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Poprawa motoryczna kończyny 
górnej po uszkodzeniu OUN.



Statystyki

 Someone has a stroke every 40 seconds.

 795,000 strokes occur every year.

 600,000 are first attacks

 185,000 are recurring strokes.

 The numbers are expected to double by 
2030.

 There are  approximately 5.1 million stroke 

survivors alive today in the US.

Statistics courtesy of Internet Stroke Center, www.strokecenter.org



Statystyki

 Udar jest głównym powodem dłogotrwałej 
niepełnosprawności w USA (Polsce).

 10 % pacjentów po udarze odzyskuje pełna 
sprawność

 25 % pacjentów ma niewielkie deficyty

 40 % pacjentów prezentuje umiarkowany lub 
ciężki stopień niepełnosprawności

 10 pacjentów wymaga wymaga opieki w domu 
lub placówce o charakterze długoterminowego 
leczenia

Statistics courtesy of National Stroke Association, www.stroke.org



Rozważania kliniczne



Rozważania kliniczne

 Niestabilność stawu barkowego, stan zapalny, 
ograniczenia strukturalne, zamrożony bark.  

 Spastyczność

 Subluksacja, niestabilność

 Atrofia

 Dysbalans mięśniowy, osłabienie

 Przykurcze

 uraz/zapalenie/naderwania

 Ból

Shepherd & Carr (Topics in Stroke Rehabilitation Winter edition 1998)



Określenie celów klinicznych 

 Jaki rodzaj ćwiczeń chcemy zastosować?

 Określenie celów dalszych terapii z pacjentem.

 Jaki stopień powrotu funkcji jest możliwy do 
osiągnięcia z tym pacjentem. 

 Czy ten pacjent perspektywicznie odzyska 
funkcję chwytania i puszczania?



Opcje terapeutyczne



Najczęstsze sposoby terapii 

 Preferowane metody terapii w rehabilitacji 
pacjentów po udarze to: Bobath, PNF i 
Brunnstrom.

Natarajan et al. (JRRD 2008)

 Badania wykazały, że terapia zajęciowa 
wykorzystująca aktywności przygotowujące do 
funkcji (pre-functional) uzyskała większą 
poprawę jakości ruchu i możliwości 
funkcjonalnych pacjentów niż terapia 
zajęciowa oparta na ADL.

Smallfield & Karges (AJOT 2009)



Najczęstsze sposoby terapii 

Proprioceptive Neuromuscular Facilitation (PNF)

Dickstein R, Hocherman S, Pillar T et al: Stroke rehabilitation: three exercise therapy approaches. 
Phys Ther 66(8):1233-1238, 1986

Kraft GH, Fitts SS, Hammond, NC: Techniques to improve function of the arm and hand in chronic 
hemiplegia. Arch Phys Med Rehabilitation 3:220-227, 1992

NeuroDevelopmental Treatment (NDT) 
Luke C, Dodd KJ, Brock K:  Outcomes of the Bobath concept on upper limb recovery following stroke.  
Clinical Rehabilitation 18:888-898, 2004

Kollen BJ et al: The Effectiveness of the Bobath concept in stroke rehabilitation: What is the evidence?
Stroke (40): e89-e97, 2009

Brunnstrom 
Wagenaar RC, Meijer OG, van Wieringen PC, Kuik DJ, Hazenberg GJ, Lindeboom J, Wichers F, Rijswijk 
H:  The functional recovery of stroke:  a comparison between neuro-developmental treatment and the 
Brunnstrom method.  Scand J Rehabil Med 22(1):1-8, 1990

Rood
Rood, M:  Neurophysiological mechanisms utilized in the treatment of 
neuromuscular dysfunction. Am J of Occupational Therapy 10(4), 1956



Udowodnione naukowo 
oddziaływania  

 Długie rozciągnięcie mięśni 

 Elektrostymulacja

 Terapia wymuszona koniecznością

 Motor Relearning Program

 Functional Training

 Wczesna terapia



Udowodnione naukowo oddziaływania 
Długie rozciągnięcie mięśni 

Badania potwierdzające potrzebę stosowania 

długiego rozciągania z umiarkowaną siłą. 

 Mięśnie utrzymywane  w pozycji wydłużenia zwiększają ilość 
sakromerów natomiast w mięśniach w pozycji skróconej ilość 
sakromerów zmniejsza się.

Williams (Ann Rheum Dis 1990) 

 Mięśnie utrzymywane  w pozycji skrócenia zmniejszają swoja 
masę z utratą włókien mięśniowych czego nie obserwuje się w 
przypadku utrzymywania mięśnia w wydłużeniu.  

Coutinho et al (Braz J Med Biol Res 2004)

 Umiarkowanie dawkowane rozciąganie mięśni przez 6-12 godzin 
dziennie jest zalecane jako profilaktyka przeciwprzykurczowa.

Glasgow (J Hand Ther 2003) 



Electrical Stimulation

 Wyniki badań wykazują korzyści ze stosowania 
FES dla wzmacniania mięśni u pacjentów po 
udarze. 
Glanz (APMR 1996).

