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Streszczenie 

Zmiana zaburzeń chodu u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym pod postacią 

obustronnego niedowładu kurczowego w okresie wzrostu. 

Wprowadzenie: Pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym prezentują złożone 

zaburzenia chodu, które ewoluują wraz z wiekiem, przyczyniając się do ograniczenia 

aktywności i uczestniczenia w życiu społecznym [4,71]. Blisko 70% dzieci z mózgowym 

porażeniem dziecięcym w wieku pięciu lat opanowuje umiejętność chodzenia bez lub  

z wykorzystaniem urządzeń wspomagających [67]. Zaburzenia chodu klasyfikowane są  

w oparciu o zdarzenia występujące w okresie stance i swing, i opisują głównie ustawienie 

stopy, stawu kolanowego, stawu biodrowego oraz miednicy [47,55,61,62,68]. Kliniczna 

analiza chodu jest narzędziem umożliwiającym diagnozowanie pacjentów, wspiera 

podejmowanie decyzji klinicznych i modyfikację strategii leczenia występujących zaburzeń 

chodu [28,49,71] poprzez ocenę nasilenia, zakresu i charakteru objawów funkcjonalnych [49]. 

Cel: Głównym celem pracy jest przedstawienie zmian mobilności oraz ewolucji stanu 

funkcjonalnego i zaburzeń wzorca chodu u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym 

objętych wieloprofilową terapią.  

Materiał: Do badania zakwalifikowano 200 kolejnych pacjentów, którzy spełniali kryteria 

włączenia. Grupę badaną stanowiło 120 pacjentów płci męskiej i 80 płci żeńskiej z diagnozą 

obustronnego niedowładu kurczowego w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego.           

Wiek pacjentów w momencie zakwalifikowania do badania wahał się od 13 do 46 miesięcy. 

Wszyscy pacjenci w pięcioletnim okresie obserwacyjnym, byli objęci procesem rehabilitacji. 

Leczenie zachowawcze obejmowało fizjoterapię, ortotykę, iniekcje BTX-A i redresje 

gipsowe.                                                                                                                                                                                   

Metodyka: Ocenę parametrów kinematycznych chodu przeprowadzono na podstawie analizy 

dwupłaszczyznowego zapisu wideo przy użyciu zintegrowanego z oprogramowaniem 

goniometru. Analizie poddano najbardziej reprezentatywny cykl chodu. Uzyskane wyniki 

pomiarów zostały przedstawione za pomocą Obserwacyjnej Skali Chodu, Zmodyfikowanej 

Amsterdamskiej Klasyfikacji Chodu oraz uzupełnione o ocenę pozycji stawu kolanowego  

i biodrowego w TSt, pozycję stawu kolanowego w TSw i ocenę przeniesienia stopy nad 

podłożem. Uzyskane wyniki zostały poddane analizie statystycznej. 
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Wyniki: W trakcie obserwacji ocena poziomu funkcji motoryki dużej wg klasyfikacji 

GMFCS E&R w grupie badanej uległa zmianie dla 71 (35,5%) pacjentów z czego u 67 

(33,5%) wystąpiła poprawa, u 4 (2%) pacjentów nastąpiło pogorszenie. Dla 129 (64,5%) 

pacjentów ocena nie zmieniła się.  

W ramach badania poddano ocenie mobilność funkcjonalną pacjentów na dystansie 5  

i 50 metrów, odpowiadającą mobilności w warunkach domowych i w środowisku szkolnym. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wykazano istotną statystycznie (p<0,001) różnicę 

uzyskanych wyników dla obydwu odległości, zarówno pomiędzy kolejnymi badaniami jak  

i badaniem pierwszym i ostatnim. Wyniki pacjentów poprawiały się dla 5 metrowego 

dystansu, grupa badanych o najwyższej, szóstej ocenie skupiająca osoby całkowicie 

niezależne powiększała się z 3 (1,5%) podczas badania pierwszego, do 29 dzieci (14,5%)  

w trakcie badania szóstego. Z kolei procent pacjentów, ocenionych na jeden, mogących 

wykonać jedynie kilka kroków z pomocą osób trzecich lub wykorzystujących balkonik 

systematycznie spadał: z 77 (38,5%) do 7 (3,5%) dzieci podczas całego okresu 

obserwacyjnego. Zbliżone rezultaty zostały otrzymane dla 50 metrowego dystansu. Również 

w tym przypadku obserwowany był spadek odsetka pacjentów ocenionych na jeden z 79 

(39,5%) do 7 (3,5%), jak i wzrost liczby dzieci, które charakteryzowała najwyższa ocena wg 

skali FMS: z 3 (1,5%) do 26 (13%) pacjentów.  

