg klasyfikacji: zwycięski 
 Bezwładność: 0,3 
 Mieszanie kolejności w każdej epoce.  

Dopasowanie sieci do modelu jest znakomite, 
o czym świadczą wartości błędów dla zbiorów: 
uczącego, walidacyjnego i testowego (tabela 5). 

Tabela 5. Raport o błędach treningu sieci. 

Staw Typ 
Błąd 

uczenia 
Błąd 

walidacji 
Błąd 
test 

kolanowy MLP 51:51-27-3:1 0,068 0,00 0,00 

biodrowy, 
strzałkowa 

MLP 51:51-27-3:1 0,01 0,030 0,19 

biodrowy, 
czołowa 

MLP 51:51-27-3:1 0,01 0,030 0,19 

Przyjmuje się, że wartość błędu około 0,3 jest 
wartością krytyczną w ocenie jakości sieci gene-
ralizującej model wartości eksperymentalnych. 
Wyniki klasyfikacji dla poszczególnych stawów 
przedstawiono w tabeli 6. 

Tabela 6. Wyniki klasyfikacji chodu u pacjentów po udarze 
mózgu (n=74) na podstawie trzech stawów. 

Staw 

Grupy 

Przodostopie 
(n=30) 

Cała stopa 
(n=26) 

Pięta (n=18) 

kolanowy 30 100% 26 100% 18 100% 

biodr. pł.S 29 96,7% 26 100% 18 100% 

biodr, pł.C 29 96,7% 22 84,6% 17 94,4% 

W czwartym etapie oceniono korelację po-
między lokalizacją i geometrią ogniska udaro-
wego (zdjęcia CT) a typem chodu osób po uda-
rze mózgu (analiza kinematograficzna). Na 
podstawie otrzymanych wyników można stwier-
dzić, że najważniejszymi czynnikami, mającymi 
wpływ na poudarowy typ chodu są: pole po-
wierzchni i lokalizacja ogniska w mózgu. Otrzy-
mane wyniki (tabela 7) wskazują, że wybrane 
parametry oceny zmian w mózgu, mające cha-
rakter zmiennych ilościowych i jakościowych, 
pozwalają z dokładnością od 69 do 73 procent 
na poprawne zaklasyfikowanie pojedynczej oso-
by do wyodrębnionych grup chorych, o okreś-
lonym typie chodu. Najlepsze wyniki uzyskano 
w grupie P (przodostopie), w której na 30 osób 
uczestniczących w badaniu 22 badanych pac-
jentów zaklasyfikowano do odpowiedniej grupy. 
Oznacza to, że znając opis zdjęć tomografii 
komputerowej; z prawdopodobieństwem 7:10 na 
poziomie istotności p<0,05 możemy przewi-
dzieć, w jaki sposób będzie się poruszała badana 
osoba, u której wystąpił udar. W ostatnim etapie 
analizie poddano związek pomiędzy wynikami 
testów neurologicznych a typami chodu.  

Tabela 7. Wyniki analizy klasyfikacji wykazującej związek 
między parametrami zmian w mózgu osób po udarze a typem 
poudarowego chodu badanych pacjentów. 

Obserwowane 
Przewidywane Poprawnie 

zaklasyfikowane [%] P D T 

P (n=30) 22 4 4 73,3 

D (n=26) 5 18 3 69,2 

T (n=18) 2 3 13 72,2 

Średnio 71,3 

W związku z różną rozpiętością skal neurolo-
gicznych, w celu przeprowadzenia analizy sta-
tystycznej, ocenę wyrażoną na każdej ze skal 
unormowano na średnią i odchylenie standardo-
we wartości zarejestrowanych przed rehabi-
litacją. Otrzymane w ten sposób unormowane 
oceny dodano do siebie, uzyskując uogólniony 
wskaźnik oceny stanu neurologicznego. Test 
Kruskala-Wallisa ujawnił występowanie różnic 
pomiędzy uogólnionymi wskaźnikami oceny 
uzyskanymi w każdej z trzech grup reprezentu-
jących różne typy chodu (rys. 1). Zarówno przed 
rehabilitacją, jak i po procesie usprawniania 
grupy te różniły się istotnie między sobą 
(p<0,001).  

