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Z PRAKTYKI GABINETU

W

pierwszej części artykułu przedstawione zostały zagadnienia
dotyczące procesu respiracji
w ujęciu mięśniowo-szkieletowym, powikłań oddechowych w następstwie uszkodzenia rdzenia kręgowego, a także początkowy przebieg fizjoterapii oddechowej.
Zaprezentowano techniki poprawiające elastyczność i przesuwalność skóry oraz powięzi dla utrzymania optymalnych parametrów mobilności klatki piersiowej. Opisano
terapię z uwzględnieniem technik unilateralnych oraz bilateralnych dla selektywnej
oraz globalnej pracy mięśni wdechowych
właściwych oraz rezerwowych. Terapię
przeprowadzono w pozycjach: leżenia tyłem, leżenia przodem, leżenia na boku oraz
pozycji siedzącej.
W tym artykule zaprezentowana zostanie
fizjoterapia ukierunkowana na aktywizację
mięśni wdechowych właściwych oraz wydechowych pomocniczych w pozycji siedzącej oraz stojącej.
Pozycje wyższe stwarzają idealne warunki dla przeprowadzenia fizjoterapii oddechowej. Ponadto stymulują reakcje posturalne, przeciwdziałają osteoporozie,
poprawiają procesy trawienne oraz perystaltykę jelit. Na zdjęciach 1 i 2 zaprezentowano terapię ukierunkowaną na stymulację przepony oraz aktywizację mięśni
międzyżebrowych zewnętrznych. Wsparcie tułowia pacjenta przez pionizator (kompresja powłok brzusznych) powoduje dodatkowy opór dla przedniej ściany brzucha,
stymulując pośrednio do pracy przeponę.
Fizjoterapeuta poprzez zastosowanie oporu manualnego dla mięśni międzyżebrowych zewnętrznych na wysokości mostka
(z przodu) i kręgosłupa piersiowego (z tyłu)
wykorzystuje odruch na rozciąganie na początku i w trakcie trwania wdechu. Opór
ze strony terapeuty (dla aktywizacji mięśni międzyżebrowych zewnętrznych) może zostać przyłożony także na poziomie poszczególnych żeber (z boku).
Przebieg fizjoterapii oddechowej u pacjenta dotyczył także stymulacji mięśni wydechowych rezerwowych. Wydech jest
aktem biernym przebiegającym w wyniku wyzwolenia energii elastycznej płuc
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POWIKŁANIA ODDECHOWE
I FIZJOTERAPIA ODDECHOWA
PACJENTA PO URAZIE RDZENIA
KRĘGOWEGO NA POZIOMIE
SZYJNEGO ODCINKA KRĘGOSŁUPA.
CZĘŚĆ II
Rdzeń kręgowy (łac. medulla spinalis) jako integralna
część centralnego układu nerwowego przewodzi impulsy
elektryczne pomiędzy mózgowiem a obwodowym układem
nerwowym. Jego niewielka masa (waga ok. 30 g) świadczy
niewątpliwie o wyjątkowej delikatności i podatności
na uszkodzenia poprzez struktury go otaczające.
Złożoność wtórnych powikłań powstałych po urazie
rdzenia kręgowego wymaga wielospecjalistycznego
leczenia oraz ukierunkowanej strategii neurorehabilitacyjnej.
Istotnym elementem w przebiegu procesu
terapeutycznego jest fizjoterapia oddechowa.