 Elektrostymulacja, szczególnie w połączeniu z 
czynnym ruchem pacjenta może być 
efektywnym elementem wspierającym 
wzmacnianie mięśni u pacjentów po udarze.
Kraft (APMR 1992)



Electrical Stimulation
Badanie potwierdzające stosowanie EMG-
triggered (czynnej współpracy pacjenta) 
przy stosowaniu elektrostymulacji.

de Kroon JR (Arch of Phys Med Rehab 2005)

Purpose: Zbadanie związku elektrostymulacji z 
wykorzystaniem EMG dla przywracania kontroli 
motorycznej w kończynie górnej u pacjentów po udarze. 

Design: Grupa 19 pacjentów, u których zastosowano
EMG-triggered lub zwykłą elektrstymulację

Conclusion: Wykazano większe korzyści ze stosowania 
elektrostymulacji połączonej z aktywowaniem mięśni i ich 
kontroli dzięki EMG niż samej elektrostymulacji.



Saebo MyoTrac Infiniti

Zaawansowana elekrostymulacja 
połączona z Biofeedbackiem

EMG Biofeedback

Elektrostymulacja

EMG Triggered Stimulation

Naprzemienna EMG Triggered 
Stymulacja



Elektrostymulacja

 Ograniczenia elektrostymulacji obejmują:

 Wzorzec rekrutacji.
Kandel (Principles of Neural Science 2012)

 Moment zainicjowania skurczu ogranicza 
możliwość wywołania aktywności 
funkcjonalnej.

 Zmęczenie mięśni zmniejsza zdolność do 
dłuższego czasu jej stosowania.



Electrical Stimulation
Elektrostymulacja może zwiększać możliwości 

chwytu pacjenta ale zależy to od ustawienia 
nadgarstka i towarzyszącego inicjowania ruchu 
przez pacjenta. 

Cameron (Trans Rehabil Eng 1999)

Cel: Badanie wpływu ustawienia kąta nadgarstka na 
możliwość otwierania dłoni osiąganego dzięki NMES u 
pacjentów ze spastycznością.

Rezultaty: Maksymalna wartość otwarcia (dystans 
pomiędzy opuszkiem kciuka i palca wskazudistancego)
była uzyskiwana przy pełnym zgięciu w nadgarstku.
Wartość wyprostu palców progresywnie zmniejszała się 
razem ze zmniejszaniem zakresu zgięcia. Przy 40
stopniach nie obserwowano żadnego ruchu otwierania 
dłoni. 
Conclusion:  NMES może zwiększać otwieranie dłoni ale 
jest silnie powiązana z pozycją nadgarstka i własna 
aktywnością pacjenta.



DoeElektrostymulacjas this look 

familiar?



Terapia wymuszona 
koniecznością

 Terapia wymuszona koniecznością (TWK) 
odnosi się do rodzajów terapii stosowanych do 
leczenia niepełnosprawności, która łączy 
ograniczanie ruchu, dużą intensywność i 
torowanie doświadczeń ruchowych dla 
zwiększenia możliwości wykorzystania 
kończyny. 

Mark & Taub (Restor Neurol Neurosci 2004)



Terapia wymuszona 
koniecznością

Badania z wykorzystaniem TWK  wykazują poprawę 

funkcji motorycznych, ale liczne zróżnicowany wpływ 
na sukces. 

Wolf (Neurologist 2002)

Cel: Przeprowadzenie krytycznej analizy istniejących 
danych na temat terapii CI.

Metodologia: Przegląd opublikowanych 6 prac autorów 
zajmujących się badaniami TWK.



Terapia wymuszona 
koniecznością

Wyniki: 

 CI terapia posiada znaczny potencjał dla przywracania 
funkcji kończyny górnej u pacjentów po udarze mózgu. 

 Największe korzyści są widoczne:

 U pacjentów, którzy mają własny ruch bez 
włączania synergii.

 Kiedy pacjent dobrze współpracuje i możliwa jest 
duża intensywność w połączeniu  z aktywnościami 
odtwarzającymi prawidłowy ruch.

 Zadania ruchowe są nowymi doświadczeniami i 
stanowią wyzwanie dla pacjenta.



Program TWK

Kryteria Włączenia/Wyłączenia:

 5-22% pacjentów po udarze kwalifikuje się do 
włączenia do programu TWK
Wolf (JAMA 2006)

 Okloło 80% pacjentów neurologicznych nie 
kwalifikuje się do programu TWK ze względu na brak 
aktywności wyprostu w stawie nadgarstkowym i 
wyprostu palców.

 Wielu terapeutów wykorzystuje dynamiczne ortezy
Saebo dla włączenia pacjentów do programów na 
wzór TWK.



Motor Relearning Program

 Program obejmuje cztery elementy:

 Analiza zadania

 Ćwiczenie utraconych komponentów ruchu

 Powtarzalność ćwiczeń

 Przeniesienie ćwiczonych aktywności na 
poziom życia codziennego.

Carr & Shepherd (A Motor Learning Model for Rehabilitation 1987)



Motor Relearning Program

Obserwuje się większą poprawę funkcji 

motorycznych podczas MRP w porównaniu do 
tradycyjnej terapii Bobath.