Na rys. 2 przedstawiono przyrosty uogól-
nionego wskaźnika oceny stanu neurologicznego 
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w każdej z grup, po zakończeniu programu 
usprawniania. Stwierdzono występowanie zna-
miennej poprawy w każdej grupie (test Wil-
coxona; p<0,01). Wykazano również, że 
efektywność usprawniania była istotnie różna 
w poszczególnych grupach (test Kruskala-
Wallisa; p<0,01). Największy przyrost uogól-
nionego wskaźnika oceny stanu neurologicznego 
zanotowano u pacjentów z grup P (przodostopie) 
i D (cała stopa), przy czym różnica między tymi 
grupami nie była istotna. Najmniejszą poprawę 
stanu zaobserwowano w grupie T (pięta). Grupa 
ta różniła się istotnie od pozostałych grup 
(p<0,01 i p<0,05, odpowiednio dla grup D i T). 
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Rys. 1. Związek pomiędzy wynikami testów neurologicznych 
a klasyfikacją chodu badanych pacjentów (n = 74). 
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Rys. 2. Różnice w poprawie stanu neurologicznego w zależ-
ności od typu chodu badanych pacjentów (n = 74). 

5 DYSKUSJA 

Proces rehabilitacji po udarze mózgu jest długo-
trwały i kosztowny. Aby był skuteczny, musi 

być jak najwcześniej rozpoczęty i odpowiednio 
ukierunkowany.  

Opracowany system klasyfikacji wzorców 
chodu mógłby zostać wykorzystany w plano-
waniu terapii ukierunkowanej na dany rodzaj 
dysfunkcji.  

W pierwszym etapie poszukiwania metody 
klasyfikacji chodu u pacjentów po udarze mózgu 
przeprowadzono jakościową ocenę chodu. Naj-
wyraźniejsze różnice między grupami zaobser-
wowano przy podziale na trzy podgrupy. Pod-
czas dalszej analizy okazało się, że uzyskana tą 
drogą klasyfikacja pokrywa się z wcześniej 
przyjętym arbitralnym podziałem na trzy grupy: 
palce, stopa, pięta. W celu klasyfikacji pac-
jentów zastosowano analizę skupień. Podobną 
do przedstawionej w niniejszej pracy klasyfi-
kację pacjentów po udarze mózgu, opartą na 
analizie ruchu stopy w trakcie chodu, zapro-
ponowali Wong i wsp. (2004). Analiza chodu 
została przeprowadzona z wykorzystaniem kla-
sycznego systemu do analizy kinematograficznej 
(VICON) oraz systemu CDG (Computer Dy-
noGraphy). Na podstawie analizy ruchu punktu 
przyłożenia wypadkowej siły reakcji na stopie 
autorzy wyróżnili trzy typy chodu. Wong i wsp. 
(2004) stwierdzili, że pacjenci z hemiplegią 
mają tendencję do niestawiania pięty na podłożu 
w chwili pierwszego kontaktu stopy z podłożem 
oraz do zaburzeń mechanizmu odbicia. W zależ-
ności od stopnia deficytu neurologicznego 
obserwować można u nich przesunięcie tra-
jektorii środka parcia ku przodowi stopy, co 
zgodne jest z wynikami przedstawionymi w ni-
niejszej pracy. Inne wyniki uzyskali Bensoussan 
i wsp. (2004) oraz Karsznia i wsp. (2004), 
którzy zaobserwowali u swoich badanych usta-
wienie całej stopy zarówno w trakcie pierw-
szego kontaktu, jak i w fazie odbicia. Jedno-
cześnie autorzy nie podjęli próby znalezienia 
związku pomiędzy ustawieniem stopy na 
podłożu, a przebiegiem kąta w stawach kończyn 
dolnych w cyklu chodu.  