Wyniki ilościowej oceny zaburzeń chodu mierzonych za pomocą OGS wykazały 

istotny statystycznie (p<0,001) wzrost łącznego wyniku w trakcie trwania okresu 

obserwacyjnego oraz statystycznie znaczącą różnice otrzymywanych wyników między 

pierwszym a szóstym badaniem (p<0,001) dla obydwu kończyn dolnych. Poprawa dla prawej 

i lewej kończyny dolnej wystąpiła odpowiednio u 149 (74,5%) i 153 (76,5%) pacjentów, a 

pogorszenie u 17 (8,5%) i 14 (7%). Dla 30 (15%) pacjentów łączny wynik oceny wg OGS dla 

prawej i lewej kończyny był pod koniec okresu obserwacyjnego taki sam jak na początku.  

Analiza wybranych parametrów kinematycznych umożliwiła obiektywną ocenę 

istotnych klinicznie aspektów chodu. Wyniki opisujące kontakt stopy z podłożem w IC dla 

prawej i lewej kończyny dolnej wykazały istotną statystycznie (p<0,001) poprawę pierwszego 

kontaktu stopy z podłożem w pięcioletnim okresie obserwacyjnym. Zmniejszyła się liczba 

pacjentów, u których pierwszy kontakt stopy z podłożem odbywał się przez palce 

odpowiednio dla prawej i lewej stopy, z 72 (36%) do 15 (7,5%) i 70 (35%) do 18 (9%). 

Jednocześnie wzrosła liczba dzieci, których kontakt stopy z podłożem następował przez 

przodostopie lub płasko ustawioną stopę z 110 (55%) do 144 (72%), 109 (54,5%) do 138 



 3 

(69%) i z 18 (9%) do 40 (20%) oraz 21 (10,5%) do 43 (21,5%), odpowiednio dla prawej  

i lewej stopy.  

Przeprowadzone badania wykazały istotny statystycznie (p<0,001) wzrost ocen 

dotyczący kontaktu prawej i lewej stopy z podłożem w MSt w czasie całego okresu 

obserwacyjnego. Zmniejszeniu uległa liczba dzieci, u których podczas MSt następowało 

wczesne uniesienie pięty z 128 (64%) do 79 (39,5%) dla prawej stopy i 128 (64%) do 75 

(37,5%) dla lewej. Powiększyła się grupa pacjentów z wyższą oceną, u których odpowiednio 

prawa i lewa stopa była ustawiona płasko przez cały MSt z 60 (30%) do 101 (50,5%) i 59 

(29,5%) do 103 (51,5%).  

Następny analizowany parametr opisuje czas uniesienia pięty. Liczba pacjentów, u 

których stwierdzono brak kontaktu pięty z podłożem systematycznie malała: z 123 (61,5%) 

do 73 (36,5%) podczas pierwszej oceny i 122 (61%) do 70 (35%) na koniec okresu 

obserwacyjnego dla prawej i lewej stopy. Przeciwna tendencja została zaobserwowana dla 

liczby pacjentów, u których czas uniesienia pięty przypadał na wczesny i późny MSt. Wyniki 

badań wykazały wzrost w tej grupie pacjentów z 69 (34,5%) do 113 (56,5%) i 69 (34,5%) do 

115 (57,5%) dla prawej i lewej stopy.  

