Zabawa i dowody naukowe – komputerowa rehabilitacja kończyny górnej
z zastosowaniem Systemu Pablo®Plus

Terapia komputerowa stanowi ważny sektor rehabilitacji ruchowej. Ten typ
interwencji oferuje pacjentom z zaburzeniami neurologicznymi nowy i obiecujący sposób
włączenia znacznie uszkodzonych kończyn górnych do czynności życia codziennego.
W obszarze rehabilitacji ręki i ramienia najczęściej w fazie ostrej stosowane są
urządzenia jednostronne i dwustronne [1, 9, 20], oraz jednowymiarowe i bierne systemy
egzoszkieletów [11, 12, 15] w fazie przewlekłej. Systematyczny przegląd piśmiennictwa [7],
do którego włączono 8 badań wykazał, że krótko- i długotrwałe terapie bliższych odcinków
kończyn górnych oparte o systemy robotów poprawiają kontrolę motoryczną porażonego
ramienia i łokcia, u pacjentów w fazie podostrej i przewlekłej znacznie lepiej niż terapia
konwencjonalna. W szczególności trening dystalny obu ramion ma pozytywny wpływ na
poprawę funkcjonalną [7, 9]. Oprócz poprawy funkcji motorycznych podczas terapii
z zastosowaniem robota, stwierdzano również poprawę siły mięśniowej w porównaniu
z grupami kontrolnymi. Niemniej jednak zdolność do przeniesienia nabytych umiejętności do
życia codziennego w przypadku zastosowania robota nie wykazuje przewagi nad terapiami
konwencjonalnymi. Dzięki zastosowaniu trenera ręki i palców AMADEO firmy Tyromotion,
opracowano bardzo efektywne urządzenia do terapii komputerowej, których skuteczność
zbadano i wykazano w kilku badaniach [3, 8, 17]. W opracowaniu Systemu Pablo©Plus do
rehabilitacji kończyn górnych firma Tyromotion współpracowała z doświadczonymi
specjalistami w zakresie ergoterapii. W tym urządzeniu, do terapii komputerowej, jego twórcy
uzyskali optymalne połączenie innowacyjnej technologii oraz wielu wariantów celowej
terapii, wyszukiwania oraz dokumentowania wyników.
Jak stworzono Pablo©Plus?
Przy tworzeniu Pablo©Plus wzięto pod uwagę czynniki neurologiczne, techniczne,
empiryczne oraz ekonomiczne. Wynikiem tej pracy jest multiterapeutyczny system łączący
osiągnięcia metod opartych o dowody z aspektami motywacyjnymi (aspekty rozrywkowe)
ocenę w oparciu o ICF oraz funkcje dokumentacji. Pablo©Plus oferuje ustalone opcje
interwencji terapeutycznych na danym poziomie funkcji i aktywności, jest perfekcyjnie
dostosowany zarówno do terapii klinicznej, jak i domowej u dorosłych i dzieci
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terapeutyczne zaczęto również wykorzystywać do terapii kończyn dolnych oraz kontroli
postawy i równowagi.
Jakie nowoczesne metody terapeutyczne zawiera Pablo©Plus?
System terapeutyczny opiera się głównie na zasadach uczenia się motoryki, które
wykorzystywane są w trakcie izolowanych ćwiczeń czuciowo-ruchowych oraz terapiach
zadaniowych. Proces uczenia się w tym kontekście oznacza ponowne nabycie umiejętności
ruchowych po uszkodzeniu ośrodkowego układu nerwowego [16].