Langhammer (Clin Rehabil 2000)

Cel:  Porównanie MRP i tradycyjnej terapii Bobath.

Subjects:  61 pacjentów w okresie wczesnym 
przydzielonych do dwóch grup: MRP i Bobath.

Badanie:  Podwójnie ślepa próba, 5 dni w tygodniu przez 
40 minut w trakcie całego okres hospitalizacji.



Motor Relearning Program

Langhammer (Clin Rehabil 2000)

Rezultaty:  Motor Assessment Scale, Barthel Index, 
Sodring Motor Evaluation Scale, Nottingham Health 
Profile used.

Grupa MRP wykazała większą funkcjonalną poprawę 
motoryczną w MAS i SMES porównując do grupy Bobath. 
Pacjenci z grupy MRP wymagali krótszej hospitalizacji.

Conclusions: MRP jest bardziej preferowaną formą 
terapii dla pacjentów wczesnych niż metoda Bobath.



Functional Training

Winstein (APMR 2004)

Cel:  Ocena wczesnych i odległych efektów zastosowania 
3 rodzajów terapii u pacjentów po udarze.

Subjects:  64 pacjentów w okresie wczesnym

Badanie: 20 godzin ćwiczeń wzmacniających lub 
funkcjonalnych zadań ruchowych przez 4-6 tygodni.

Ocena: Fugl-Meyer, Functional Test of the Hemiparetic 
UE, and ocena izometryczna siły wybranych grup 
mięśniowych przy wypisie i 9 miesięcy po.

Zastosowanie w terapii długoterminowych zadań 
funkcjonalnych jest bardziej korzystne dla pacjenta niż 
ćwiczenia oporowe, wzmacniające i standardowy poziom 
opieki. 



Functional Training

Winstein (APMR 2004)

Wnioski:
 W dniu wypisu obie grupy wykazały większą poprawę 

niż podczas prowadzenia standardowych zabiegów.

 Korzyści z uczestnictwa w obu programach były 
podobne w dniu wypisu.

 Grupa stosująca functional training wykazała jako 
jedyna dalszą poprawę przy ocenie po 9 miesiącach 
od zakończenia badania.

 Dobór poziomu zadań ruchowych i poziom 
funkcjonalny pacjenta był ważnym czynnikiem 
wyników końcowego efektu używania reki przez 
pacjenta w okresie wczesnym.



Functional Training

Van Peppen (Clin Rehabil 2004)

Cel: Oceny dowodów interwencji terapeutycznych 
mających na celu poprawę wyników po udarze. 

Design:  Przegląd 151 przypadków (123 RCT’s i 28 grupa 
kontrolna)

Interwencje terapeutyczne, które koncentrują się na treningu 

funkcjonalnym kończyny górnej wykazują większe efekty. 

Intensywne ćwiczenia stosowane w okresie wczesnym u 

chorych po udarze wykazują zwiększają szansę poprawy 

funkcjonalnej..



Functional Training

Van Peppen (Clin Rehabil 2004)

Wyniki:  

 Wykazano silne dowody potwierdzające korzystny wpływ 
functional training w terapii dla usprawniania kończyny 
górnej.

 W przypadku stosowania tradycyjnego leczenia łączącego 
ćwiczenia kończyny górnej, FES i NEMS (dla chodu) i 
postępowanie terapeutyczne zaobserwowano ich 
korzystny wpływ na wyniki uzyskiwane w przypadku 
zespołu bolesnego barku i obrzęku u pacjentów 
hemiplegią.

 Ten przegląd pokazał zróżnicowany stopień efektu 
treningu zadaniowego w szczególności gdy był 
intensywny i wcześnie wprowadzony u pacjentów po 
udarze.



Wczesna terapia

Klinicznie znaczące i długotrwałe efekty w zakresie 
funkcji ruchowych można osiągnąć, gdy specyficzne 
działania terapeutyczne są wprowadzane wcześnie od 
zachorowania. 

Feys (Stroke 2004)

Cel:  Zbadanie wpływu powtarzalnego sensomotorycznego treningu 
kończyny górnej u pacjentów powyżej pięciu lat po udarze.

Metoda:  100 pacjentów losowo wybrany do grupy kontrolnej. Pacjenci 
prowadzeni byli w okresie między 2-5 tygodni po udarze

Badanie: Obie grupy kontrolna i eksperymentalna uzyskały zbliżony 
wynik. Tylko eksperymentalna grupa uzyskała możliwość własnej 
aktywności pacjenta „rocking activity”. Pacjent otrzymywał  30 minut 
dodatkowej terapii przez 6 tygodni w porównaniu do grupy kontrolnej.



Wczesna terapia 

Feys (Stroke 2004)

Results:  Wyniki badania przeprowadzone po 5 latach od 
zachorowania były statystycznie istotne w skali Fugl-
Meyer i teście ARA na korzyść grupy eksperymentalnej. 