Wykazano, że staw kolanowy prawy i lewy w MSt odpowiednio u 126 (63%) i 124 

(62%) pacjentów na początku obserwacji oraz u 126 (63%) i 126 (63%) podczas ostatniego 

badania znajdował się w pozycji neutralnej. Liczba badanych dzieci, u których staw kolanowy 

znajdował się w przeproście zmniejszyła się z 19 (9,5%) do 8 (4%) dla prawego stawu 

kolanowego oraz z 22 (11%) do 7 (3,5%) dla lewego, z czego wartość przeprostu dla 

badanego stawu nie przekraczała 5 stopni podczas szóstego badania. Zaobserwowano wzrost 

o 2,5% (5 pacjentów) odsetka dzieci chodzących z ciężkimi postaciami zgięciowymi wzorca 

chodu, w których zgięcie stawu kolanowego przekraczało 15 stopni oraz wzrost liczby 

pacjentów, u których wartość zgięcia nie przekraczała 10 stopni: 33 (16,5%) i 32 (16%) 

podczas pierwszego badania do 43 (21,5%) i 41 (20,5%) w momencie ostatniego, 

odpowiednio dla prawego i lewego stawu kolanowego.                                                                                     

Wykazano nieznaczny spadek liczby pacjentów o ograniczonym lub braku płynnego 

przeniesienia stopy podczas pięcioletniego okresu obserwacyjnego z 176 (88%) do 165 

(82,5%) i 178 (89%) do 167 (83,5%) odpowiednio dla prawej i lewej kończyny dolnej. 

Jednocześnie wzrosła liczba pacjentów o wynikach w normie z 24 (12%) do 35 (17,5%) i 22 

(11%) do 33 (16,5%).  

W okresie obserwacji liczba pacjentów, u których stwierdzono wyprost prawego           

i lewego stawu kolanowego w TSt zwiększyła się z 61 (30,5%) do 102 (51%).             
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Jednocześnie zmniejszyła się liczba badanych dzieci ze zgiętymi stawami kolanowymi w TSt 

z 139 (69,5%) do 98 (49%). Wykazano istotną statystycznie (p<0,001) różnicę uzyskanych 

wyników.  

Analizując ocenę pozycji stawu biodrowego w TSt wykazano wzrost liczby pacjentów 

osiągających wyniki w normie (wyprost) z 4 (2%) i 3 (1,5%), do 18 (9 %) i 16 (8%), 

odpowiednio dla prawego i lewego stawu biodrowego. Najliczniejszą grupę stanowili 

pacjenci, których staw biodrowy (prawy, lewy) znajdował się w pozycji neutralnej zarówno w 

czasie badania pierwszego: 111 (55,5%), 110 (55%), jak i na koniec okresu 

obserwacyjnego:122 (61%), 122 (61%) odpowiednio dla prawej i lewej kończyny. Liczbę 

dzieci ze zgiętymi stawami biodrowymi charakteryzował trend malejący w rozpatrywanym 

okresie obserwacyjnym z 85 (42,5%), 87 (43,5%) do 60 (30%), 62 (31%) dla prawego  

i lewego stawu biodrowego. Wykazano istotną statystycznie (p=0,0051, p=0,0054) różnicę 

uzyskanych wyników.  

Pozycja stawu kolanowego w TSw była kolejnym analizowanym parametrem. 

Największą grupę liczącą 123 (61,5%),121 (60,5%) podczas pierwszego badania i 125 

(62,5%), 122 (61%) w chwili ostatniego, odpowiednio dla prawego i lewego stawu 

kolanowego, stanowili pacjenci, u których zgięcie stawu kolanowego utrzymywało się  

w granicach od 16 do 30 stopni. U 70 (35%) i 73 (36,5%) badanych stwierdzono wyprost 

prawego i lewego stawu kolanowego lub zgięcie do max.15 stopni w TSw, na zakończenie 

okresu obserwacyjnego liczba ta uległa zmniejszeniu do 56 (28%) dla obu kończyn. 

Jednocześnie zwiększyła się liczba pacjentów, których staw kolanowy prawy i lewy 

znajdował się w zgięciu przekraczającym 30 stopni z 7 (3,5%), 6 (3%) do 19 (9,5%), 22 

(11%) odpowiednio dla prawej i lewej kończyny.  

Dla 167 (83,5%) i 166 (83%) pacjentów, biorąc pod uwagę prawą i lewą kończynę 

dolną ocena wg Zmodyfikowanej Amsterdamskiej Klasyfikacji Chodu w okresie stance nie 

zmieniła się. Stwierdzono zwiększenie liczby pacjentów chodzących z wyprostowanym 

stawem kolanowym i z pełnym kontaktem stopy z podłożem z 13 (6,5%) do 28 (14%) i z14 

(7%) do 27 (13,5%) dla prawej i lewej kończyny. Zmniejszeniu uległa liczba dzieci 

chodzących z wyprostowanym stawem kolanowym i z uniesioną piętą w MSt z 132 (66%) do 