i klatki piersiowej nagromadzonej w czasie wdechu. Intensywny oraz długotrwały
wysiłek charakteryzujący neurorehabilitację pacjentów po urazie rdzenia kręgowego
wymaga jednak odpowiedniej wydolności
zarówno mięśni wdechowych, jak i wydechowych. W związku z powyższym fizjoterapia oddechowa jako jeden z elementów rehabilitacji neurologicznej powinna
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zawsze uwzględniać aktywny wydech jako
nieodzowną część procesu oddechowego.
Na zdjęciu 3 przedstawiono pacjenta
wykonującego ruch z pozycji półleżącej
do siedzącej z wykorzystaniem obciążenia wspomagającego na zestawie bloczkowo-linkowym. W powyższym ćwiczeniu
stymulacji podlegają mięśnie wydechowe
rezerwowe, które funkcjonalnie powodu-
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ję także zgięcie tułowia. Kolejne ćwiczenie
przedstawia wzmacnianie mięśni prostowników tułowia wspomagających akt nasilonego wydechu. Pacjent wykonuje ruch
przejścia z pozycji siedzącej do pozycji półleżącej z oporem na zestawie bloczkowo-linkowym, gdzie obciążenie podczepione jest do kamizelki (zdj. 4). W powyższych
ćwiczeniach celowo wykluczono zaangażowanie kończyn górnych pacjenta (przyczepiając obciążenie do kamizelki), ukierunkowując terapię na intensywniejszą
pracę mięśni tułowia. Ogranicza to kompensacyjne wykorzystanie kończyn górnych dla utrzymywania równowagi i stabilności w trakcie trwania ruchu. Ćwiczenia
w pozycji siedzącej można także przeprowadzić na niestabilnym podłożu.
Następne ćwiczenie polegało na wykonywaniu kontrolowanego skłonu bocznego z asystą terapeuty. Wykorzystanie
niewielkiego obciążenia zewnętrznego
przedniego (podczepionego do kamizelki)
powoduje zmniejszenie kifotyzacji kręgosłupa lędźwiowego oraz ogranicza hiperkifozę kręgosłupa piersiowego, neutralizu-

jąc ich ustawienie przestrzenne (zdj. 5, 6).
Powyższy mechanizm ogranicza także
protrakcyjne ustawienie głowy oraz obręczy barkowej. W powyższym ćwiczeniu
wzmacnianiu podlegają mięśnie biorące
udział w zgięciu bocznym kręgosłupa. Kolejnym etapem jest samodzielne wykonywanie skłonu bocznego w podporze na rękach z uwzględnieniem zaangażowania
mięśni obręczy barkowej oraz kończyny
górnej (zdj. 7, 8).
W pozycji stojącej przeprowadzono terapię angażującą do pracy mięśnie prostujące tułów (zdj. 9, 10), zginające tułów
(zdj. 11, 12) oraz zginające bocznie tułów
(zdj. 13, 14). W powyższym treningu terapeuta nie stosował oporu manualnego.
Wykonano ponadto ćwiczenia dla zginaczy i prostowników tułowia z wykorzystaniem wałka, poprawiając elastyczność
mięśni obręczy barkowej i klatki piersiowej
(zdj. 15). W celu pobudzenia mięśni w okolicy obręczy barkowej (pomocnicze mięśnie
oddechowe) wykonano ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinematycznym (dla
kończyn górnych). Zdjęcia 16 i 17 przedsta-

wiają ćwiczenie, w którym poprzez zastosowanie oporu na wysokości stawów łokciowych terapeuta utrudnia ruch pacjenta
w kierunku przednim i tylnym. Wpływa to
na stymulację mięśni w obrębie łopatki
oraz klatki piersiowej. Na zdjęciach 18 i 19
zaprezentowano trening mięśni zginających bocznie kręgosłup z aktywizacją
mięśni na poziomie obręczy barkowej
i kończyn górnych. Zastosowano także
terapię ukierunkowaną na poprawę stabilizacji i równowagi, angażując mięśnie
w zakresie górnego i dolnego tułowia
(zdj. 20, 21).
W trakcie ćwiczeń zwracano szczególną uwagę na poprawny oddech pacjenta, prawidłowe przestrzenne ustawienie
kręgosłupa lędźwiowego, piersiowego,
szyjnego oraz głowy, a także na symetrię
obręczy barkowej. Ograniczano kompensacje w zakresie górnego tułowia, kręgosłupa szyjnego oraz głowy.
Fizjoterapia oddechowa powinna obejmować ćwiczenia wykonywane w domu
samodzielnie przez pacjenta, które wcześniej są ustalane wspólnie z fizjoterapeutą.

