
Funkcjonalna elektrostymulacja wpływa na poprawę funkcji 

motorycznych kończyn dolnych oraz możliwość chodu u pacjentów po 

pierwszym udarze w fazie ostrej – randomizowane badanie z grupą placebo 

 

Wprowadzenie 

Efektywność funkcjonalnej elektrostymulacji (FES) była oceniania od dawna  

u pacjentów z hemiplegią w fazie przewlekłej. Już w 1978 roku Stanic i wsp. (1978) odkryli, że 

wielokanałowy FES , stosowany 10-60 min, 3 razy w tygodniu, wpływał na poprawę chodu u 

pacjentów z hemiplegią. Bogataj i wsp. (1989) zastosowali FES u 20 pacjentów  

z hemiplegią. Dzięki terapii 5 razy w tygodniu, przez okres 1-3 tygodni, badani odzyskali 

funkcję chodu. Kolejne badania przeprowadzone w latach 90 tych potwierdzały wcześniejsze 

doniesienia. Wiele badań potwierdziło, że ruch, po uszkodzeniach mózgu, pełni główną rolę 

we właściwej fizjologicznej reorganizacji sąsiednich nieuszkodzonych tkanek. Dzięki 

pozytonowej tomografii emisyjnej Nelles i wsp. (1999) i Weiller i wsp. (1996) zaobserwowali 

podobne wzorce aktywacji mózgu podczas ruchów biernych i czynnych  

u pacjentów po udarze. Te wyniki uświadomiły znaczenie aferentnej aktywności 

synaptycznej i jej wpływ na ośrodkową kontrolę ruchów, a także wskazały, że reorganizacja 

układu czuciowego i ruchowego występuje już we wczesnym okresie po udarze. 

Ponieważ FES umożliwia wykonywanie ruchu funkcjonalnego, oceniono, że może 

wpływać na aferentną i eferentną stymulację, która skutkuje wykonywaniem właściwego 

ruchu kończyny dolnej, a informacja z receptorów w skórze i proprioceptorów może być 

istotna w „przypomnieniu” pacjentowi w fazie ostrej jak właściwie wykonywać ruch.           

  

Materiał i metody 

Do badań zostało zakwalifikowanych 46 pacjentów po pierwszym, jednostronnym 

udarze. Udar związany był z naczyniami wychodzącymi z tętnicy szyjnej (potwierdzone przez 

tomografię komputerową), a wiek badanych kształtował się między 45 a 85 lat. Wszyscy 

pacjenci byli niezależni w aktywnościach życia codziennego przed wystąpieniem udaru.  

W ramach kryteriów wykluczenia wyróżniono: uszkodzenie móżdżku lub pnia mózgu, 

choroby współistniejące,  afazja czuciowa, zaburzenia poznawcze (7/10 Skrócony Test 

Sprawności Umysłowej).  

 

  

 



Opis terapii 

Wszyscy pacjenci otrzymali taką samą ilość standardowej rehabilitacji , 60 min 

fizjoterapii opartej o metody torowania neurorozwojowego oraz terapię zajęciową skupioną 

na aktywnościach dnia codziennego, raz dziennie, przez pięć dni w tygodniu, przez 3 

tygodnie. Elektrody powierzchniowe były zaaplikowane na mięsień czworogłowy, ścięgno 

podkolanowe, piszczelowy przedni, przyśrodkową głowę brzuchatego łydki. Terapia 

wykonywana była u pacjentów w leżeniu bokiem z podwieszoną kończyną niedowładną. FES 

był aplikowany z częstotliwością 0,3 – ms impulsy 30 Hz, 20-30 mA, symulując normalny 

chód. Terapię rozpoczęto po 3 dniach od opuszczenia oddziału intensywnej terapii. 30 min 

dziennie, 5 dni w tygodniu , przez 3 tygodnie. Grupa placebo otrzymała stymulację  

z odłączonym obwodem. Terapia w grupie placebo była identyczna jak w grupie badanej,  

z wyjątkiem trwania stymulacji placebo, która wyniosła 60 min, aby zoptymalizować efekt 

placebo. Aby utrzymać taki sam poziom nastawienia psychicznego do terapii pacjenci zostali 

poinformowani, że mogą, ale nie muszą odczuwać prądu. Grupa kontrolna była poddana 

tylko standardowej terapii.  

 Wyniki      

Nie zauważono różnic istotnych statystycznie pomiędzy grupami (badaną, placebo  

i kontrolną) dotyczących początkowych wartości, które miały zostać poddane ocenie przed  

i po terapii. Oznacza to, że grupy były homogenne. Po 3 tygodniach terapii zauważono 

istotną statystycznie procentową redukcję w złożonej skali spastyczności CSS, statystycznie 

istotną poprawę momentu obrotowego zgięcia grzbietowego stawu skokowego, połączoną 

ze wzrostem aktywności emg w mięśnia agonistycznych i redukcją współczynnika 

kokontrakcji w grupie FES, porównując do grupy kontrolnej i grupy placebo. U wszystkich 

pacjentów  

z grupy FES powróciła funkcja chodu, 84,6% powróciło do domu, w porównaniu do grupy 

placebo (53,3%) i grupy kontrolnej (46,2%). 

 

Wnioski 

15 sesji z wykorzystaniem FES, zastosowanych w grupie pacjentów po udarze w fazie 

ostrej jako uzupełnienie standardowej rehabilitacji, poprawiło funkcje motoryczne kończyny 

dolnej oraz wpłynęło na funkcję chodu, do stopnia, który umożliwił powrót do domu.  
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