Wyniki: Autorzy doszli do wniosku specyficzne 
aktywności dla kończyny górnej w ostrej fazie 
spowodowały klinicznie znaczący i trwały wpływ na 
poziom aktywności motorycznych pacjenta.



Wczesna terapia 
Oujamaa (Ann Phys Rehabil Med 2009)

Cel : Ocena dowodów rehabilitacji kończyny górnej u 
pacjentów w fazie wczesnej po udarze. 

Projekt: Przegląd literatury 66 badań zawierających 
RCT’s, opinie i analizę opublikowanych w latach 2004-
2008.

Wynik: : Intensyfikacja programu rehabilitacji znacznie 

poprawia możliwości funkcjonalne kończyny górnej, gdy 
wprowadzany był on we wczesnym okresie po udarze mózgu. 
Dla zapewnienia pozytywnego wyniku funkcjonalnego program 
rehabilitacji po udarze powinien bazować na formie 
powtórzeniowych zadań ruchowych. 

Ten przegląd literatury pokazuje, że ćwiczenie niedowładnej 
dłoni i nadgarstka powinny być podstawą wszystkich 
programów rehabilitacji prowadzonych u pacjentów po udarze 
mózgu.



Pytanie

 Czy istnieje możliwość wczesnego włączenia 
powtarzalnych zadań ruchowych 
zorientowanych na funkcję do strategii twojej 
terapii pacjentów z niedowładem i brakiem 
funkcji w konczynie górnej.

 Jeśli mógłbyś zastosować się do powyższych 
zasad to uważasz, że mógłbyś poprawić 
możliwości funkcjonalne swoich pacjentów



Po jednym tygodniu



Badania Saebo

Heise K, Liuzzi G, Zimerman M, et al. (2010)

Cel: Sprawdzenie czy zastosowanie programu ćwiczeń domowych 
z wykorzystaniem ortez SaeboFlex  wpływa na poprawę funkcji 
ręki u chorych po udarze mózgu. 

Subjects: 13 pacjentów w fazie chronicznej po udarze z 
umiarkowanym do dużego stopnia niedowładu kończyny górnej.

Badanie: Po 5 dniach treningu zakładania i używania SaeboFlex 
uczestnicy badania ćwiczyli z ortezami przez 6 miesięcy z 
codzienną godzinną sesją kontrolną. 

Dalsza poprawa funkcji ręki u pacjentów chronicznych po 

udarze jest możliwa dzięki wprowadzeniu intensywnego 

programu ćwiczeń domowych z wykorzystaniem dynamicznych 

ortez SaeboFlex



Badania Saebo 

Heise K, Liuzzi G, Zimerman M, et al. (2010)

Rezultaty: Uzyskano znaczącą poprawę w UE Fugl-Meyer 
Assessment Scale, chwycie globalnym, szczypcowym i Action 
Research Arm Test. Istotną poprawę uzyskano w Stroke Impact
Scale “physical domain” . Nie uzyskano znaczącej poprawy w 
uczestnictwie w życiu społecznym.

Wnioski: Pacjenci po udarze z umiarkowanym lub dużym 
ograniczeniem funkcji kończyny górnej mogą w znacznym 
stopniu poprawić funkcję kończyny górnej dzieki intensywnemu 
programowi ćwiczeń z wykorzystaniem SaeboFlex i pod 
regularnym nadzorem.



Badania Saebo 

Jeon, Woo, Yi et al. (Top Stroke Rehabil 2012) 

Cel: Ocena efektów zastosowania intensywnego programu 
ćwiczeń kończyny górnej z ortezą SaeboFlex u pacjentów 
chronicznych po udarze.

Subjects: 15 pacjentów po udarze, >6 miesięcy po udarze, 
Brunnstrom stopień 2-4, włączeni z oddziału rehabilitacji. 

Badanie: Uczestnicy zostali losowo przydzieleni do dwóch 
grup; ćwiczeń polegających na chwytaniu i puszczani z 
wykorzystaniem SaeboFlex; grupy zakładającej SaeboFlex ale 
bez chwytania i puszczania przedmiotów

1 godzina 5 x tygodniowo przez 4 tygodnie. 

Ćwiczenia z dynamicznymi ortezami pozwalają na 
efektywne przywracanie funkcji motorycznych w 
niedowładnej kończynie górnej.



Badania Saebo

Jeon, Woo, Yi et al. (Top Stroke Rehabil 2012) 

Rezultaty: : Badani w obu grupach wykazali istotną poprawę 
w Fugl-Meyer, ale tylko grupa eksperymentalna wykazała 
znaczącą poprawę w teście Box & bloku jak i również lepszą 
płynność ruchu. 

Conclusions: Ćwiczenia z dynamicznymi ortezami SaeboFlex
to efektywny sposób przywracania funkcji ruchowych u 
chorych po udarze z niedowładem kończyny górnej.



Badania Saebo

Stuck, Marshall, et al. (Inter J of Stroke 2012)

Cel: Zbadanie zastosowania SaeboFlex u pacjentów 
wczesnych po udarze.

Metoda: 7 pacjentów po udarze < 4 tygodnie po udarze z 
umiarkowanym i znacznym niedowładem w kończynie 
górnej.