Zdj. 1. Praca na poziomie żeber. Opór z wykorzystaniem

Zdj. 2. Praca na poziomie mostka i kręgosłupa piersiowego

stretchu na początku i w trakcie trwania wdechu

w środkowym przebiegu. Opór z wykorzystaniem stretchu
na początku i w trakcie trwania wdechu
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Zdj. 3. Wzmacnianie mięśni zginających

Zdj. 4. Wzmacnianie mięśni prostujących

Zdj. 5. Wzmacnianie mięśni wykonujących

tułów z obciążeniem wspomagającym ruch

tułów z oporem utrudniającym przejście

skłon boczny tułowia z asystą terapeuty.

przejścia z pozycji półleżącej do siedzącej

z pozycji siedzącej do półleżącej

Z przodu zastosowano obciążenie w celu
neutralnego ustawienia kręgosłupa
lędźwiowego

Zdj. 6. Wykonanie skłonu bocznego z asystą

Zdj. 7. Samodzielne wykonanie ruchu skłonu

Zdj. 8. Samodzielne wykonanie skłonu

terapeuty

bocznego z wykorzystaniem podporu

bocznego z wykorzystaniem podporu

na rękach i dodatkowej stymulacji mięśni

z asekuracją terapeuty

w obrębie obręczy barkowej i kończyn górnych

Zdj. 9. Wzmacnianie mięśni prostujących tułów z oporem

Zdj. 10. Wykonanie wyprostu tułowia

utrudniającym przejście z pozycji zgięciowej do wyprostnej
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Zdj. 11. Wzmacnianie mięśni zginających tułów z oporem

Zdj. 12. Przyjęcie pozycji pionowej zrównoważonej

utrudniającym przejście z pozycji przeprostnej do neutralnej

Zdj. 13. Wzmacnianie mięśni wykonujących zgięcie boczne

Zdj. 14. Przyjęcie pozycji pionowej zrównoważonej

tułowia z asystą terapeuty
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Zdj. 15. Wykorzystanie rollera do treningu

Zdj. 16. Ćwiczenie z wykorzystaniem oporu

oporowego mięśni zginających i prostujących

terapeuty dla ruchu zgięcia i wyprostu tułowia

tułów z elementem rozciągającym mięśnie

z uwzględnieniem pracy obręczy barkowej

obręczy barkowej i klatki piersiowej

i kończyn górnych

Zdj. 18. Ćwiczenie z wykorzystaniem oporu terapeuty dla ruchu zgięcia

Zdj. 17. Wykonanie ruchu zgięcia tułowia

Zdj. 19. Przyjęcie pozycji pionowej zrównoważonej

bocznego tułowia z uwzględnieniem pracy obręczy barkowej
i kończyn górnych
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Zdj. 20. Trening stabilizacyjny i równoważny w zakresie

Zdj. 21. Trening stabilizacyjny i równoważny w zakresie

górnego tułowia

kręgosłupa szyjnego i głowy

MONITOROWANIE PRZEBIEGU
FIZJOTERAPII ODDECHOWEJ
W procesie dokumentowania efektów terapeutycznych z zastosowanej fizjoterapii oddechowej pomagają badania gazometryczne, służące do określenia poziomu gazów
we krwi. Ocena parametrów krwi umożliwia
rozpoznanie zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej, tj. kwasicy oddechowej (nagromadzenie dwutlenku węgla we krwi) wy-

stępującej przy zaburzeniach oddychania.
W obszernych uszkodzeniach rdzenia kręgowego na poziomie szyjnego odcinka kręgosłupa warto rozpatrzyć połączenie fizjoterapii
oddechowej z tlenoterapią hiperbaryczną.

terapeuta manualny MT według standardów
IFOMPT, dyplomowany terapeuta
koncepcji PNF, współwłaściciel oraz kierownik
Górnośląskiego Centrum Neurorehabilitacji

Autor składa podziękowania Sławkowi,
dzięki któremu niniejszy artykuł miał szanse powstać i życzy mu dalszych sukcesów
w walce o zdrowsze jutro.
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