Mimo zadowalającego wyniku klasyfikacji 
dokonanej na podstawie jakościowej oceny 
chodu nasuwa się pytanie: czy uwzględnienie 
bezwzględnych wartości kąta stawowego może 
poprawić dokładność klasyfikacji? W prezento-
wanej pracy wykorzystano do klasyfikacji war-
tości minimalne i maksymalne kąta w stawie 
kolanowym oraz w stawie biodrowym w płasz-
czyźnie strzałkowej i czołowej w fazie podporu. 
Niestety w wyniku zastosowania takiego 
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podejścia uzyskano wynik poniżej 50 procent 
poprawności wyróżniania odpowiednich wzor-
ców chodu. Wykorzystane w niniejszej pracy 
parametry kinematyczne były już wcześniej 
analizowane przez innych autorów [13]. W prze-
ciwieństwie do Kerrigana i wsp. (1999), którzy 
zdefiniowali wzorzec chodu u osób po udarze 
mózgu jako „stiff-leg”, Karsznia i wsp. (2004) 
wykazali, że mimo zmniejszonego zakresu 
ruchu w stawie kolanowym, kąt w fazie podporu 
różny jest od zera, co według niego wyklucza 
taką definicję. Jednocześnie autorzy ci przed-
stawili inny, patologiczny wzorzec chodu 
charakterystyczny dla pacjentów po udarze 
mózgu, w którym zaobserwować można zwięk-
szony kąt w stawie kolanowym w trakcie 
pierwszego kontaktu. Huiltema i wsp. (2004) 
wykazali jednak, że nieodpowiednie jest 
wykorzystywanie jedynie tego parametru do 
odróżniania wzorców chodu. Autorzy wykazali, 
że pomimo zbliżonych wartości maksymalnych 
kąta w stawie kolanowym w fazie wymachu 
u osób niepełnosprawnych i osób zdrowych 
amplituda kąta w trakcie całego cyklu chodu 
w przypadku pacjentów daleka była od normy. 
Dużo lepsze wyniki w klasyfikacji z wykorzys-
taniem maksymalnych i minimalnych wartości 
parametrów kinematycznych uzyskali Mulroy 
i wsp. (2003). Autorzy ci przeprowadzili ilościo-
wą analizę chodu, uzyskując poprawność klasy-
fikacji na poziomie 98%. Kramers de Quervain 
i wsp. (1996), wykorzystując wyniki uzyskane 
z analizy kinematograficznej, wyróżnili cztery 
wzorce chodu, zbliżone do przedstawionych 
przez Mulroy i wsp. (2003), aczkolwiek nie 
identyczne. Kim i Eng (2004) również podjęli 
próbę klasyfikacji chodu pacjentów po udarze 
mózgu z wykorzystaniem wartości ekstre-
malnych kątów w wybranych stawach kończyny 
dolnej. Na podstawie analizy chodu w płasz-
czyźnie strzałkowej autorzy wyróżnili dwa typy 
chodu. Pierwszy charakteryzował przeprost 
w stawie kolanowym w fazie podporu, ustawie-
nie całej stopy w trakcie pierwszego kontaktu 
oraz charakterystyczne przemieszczanie kończy-
ny dolnej podczas wymachu, opisywane jako 
chód koszący. Drugi typ zbliżony był do chodu 
osób zdrowych, przy większym zgięciu w stawie 
biodrowym.  

Niezadowalający wynik, poniżej 50% osób 
poprawnie zaklasyfikowanych, w przypadku 
prezentowanych badań można uzasadnić faktem, 
że wartości szczytowe, charakterystyczne dla 

określonej fazy chodu, ulegają przypadkowym 
wahnięciom. Również sama procedura filtrowa-
nia i wyrównywania zarejestrowanych położeń 
w analizie kinematograficznej może być źród-
łem dodatkowych błędów. 

W związku z tym w kolejnym etapie posta-
nowiono poddać analizie całe przebiegi kątów 
w funkcji cyklu chodu.  