Badanie: Badani poddani ćwiczeniom kończyny górnej  z 
SaeboFlex 3X45 min/dziennie przez maksymalnie 12 
tygodni razem z konwencjonalnymi zabiegami 
rehabilitacyjnymi.

Ćwiczenia z SaeboFlex u pacjentów wczesnych po 
udarze istotnie wpłynęły na poprawę  u pacjentów po 
udarze mózgu.



Badania Saebo

Stuck, Marshall, et al. (Inter J of Stroke 2012)

Results: Istotna poprawa w 6 z 7 ćwiczeń w teście ARAT. 
Statystycznie istotna poprawa w UE Motricity Index, modfied
Barthel Index, UE MAS, and BERG scores. 

Wyniki: Ćwiczenia z SaeboFlex u pacjentów wczesnych po 
udarze istotnie wpłynęły na poprawę  u pacjentów po udarze 
mózgu. Zaangażowanie rodziny pomagało pacjentom w 
motywacji i uczestniczeniu w ćwiczeniach.



Plastyczność mózgu



Plastyczność mózgu

 Badania potwierdzają dynamiczną 
funkcjonalną i strukturalną  naturę kory 
mózgowej. 

Nudo (Muscle Nerve 2001)



Plastyczność mózgu

 Ćwiczenia funkcji chwytania wpływają na 
zwiększanie się reprezentacji kory mózgowej 
dla kontroli nadgarstka i palców.

 To badanie jako pierwsze wykazało 
współwystępowanie funkcjonalnej i 
strukturalnej plastyczności tych samych 
regionów kory mózgowej.

Kleim (Neurobiol Learn Mem 2002)



Plastyczność mózgu

Zmiany występujące w korze mózgowej jakie 
zachodzą po udarze mózgu mają znaczenie istotne 
funkcjonalnie.

Thickbroom (Clin Neurophysiol 2004)
Cel:  Zbadanie związku pomiędzy zmianami w organizacji 
korzy mózgowej i stopniem powrotu funkcji motorycznych 
u pacjentów po udarze mózgu.

Subjects:  27 pacjentów z niedowładem kończyny górnej 
do 23 lat od zachorowania.

Badanie: Obszar kory mózgowej odpowiedzialny za 
kontrolę ręki był „mapowany” dzięki funkcjonalnemu 
rezonansowi magnetycznemu. Motor Assessment Scale i 
siła chwytu była mierzona funkcjonalnie. Ćweiczenia były 
prowadzone w sposób zadaniowy.



Plastyczność mózgu

Zmiany występujące w korze mózgowej jakie 
zachodzą po udarze mózgu mają znaczenie istotne 
funkcjonalnie.

Thickbroom (Clin Neurophysiol 2004)

Rezultaty: Ćwiczenia wykazały przeorganizowanie map 
ruchowych dla dłoni u 17 pacjentów.  10 pacjentów 
pacjentów stwierdzono normalizację przewodnictwa 
korowo-rdzeniowego i pozytywną korelację między 
wielkością zmiany mapy kory mózgowej i siłą 
niedowładnej ręki.

Wyniki:  Aktualne wyniki wykazały istotne funkcjonalne 
znaczenie zmian plastycznych w mózgu dla pacjentów po 
udarze.



Plastyczność mózgu

 Nieuszkodzone obszary mózgu sąsiadujące oraz 
oddalone od ogniska ulegają funkcjonalej
modyfikacji na skutek doświadczeń ruchowych.

 Długie drogi  wewnąrzkorowe (intracortical) 
mogą całkowicie zmieniać swój przebieg. 

Nudo (Stroke 2007)



Plastyczność mózgu
 Uzyskiwanie utrwalonych zmian plastycznych w korze 

ruchowej mózgu okazuje się być ograniczone do 
nowych doświadczeń ruchowych.
Nudo (Muscle Nerve 2001), Jones (Stroke 2009)

 Możliwość funkcjonalnych zmian plastycznych w korze 
ruchowej mózgu zależy od wykonywania zadań 
powiązanych z konkretnymi umiejętnościami a nie tylko 
od używania.

Nudo (Phys Med Rehabil Clin N Am 2003)

 Ćwiczenia zadaniowe i duża ilość powtórzeń są 
decydującym czynnikiem stymulującym synaptogegezę i 
głównym elementem rehabilitacji w walce z niedowładem 
u pacjentów po udarze mózgu.  

O’Dell (Annu Rev Med 2008)



Główne problemy występujące 
rehabilitacji neurologicznej

 Zburzenia kontroli motorycznej

 Spastyczność & wzrost napięcia

 Skrócenie tkanek miękkich



Zburzenia kontroli motorycznej
Rekrutacja mięśniowa

 Uszkodzenie w korze ruchowej mózgu 
powoduje zmniejszenie pobudzenia dla 
wrzecionek nerwowo-mięśniowych, co prowadzi 
do braku ruchu i zaburzenia równowagi 
mięśniowej

 Główną przyczyna braku równowagi mięśniowej 
jest aktywność określonego mięśnia bez 
współdziałania mięśnia antagonistycznego. 
Powoduje to ruch kończyny w kierunku 
preferowanym przez silniejsze mięśnie.