106 (53%). Wzorzec zgięciowy (typ 4 i 5) stwierdzono u 55 (27,5%) i 54 (27%) dzieci 

podczas pierwszego badania, biorąc pod uwagę lewą i prawą kończynę dolną i u 66 (33%)       

i 67 (33,5%) w chwili ostatniego, w tym o 8 (4%) wzrosła liczba badanych dzieci o typie 

chodu 5. Wykazano istotną statystycznie (p<0,01) różnicę uzyskanych wyników pomiędzy 

pierwszym a szóstym badaniem dotyczącą wzorca chodu w okresie stance. Wykazano, że 
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najczęściej obserwowanym zaburzeniem okresu swing w grupie badanej było opadanie stopy 

z ponad 5 stopniowym zgięciem podeszwowym w stawie skokowym. Liczba pacjentów,  

z tym typem zaburzenia spadła w całym okresie obserwacyjnym z 175 (87,5%), 177 (88,5%) 

do 163 (81,5%),161 (80,5%) odpowiednio dla prawej i lewej kończyny dolnej. Drugim co do 

częstości identyfikowanym zaburzeniem okresu swing, było ograniczenie wyprostu stawu 

kolanowego w TSw stwierdzone w 129 (64,5%), 128 (64%) stawach kolanowych na początku 

obserwacji i 145 (72,5%),144 (72%) na jej zakończenie, odpowiednio dla prawej i lewej 

kończyny. Zaledwie u 4 (2%) dzieci podczas całego okresu obserwacyjnego stwierdzono 

przywiedzenie biodra w TSw.  

Analiza zależności między oceną funkcji motoryki dużej wg klasyfikacji GMFCS 

E&R a wynikiem OGS wykazała istotne statystycznie (p<0,001) korelacje. Podczas okresu 

obserwacyjnego wynik OGS spadał wraz ze wzrostem poziomu ocen u pacjentów wg 

klasyfikacji GMFCS E&R.  

Analiza zależności między oceną mobilności funkcjonalnej wg skali FMS dla dystansu 

5 i 50 metrów a wynikiem OGS wykazała na współwystępowanie istotnie statystycznie 

(p<0,001) wyższych wyników osiąganych przez pacjentów na obydwu skalach.  

Analiza zależności między oceną wg klasyfikacji GMFCS E&R a oceną wg 

Zmodyfikowanej Amsterdamskiej Klasyfikacją Chodu dowiodła, że pacjenci, u których 

występowało opadanie stopy lub ograniczenia wyprostu stawu kolanowego w TSw mieli 

niższą szansę na osiągniecie wyższego poziomu mobilności. Wykazano istotną zależność 

pomiędzy typem zaburzeń w okresie stance, a stopniem mobilności wg GMFCS E&R. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że im bardziej złożony typ zaburzeń, tym 

większe ograniczenia mobilności.  

Analiza zależności między oceną wg skali FMS a oceną wg Zmodyfikowanej 

Amsterdamskiej Klasyfikacją Chodu dowiodła istotnej statystycznie (p<0,001) niższej szansy 

na osiągnięcie wyższej oceny wg skali FMS na 5-metrowym dystansie u pacjentów z 

zaburzeniami okresu swing, pod postacią ograniczenia wyprostu stawu kolanowego w TSw     

i opadania stopy. Zależności pomiędzy zaburzeniami fazy stance a wynikiem FMS pokazały 

korelację pomiędzy ograniczeniem mobilności, a nasileniem zaburzeń chodu. W przypadku 

funkcji chodu na 50 m wykazano istotne zależności dla pacjentów o wzorcu chodu typ A lub 

C w okresie swing, niż dla pozostałych pacjentów: przeciętnie 10,5 razy (p<0,001) oraz  o 

wzorcu chodu typ 3, szansa  ta  malała  pięciokrotnie  (p<0,001). Nie  wykazano istotnej 

zależności  dla wzorców 4 i 5.                                                                                          
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Wnioski:                                                                                                                                            

1. Badanie wykazało istotny, pozytywny wpływ wieloprofilowego procesu rehabilitacji na 

mobilność oraz funkcję i wzorzec chodu w grupie 200 pacjentów z MPDZ pod postacią 

obustronnego niedowładu kurczowego w pięcioletnim okresie obserwacji.  