Klasyfikację przeprowadzono w oparciu 
o zmienne kinematyczne, uzyskując poprawność 
dopasowania do odpowiednich grup w zakresie 
85-100%, w zależności od stawu. Wynik ten 
podobny jest do osiągnięć innych autorów [2, 3, 
9, 19], którzy oceniali skuteczność SNN 
w rozróżnianiu wzorców chodu. 

Jedna z pierwszych prób klasyfikacji chodu 
chorych podjęta została przez Holzreiter i Kohle 
(1993). Autorzy klasyfikowali chód patologicz-
ny w oparciu o wyniki pomiaru sił reakcji 
podłoża. W opracowaniu tym przebadano 131 
pacjentów z deformacjami w obrębie kończyn 
dolnych, w tym złamaniami kości piętowej oraz 
amputacjami oraz 94 osoby zdrowe. Uzyskali 
oni 95% poprawności w rozróżnianiu wzorców 
chodu osób zdrowych i niepełnosprawnych ru-
chowo. Podobne badania podjęli Barton i Lees 
(1995), jednakże rozszerzyli je do trzech 
kategorii: zdrowa stopa, pięta szpotawa, pięta 
koślawa. Analizie poddane zostały wzorce roz-
kładu nacisku na stopie, zebrane u 18 pacjentów 
w trakcie swobodnego chodu. Poprawność kla-
syfikacji wyniosła w tym przypadku od 77 do 
100%.  

W 1997 roku Barton i Lees uznali, że zmiany 
kąta w stawie biodrowym i kolanowym są cha-
rakterystyczne dla różnych typów chodu i mogą 
stanowić podstawę do automatycznej identy-
fikacji rodzajów chodu. Autorzy poddali analizie 
zmiany kątów w stawie biodrowym i kolano-
wym u ośmiu zdrowych osób. Badani poruszali 
się na ruchomej bieżni ze stałą prędkością, 
w trzech różnych sytuacjach: swobodnego 
chodu, symulowanej różnicy w długości koń-
czyn, oraz symulowanej różnicy w obciążaniu 
kończyn. Średnia poprawność w rozróżnianiu 
tych trzech sposobów poruszania się wyniosła 
83.3%. Barton i Lees w obu próbach zastosowali 
złożoną sieć neuronową z dwiema warstwami 
ukrytymi pomiędzy komórkami wejściowymi 
i wyjściowymi. Lafuente i wsp. (1997) powrócili 
do standardowej budowy sieci (z jedną warstwą 
ukrytą), wykorzystanej również przez Holzreiter 
i Kohle, przy próbie klasyfikacji chodu na cztery 
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kategorie. Grupa badawcza składała się ze 148 
pacjentów z ortozami w obrębie stawów: skoko-
wego górnego, kolanowego i biodrowego oraz 
88 osób zdrowych, bez patologii w obrębie koń-
czyn dolnych. Pomiary wykonywane były przy 
trzech prędkościach, badani chodzili w obuwiu 
i boso. Do sieci wprowadzono dane dotyczące 
rytmu, prędkości chodu oraz pięciu wielkości 
kinetycznych. W oparciu o te dane wyróżniono 
cztery typy chodu z poprawnością 80%.  

Wszyscy autorzy uzyskali poprawność klasy-
fikacji w zakresie 77–100%, co świadczy 
o wysokiej skuteczności stosowania metody 
sztucznych sieci neuronowych w rozróżnianiu 
wzorców chodu. Wśród przedstawionych prac 
jedynie Barton i Lees (1997) wykorzystali do 
klasyfikacji parametry kinematyczne, podobne 
do zastosowanych w niniejszej pracy. Gorsze 
wyniki poprawności klasyfikacji w pracy angiel-
skich autorów (83,3%) w porównaniu z wyni-
kami w przedstawionej pracy (92,5%), były 
prawdopodobnie spowodowane małą liczebnoś-
cią analizowanej grupy (n = 8).  