Carr & Shepherd (Top Stroke Rehabil 1998)



Zburzenia kontroli motorycznej 
Rekrutacja mięśniowa

Jak możemy zmienić 
patologiczny wzorzec 

ruchu?



Zburzenia kontroli motorycznej 
Agonist Retraining (ART)

Skoncentrowanie się na poprawie rekrutacji 
neuronu ruchowego niż na redukowaniu 
aktywności antagonistycznych.

Gowland (Phys Ther 1992)

Cel: Zbadanie aktywności agonistów i antagonistów podczas 
dobrowolnego ruchu kończyną górną u chorych po udarze 
mózgu.

Temat: 44 pacjentów z niedowładem połowiczym i 10 osób bez 
niedowładu.
Badanie: Analiza wyników EMG aktywności mięśni 
agonistycznych i antagonistycznych podczas wykonywania 6 
określonych zadań ruchowych.
Rezultaty: Ograniczona rekrutacja agonistów nie wpływała na 
wzrost aktywności antagonistów .

Wyniki: Wykazanie zasadności ćwiczenia skoncentrowanego na 
poprawie rekrutacji neuronu ruchowego w stosunku do 
redukowania aktywności antagonistów podczas zadań 
funkcjonalnych kończyną górną.



Zburzenia kontroli motorycznej 
Agonist Retraining (ART)

 Wykazano silne powiązanie wzmocnienia 
niedowładnej kończyny górnej dzięki 
zróżnicowaniu wykonywanych aktywności, co 
najlepiej przełożyło się na wykorzystanie 
kończyny górnej w ADL.

Harris (Phys Therapy 2007)

 Osłabienie jest głównym czynnikiem 
ograniczającym możliwość wykonywania 
aktywności.

Ada (Disabil Rehabil 2006)



Zburzenia kontroli motorycznej 
Rekrutacja mięśniowa

Jaki wpływ ma 
wzmacnianie mięśni na 
spastyczność i napięcie?



Zburzenia kontroli motorycznej 
Wzmacnianie po uszkodzeniu o.u.n 

Skoncentrowanie się na wczesny wprowadzaniu 
aktywności w formie powtórzeń zamiast na 
redukowaniu spastyczności. 

Butefisch (J Neuro Sciences 1995)

Cel: Ocena standaryzowanego sposobu ćwiczeń wyprostu i 
zgięcia z stawie nadgarstkowym i palców w niedowładnej 
ręce.

Subjects: 27 pacjentów z niedowładem połowiczym , 3-19
tygodni od zachorowania.



Zburzenia kontroli motorycznej 
Wzmacnianie po uszkodzeniu o.u.n.

Butefisch (J Neuro Sciences 1995)

Badanie: Wszyscy badani objęci zostali 
konwencjonalnymi ćwiczeniami metodą Bobath (45 min.). 
Grupa eksperymentalna miał dodatkowo 30 min. ćwiczeń 
ręki a kolejna grupa 30 min dodatkowej 
elektrostymulacji. Po 2 tygodniach w grupie otrzymującej  
elektrostymulację włączono ćwiczenia ręki. 
Rezultaty:  Istotną statystycznie poprawę uzyskano u 24 
z 27 pacjentów w skali Rivermead Motor Assessment. Siła 
chwytu  wzrosła istotnie u wszystkich badanych. 

Wyniki: Rezultaty wykazały ważne znaczenie stosowania 
dużej ilości powtórzeń dla poprawy funkcji ruchowych w 
rehabilitacji niedowładu ręki i wyzwanie dla zmian 
standardowego postępowania koncentrującego się 
głównie na redukowaniu spastyczności a nie wczesny 
wprowadzaniu aktywności ruchowych. 



Zburzenia kontroli motorycznej 
Wzmacnianie po uszkodzeniu o.u.n

Aktywności wzmacniające kończynę górną mogą 
poprawiać jej funkcję bez powodowania wzrostu 
napięcia i bólu u pacjentów po udarze.

Harris & Eng (Stroke 2010)

Cel: Zbadanie dowodów dla stosowania ćwiczeń 
wzmacniających kończynę górną u pacjentów po udarze 
dla poprawy siły, funkcji, i ADL w fazie podostrej i 
chronicznej przy istniejącym umiarkowanym i znacznym 
niedowładzie kończyny.

Design: Analiza RCT’s zawierająca 13 badań, ogólna 
liczba 517 badanych.



Zaburzenia kontroli motorycznej
Wzmacnianie po uszkodzeniu o.u.n
Aktywności wzmacniające kończynę górną mogą 
poprawiać jej funkcję bez powodowania wzrostu 
napięcia i bólu u pacjentów po udarze.

Wyniki: 

 Udowodniono efektywność stosowania ćwiczeń 
wzmacniających na wszystkich poziomach deficytu w 
kończynie górnej. 

 Największe efekty uzyskano u pacjentów z niewielkim lub 
umiarkowanym niedowładem.

 Uzyskano istotny wynik ćwiczeń u pacjentów w 
podostrym i chronicznym stanie choroby.