2. Zaobserwowano zmianę poziomu funkcji motoryki dużej wg klasyfikacji GMFCS E&R dla 

71 pacjentów, w tym poprawę dla 67 badanych osób. Systematycznie rosła liczba osób  

o najwyższym I poziomie, a spadała o najniższym IV poziomie. 

3. Mobilność funkcjonalna mierzona za pomocą skali FMS w kolejnych latach obserwacji 

poprawiła się dla obydwu dystansów. Liczba pacjentów o najwyższej, szóstej ocenie dla 

dystansu 5 metrów powiększyła się z 3 do 29 osób, z kolei liczba pacjentów, ocenionych na 

jeden spadła z 77 do 7. W przypadku dystansu 50 metrów zmniejszyła się ilość osób 

ocenionych na jeden z 79 do 7, a wzrosła liczba pacjentów z najwyższą oceną z 3 do 26.  

4. Łączne wyniki ilościowej oceny zaburzeń chodu mierzone za pomocą OGS istotnie rosły 

dla 149 i 153 pacjentów, biorąc pod uwagę prawą i lewą kończynę dolną. U 17 i 14 pacjentów 

nastąpiło nasilenie istniejących zaburzeń wzorca chodu, a dla 30 wynik oceny OGS dla 

prawej i lewej kończyny nie uległ zmianie.  

5. Szczegółowa analiza parametrów kinematycznych umożliwiła określenie istniejących 

zaburzeń chodu oraz przedstawienie ich zmian. Poprawa wzorca chodu wystąpiła w 149, 153 

badanych kończynach, odpowiednio dla prawej i lewej. W przypadku 30 pacjentów mierzone 

parametry zmieniły się. U 17 i 14 badanych osób, dla prawej i lewej kończyny wzorzec chodu 

uległ pogorszeniu.  

6. Badaną grupę charakteryzowała także istotna zmiana w ocenie zaburzeń wzorca chodu wg 

Zmodyfikowanej Amsterdamskiej Klasyfikacji Chodu. Zwiększyła się liczba pacjentów 

chodzących z wyprostowanym stawem kolanowym i z pełnym kontaktem stopy z podłożem  

z 13 do 28 i z14 do 27, dla prawej i lewej kończyny. Zmniejszeniu uległa wielkość grupy 

osób chodzących z wyprostowanym stawem kolanowym i z uniesioną piętą z 132 do 106. 

Wzorce zgięciowe prezentowało 55 i 54 osoby na początku okresu obserwacyjnego 

odpowiednio dla prawej i lewej kończyny, a w chwili ostatniego badania wartość to wzrosła 

do 66 i 67.  Najczęściej identyfikowanym zaburzeniem okresu swing, którego liczba spadła  

z 175 i 177 do 163 i 161, odpowiednio dla prawej i lewej kończyny dolnej, było opadanie 

stopy z ponad 5 stopniowym zgięciem podeszwowym w stawie skokowym.                      
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Drugim co do częstotliwości obserwowanym zaburzeniem, było ograniczenie wyprostu stawu 

kolanowego w TSw. Liczba pacjentów z tym zaburzeniem zwiększyła się z 129 i 128 do 145   

i 144 odpowiednio dla prawego i lewego stawu kolanowego.  

7. Wykazano istotny związek pomiędzy oceną funkcji motoryki dużej a oceną zaburzeń 

chodu. Wyniki przeprowadzonych analiz wykazały, że wynik OGS rósł wraz ze spadkiem 

poziomu GMFCS E&R (wzrostem poziomu funkcji motoryki dużej). 

8. Stwierdzono związek pomiędzy stopniem mobilności funkcjonalnej a oceną zaburzeń 

chodu. Wzrost wyników skali FMS (większa mobilność), związany był z wyższymi wynikami 

OGS (mniejsze zaburzenia wzorca chodu).  

9. Wykazany został związek pomiędzy oceną zaburzeń wzorca chodu w okresie stance  

i swing a oceną poziomu funkcji dużej motoryki i oceną mobilności funkcjonalnej. Nasilone  

i złożone zaburzenia chodu identyfikowane wg Zmodyfikowanej Amsterdamskiej 

Klasyfikacji Chodu korelują z wyższymi wynikami wg klasyfikacji GMFCS E&R i niższymi 

wg skali FMS. 

 