Właściwa klasyfikacja chodu u osób po uda-
rze mózgu mogłaby umożliwić ukierunkowanie 
programu rehabilitacji i poprawienie skutecz-
ności terapii. W niniejszej pracy podjęto próbę 
znalezienia zależności pomiędzy wynikami 
tomografii komputerowej (CT) mózgu a przyna-
leżnością do określonego typu chodu. Wyka-
zano, że na podstawie obrazu CT wykonanego 
natychmiast po zdiagnozowaniu udaru mózgu 
można z 75% prawdopodobieństwem przewi-
dzieć, jakie zaburzenia kinematyczne będą 
prezentowały badane osoby. Znajomość tych 
zależności pozwoli na rozpoczęcie wczesnej 
rehabilitacji przyłóżkowej. Baer i Smith w 2001 
r. oceniali zależność pomiędzy poprawą funkcji 
lokomocji, a różnymi podtypami udaru mózgu. 
W swojej pracy dowiedli, że osoby z udarem 
niedokrwiennym w wyniku częściowego zabu-
rzenia w krążeniu przednim i w krążeniu tylnym 
uzyskiwały poprawę znacznie szybciej niż te 
z całkowitym uszkodzeniem krążenia przed-
niego. Podobnie Kwolek i Spławiński (1996) 
analizowali zależność pomiędzy typem udaru 
oraz stroną niedowładu a wynikami uspraw-
niania. Wykazali oni istotną poprawę spraw-
ności ogólnej i prędkości chodu, zarówno po 
zawale mózgu, jak i po krwotoku. Jednakże 
w przypadku udarów krwotocznych poprawa ta 
była znamiennie większa niż w przypadku 
udarów niedokrwiennych. Jedynie Giroun 

i Dumas (1995) podjęli próbę określenia zależ-
ności pomiędzy lokalizacją udaru mózgu a zabu-
rzeniami chodu. Autorzy zidentyfikowali cha-
rakterystyczny sposób poruszania się pacjentów 
z ogniskiem udarowym w okolicy ciała modze-
lowatego. Przemieszczali się oni na szerokiej 
podstawie, przy zredukowanej liczbie kroków na 
minutę i braku ruchu kończyn górnych. Zaobser-
wowano również zaburzenia równowagi i trud-
ności z inicjacją chodu, co w konsekwencji 
prowadziło do tak zwanego „szurania stopami”. 
W prezentowanej pracy określono związek nie 
tylko pomiędzy lokalizacją ogniska udarowego, 
ale również typem udaru, wielkością ogniska, 
liczbą ognisk a typem chodu prezentowanym 
przez osoby po udarze mózgu.  

W prezentowanej pracy określono również 
związek pomiędzy wynikami testów deficytu 
neurologicznego a typami chodu u pacjentów po 
udarze mózgu. Podobne badania przeprowadził 
Morita i wsp. (1995). Wyniki pomiarów sił re-
akcji podłoża w grupie 58 pacjentów po udarze 
mózgu odzwierciedlają poziom stanu neurolo-
gicznego pacjentów i silnie korelują z funkcją 
lokomocji. Badania wykazały, że wraz z po-
prawą stanu neurologicznego pacjenci zdolni 
byli do obciążania kończyny porażonej i płyn-
niejszego poruszania się. Przewidywanie efek-
tów usprawniania jest bardzo trudne i związane 
z wieloma zmiennymi, a w szczególności z po-
czątkową wielkością deficytu neurologicznego 
[17]. Zastosowanie skal do oceny deficytu 
neurologicznego i oceny poprawy funkcji loko-
mocji obarczone jest pierwiastkiem subiekty-
wizmu. W praktyce klinicznej istnieje koniecz-
ność obiektywnego klasyfikowania chodu osób 
po udarach oraz przewidywanie możliwych do 
osiągnięcia w określonym czasie postępów 
procesu usprawniania. Gowland (1982) wyz-
naczył równanie regresji dla przewidywania 
poziomu poprawy sensomotorycznej u pacjen-
tów po udarze mózgu, w trakcie aktywnego pro-
gramu rehabilitacyjnego. Z 23 zmiennych stan 
poprawy funkcji kończyn dolnych oraz liczba 
tygodni po wystąpieniu incydentu udarowego 
były najważniejszymi czynnikami. Z innych 
badań wynika, że wielkość ogniska udarowego 
[1, 11], wiek [1] oraz siła kończyn dolnych są 
dobrymi wskaźnikami przyszłego stanu funkcjo-
nalnego i stopnia poprawy.  