 Stosowanie tylko ćwiczeń wzmacniających nie było 
efektywne w poprawie ADL.

 Ćwiczenia zadaniowe mogą być doskonałym elementem 
programu rehabilitacji. 



Spastyczność i wzmożone napięcie

Spastyczność jest to wygórowany 
odruch na rozciąganie mięśnia zależny 
od szybkości tego rozciągania, którego 
efektem jest wzrost napięcia 
mięśniowego
Lance (Spasticity: Disordered Motor Control 1980)

Komponent neurologiczny

i

Komponent mechaniczny



Komponent neurologiczny

 Dietz (Develop Med Child Neurol 1999)

Hamowanie i torowanie odruchu ścięgnistego 
zależy od kontroli nadrdzeniowej, która jest 
zaburzona w spastyczności.

 Jak możemy wpływać na regulację napięcia 
mięśniowego gdy jego kontrola jest 
zaburzona?

 Wrzecionka mięśniowe

 Długie rozciąganie



Komponent neurologiczny

 Wrzecionko nerwowo-mięśniowe

 Znajduje się w brzuścu mięśnia równolegle 
do włókien mięśniowych

 Ia reaguje silniej na zmiany długości 
mięśnia a typ II lepiej rejestruje samą jego 
długość



Komponent neurologiczny napięcia 
Wrzecionka mięśniowe

Aktywizacja mięśnia podczas gdy jest on 
rozciągnięty może powodować zmniejszenie 
wrażliwości odruchu na rozciąganie podczas 
powrotu do jego normalnej długości. Może to 
prowadzić do zmniejszania napięcia (re-
setting” of the muscle spindles).    

Stuart (J Physiology 2002)



Komponenta neurologiczna 
przy wydłużonym rozciąganiu

Długie rozciąganie może zmniejszać pobudliwość 
odruchu na rozciąganie.

 Mechaniczne rozciąganie przez 30 minut zginaczy stawu 
łokciowego u pacjentów po udarze wpłynęło na obniżenie 
progu pobudliwości tych mięśni.
Al-Zamil (J. Neurol Rehab 1995)

 Obniżenie pobudliwości moto-neuronu stawu skokowego 
zaobserwowano przy aplikowaniu 30 minut zgięcia 
podeszwowego na stole pionizacyjnym..
Tsai (Proc Natl Sci Counc Rep China, 2001)



Komponenta neurologiczna  Komponenta 

mechaniczna

Nawet dwukrotne rozciąganie przez 30 minut 

mięśni zginaczy nadgarstka i palców oraz  
przywodzicieli stawu barkowego nie zapobiegło 
ograniczeniu ruchomości w czasie 8 tygodni po 
udarze

Turton (Clin Rehabil 2005)

Cztery tygodnie (30 minut/dziennie x 5 dni w 
tygodniu) regularnego rozciągania nie miało 
znaczenia lub jego efekty były bardzo małe. 

Horsley (Aust J Physiother 2008)



Komponenta mechanicznego rozciągania mięśni

 Gdy mięsień znajduje się w skróconej pozycji, dochodzi 
do zmniejszenia długości jego włókien mięśniowych i 
przebudowy tkanki łącznej wewnątrz mięsni, co prowadzi 
do wzrostu sztywności.
Williams (Ann Rheum Dis 1990)

 Skrócenie tkanek miękkich jest obserwowane już po 44 
tygodniach gdy staw jest pozbawiony funkcji.
Pandyan (Clin Rehabil 2003) 

 Zmniejszenie syntezy białek, zmiana liczby sarkomerów, 
skrócenie długości włókien mięśniowych i zwiększenie 
łącznej perimysium tkanki są zmiany, które zdarzają się 
w ciągu kilku godzin do kilku dni.Reduction in protein 
synthesis, sarcomere disorganization, shortening of 
muscle fiber length and an increase in connective tissue 
perimysium are changes that happen within hours to 
days.
Gracies (Muscle Nerve 2005)



Skrócenie tkanek miękkich

Skrócenie tkanek miękkich bezpośrednio zależy od  
czasu aplikacji wcześniejszego rozciągania..

 Tardieu (Dev Med Child Neur 1988)
 Nie obserwowano zmian o charakterze przykurczu w 

mięśniu płaszczkowatym gdy był on w pozycji 
rozciągnięcia przez 6 godz. dziennie. 

 Gdy rozciąganie trwało 2 godziny pojawiało się 
progresywne skracanie mięśnia.

 Glasgow (J Hand Ther 2003) 
 Rozciąganie o niewielkiej sile przez 6-12 godzin 

dziennie jest preferowany oddziaływaniem 
przeciwprzykurczowym. 



Skrócenie tkanek miękkich
Splintowanie

Stosowanie splintów w kształcie litery „C” na noc 
nie ma żadnego korzystnego wpływu u pacjentów 
dorosłych po udarze.

Lannin (APMR 2003)

Cel:  Ocena efektów pod kątem  funkcji i bólu po 4 
tygodniach zakładania pacjentom splintów na rękę 
mających na celu rozciąganie mięśni zginaczy nadgarstka 
i palców u pacjentów po uszkodzeniu mózgu. 