Wydaje się, że identyfikacja wzorców chodu 
u pacjentów po udarze mózgu jest użytecznym 
narzędziem w poprawie efektywności procesu 
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usprawniania i pozwala na dopasowanie pro-
gramu rehabilitacji do indywidualnych potrzeb 
pacjentów. 

Jednocześnie znalezienie zależności pomię-
dzy wynikami tomografii komputerowej a przy-
należnością do określonej grupy umożliwi roz-
poczęcie właściwie ukierunkowanej rehabilitacji 
i poprawę jej efektywności, co odpowiada 
realizacji celu praktycznego.  

Wyniki przedstawione w pracy mogą stać się 
podstawą do wdrożenia procedury postępowania 
diagnostyczno-terapeutycznego, która uwzględ-
niałaby przewidywania dotyczące przyszłego 
wzorca chodu i byłaby weryfikowana w miarę 
powracania funkcji lokomocji. Przyszłe badania 
prowadzące do tego celu powinny skupić się na 
dokładnym opisie ilościowym wyodrębnionych 
wzorców chodu i opracowaniu skutecznych 
programów postępowania w poszczególnych 
przypadkach. 

Schemat postępowania przedstawiony w ni-
niejszej pracy mógłby zostać powtórzony w celu 
stworzenia obiektywnej metody diagnostycznej 
opartej na danych ilościowych wiążącej objawy 
z postępowaniem terapeutycznym i przewidy-
wanymi efektami usprawniania.  

6 WNIOSKI 

 Sposób stawiania stopy w trakcie pierwszego 
kontaktu z podłożem jest wyznacznikiem 
ruchu w stawie kolanowym i biodrowym 
w trakcie chodu oraz dobrym kryterium 
klasyfikacji chodu w kategoriach biomecha-
nicznych u osób po udarze mózgu. 

 Przebiegi zmian wartości kątów stawu kola-
nowego i stawu biodrowego w cyklu chodu 
stanowią zbiór parametrów, które umożli-
wiają wyodrębnienie charakterystycznych ty-
pów chodu u chorych po przebytym udarze. 

 Zastosowanie analizy z wykorzystaniem 
sztucznych sieci neuronowych pozwala na 
wysoce prognostyczną klasyfikację chodu, 
wykazując przy tym większą skuteczność niż 
inne metody statystyczne wykorzystujące 
dane jakościowe. 

 Wartości skrajne zakresu ruchu w stawach 
kończyn dolnych w fazie podporu nie mogą 
stanowić podstawy klasyfikacji chodu u osób 
po udarze mózgu. 

 Na podstawie parametrów jakościowych opi-
sujących ruch całego ciała możliwa jest 

klasyfikacja chodu u pacjentów po udarze 
mózgu, jednak jej poprawność kształtuje się 
na poziomie 86%. 

 W niniejszej pracy wykazano współzależ-
ność między geometrycznymi parametrami 
udaru (miejsce, wielkość, lokalizacja ogniska 
udarowego, typ udaru) a przynależnością ba-
danego do grupy o określonym typie chodu. 

 Przynależność do grupy wyodrębnionej na 
podstawie kryterium sposobu stawiania stopy 
na podłożu w trakcie pierwszego kontaktu 
wykazuje istotną współzależność ze stop-
niem niepełnosprawności. 

 Stosunkowa prosta i coraz bardziej dostępna 
metoda analizy kinematograficznej ruchu jest 
niezbędnym i wystarczającym narzędziem do 
klasyfikacji chodu u osób po przebytym 
udarze mózgu. 
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