Temat:  27 patów z ogniskiem uszkodzenia w mózgu. 
Badanie randomizowane z dwiema grupami kontrolną i 
eksperymentalną.



Lannin (APMR 2003)

Badanie:  Obie grupy zostały objęte rutynowym 
postępowaniem terapeutycznym po kątem usprawniania 
kończyny górnej i rozciągania. Grupa eksperymentalna 
miała zakładane splinty na rękę w pozycji funkcjonalnej 
pod kątem 10-30 stopni wyprostu w nadgarstku przez 
max. 12 godzin podczas snu przez okres 4 tygodni.. 

Rezultaty:  Zakres wyprostu w nadgarstku i długość 
mięśni zginaczy nadgarstka były miężone przez moment 
obrotowy uzyskiwany podczas biernego ruchu wyprostu w 
nadgarstku z wyprostowanymi palcami. Funkcjonalne 
wykorzystanie ręki było mieżone przez MAS.

Skrócenie tkanek miękkich
Splintowanie



Lannin (APMR 2003)

Wyniki: Stosowanie splintów w funkcjonalnym 
kształcie na noc na niedowładną rękę nie 
wykazało żadnych korzyści z ich takiego 
stosowania dla pacjentów z ogniskiem 
uszkodzenia w mózgu.

Skrócenie tkanek miękkich
Splintowanie



Funkcjonalna pozycja “C”



Funkcjonalny splinting vs. 
Prawidłowe ustawienie ręki

Zależnie od pozycji spoczynkowej ręki żeby 
chwycić zachodzi wyprost w palcach przed 
ruchem sięgania. 

Pozycja palców do aktywności chwytania i puszczania:

MCP zgięcie < 12°
PIP zgięcie < 16°
DIP zgięcie <  4.5°

Kamper (J Neurophysiol 2003)



Function Resting Hand Splint

Ustawienie palców do 
funkcji chwytania*

Funkckonalny 

splint “C”     

Wrist

MCP

PIP

DIP

35° Wyprost*                        35° Wyprost

<12° Zgięcie^                        45° Zgięcie

<16° Zgięcie^                        20° Zgięcie

<4.5° Zgięcie^                      20° Zgięcie

*O’Driscoll (J Hand Surgery 1992) Kamper (J Neurophysiol 2003)



Statyczność vs. Dynamiczność

 Na dynamikę zmian 
zachodzących  w ręce  
neurologicznej 
dynamiczny wpływ mają 
reakcje stowarzyszone i 
aktywności wymagające 
wysiłku.  



Statyczność vs. Dynamiczność

 Stale wzmożone  
napięcie w stawie 
lub kilku stawach 
może powodować 
deformacje tych 
stawów. 

Brand P, Hollister A  

(Clinical Mechanics of the

Hand, 3rd Edition 1999)



Czy ortezy statyczne powinny być przeciwwskazane w 
przypadku wzmożonego napięcia ?



Statyczność vs. Dynamiczność

Hipermobilność stawów i przykurcze to 

najczęszcze rezultaty  noszenia sztywnych ortez.



Zalecenia dla ortez ręki

 Dla pacjentów wczesnych, 35° wyprostu w 

nadgarstku z neutralnym ustawieniem stawów of 
PIP’s and DIP’s

 Dla pacjentów chronicznych zaczynanie od zgięcia w 
nadgarstku i neutralnej pozycji dla stawów palców.
Bierne prostowanie w stawie nadgarstkowym do 
momentu wyczucia oporu (kurczenie palców). 
Pozycja ta jest początkową pozycją dla ustawienia 
kształtu ortezy.

 Stopniowo zwiększanie zakresu wyprostu w stawie 
nadgarstkowym przy zachowaniu wyprostowanej 
pozycji neutralnej w palcach. 



Zalecenia dla ortezy ręki

 Dynamiczny element pod palce

 Anatomiczne dopasowanie taśm 
stabilizujących rękę i palce zapewniające im 
prawidłowe położenie.

 Unikać zbytniej korekcji i śliskich 
materiałów.



SaeboStretch™
 Rewolucyjna dynamiczna część 

podpierająca palce

 Antypoślizgowy system taśm

 Otwory umożliwiające właściwe 
dopasowanie taśm

 Specjalna pelota podpierając łuki 
dłoni

 Stabilizujące elementy dla 
prawidłowego ustawienia 
przedramienia

 Element stabilizujący kciuk we 
właściwym położeniu.



Stosowanie ortez na ręce dla 
zwiększenia kontroli motorycznej i 

plastyczności mózgu.

“aby zwiększyć możliwości reedukacji 
funkcjonalnej w ćwiczeniach zadaniowych 
stawy obwodowe i ich mięśnie muszą być 
utrzymywanie we właściwym funkcjonalnym 
ustawieniu.” 

“Zastosowanie ortez po dokładnym zbadaniu 
pacjent maksymalizuje jego efekty 
funkcjonalne.”

Pitts DG (Top Stroke Rehabil 2008)