Według Fitts i Posner Pablo©Plus można włączyć do każdej z trzech faz procesu uczenia się
motoryki [6]. W zależności od fazy nauki, wprowadzane są wewnętrzne i zewnętrzne
alternatywy terapeutyczne [16]. W każdej fazie główną rolę odgrywa skupienie uwagi na celu
ruchu. Jest to uzasadnione faktem, że uczenie się aktywności motorycznej jest łatwiejsze przy
zastosowaniu zewnętrznego skupienia [24]. Wzięto również pod uwagę elementy
psychologicznej teorii uczenia się [19], takie jak pozytywne wzmocnienie udanych sekwencji
ruchowych. Główną zaletą Pablo©Plus są wszechstronne opcje aktywnego i powtarzanego
ćwiczenia aktywności, których ma się nauczyć pacjent, lub ruchu (jednego lub kilku stawów),
gdyż powtarzanie ćwiczeń stymuluje w specjalny sposób powrót funkcji [2]. Na przykład,
terapie w oparciu o robota pozwalają na wykonanie od 2 do 7 razy więcej ruchów niż w
przypadku terapii konwencjonalnych [14]. Niemniej jednak same stereotypowe powtórzenia
nie powodują uczenia się motoryki kończyn górnych. Samo powtarzanie nie jest, bowiem
czynnikiem powodującym reorganizację okolic korowych. Z tego względu nie wystarczy
jedynie powtarzanie interwencji terapeutycznych, ale również muszą się one charakteryzować
aktywnością, intensywnością oraz specyficzną zadaniowością [13, 18]. Bardzo ważny jest
także czas trwania ćwiczeń i przerw [21], który można indywidualnie ustalać wpisując do
systemu Pablo©Plus. W każdym module Pablo©Plus możliwa jest praca z zastosowaniem
kształtowania (stopniowe zwiększanie poziomu trudności w zależności od prawidłowego
wykonywania ruchu), a poziom trudności można dokładnie dostosować do indywidualnych
ograniczeń pacjenta [23]. Ponadto urządzenie zawiera kluczowe elementy nowoczesnych
koncepcji terapii jak izolowane ćwiczenia czuciowo-ruchowe [4, 5], obustronne [22] oraz

zadaniowe (poszczególne ruchy są wywoływane poprzez zadanie wyświetlane na monitorze).
Odkrycie, że OUN planuje aktywności w sposób zorientowany na zadanie oraz, że celem
spełnienia wymagań funkcjonalnych w różnych warunkach kontekstowych aktywowane są
różne mięśnie, również zostało wzięte pod uwagę przy projektowaniu modułu
terapeutycznego Pablo Plus.
Jak zaprojektowano Pablo©Plus? W jaki sposób korzystać z Pablo Plus przy
wyszukiwaniu, dokumentowaniu i terapii?
Urządzenie terapeutyczne składa się z uchwytu ze zintegrowanymi czujnikami siły i ruchu,
pasków na nadgarstek, Multiboard i Multiball, które są podłączane do komputera PC poprzez
złącze USB. Każdy element Pablo©Plus jest indywidualnie dostosowywany do treningu
różnych deficytów w obrębie kończyn górnych. System ten oferuje jednak więcej niż tylko
moduły terapeutyczne.
Ocena, wyszukiwanie i dokumentowanie
Pablo Plus umożliwia ocenę poziomu funkcji ciała oraz aktywności poprzez pomiar siły
funkcji ręki oraz pomiar aktywnego zakresu ruchów kończyn górnych. Pomiary można
przeprowadzać także w patologicznej pozycji wyjściowej. Nie ma potrzeby, aby pacjent
umieszczał chore kończyny w „pozycji zerowej”. W systemie dokumentacji Pablo©Plus
w elektronicznym pliku pacjenta tworzonym na początku terapii przez terapeutę
przechowywane są poszczególne wyniki oraz przebieg terapii. System automatycznie zapisuje
każdy nowy wynik podczas terapii oraz tworzy raport końcowy zawierający wykres postępów
ze wszystkimi danymi. Raport ten wyświetlany jest w tle. Ponadto, każda przeprowadzona
terapia jest dokumentowana przez Pablo Plus pod względem jej intensywności i jakości.
Dzięki temu terapeuta może ciągle kontrolować postępy pacjenta. Obserwacje oraz
komentarze terapeuty również można wpisywać do systemu dokumentacji. Dzięki temu
zawsze możliwy jest dostęp i powtórzenie terapii. Szczegóły takie jak statystyka precyzji,
rodzaj gry terapeutycznej wraz z wynikami itp. są automatycznie zapisywane przez system.
Tak więc, w dowolnym czasie można uzyskać dostęp i powtórzyć terapię. Indywidualne
szczegóły jak statystyka precyzji, rodzaj gry terapeutycznej i jej wyniki itp. są również
przechowywane przez system. Każda nowa jednostka terapeutyczna Pablo©Plus akceptuje
ustawienia poprzedniej, co pozwala na zachowanie ciągłości procesu terapeutycznego. Można
opracować indywidualny raport końcowy, zapisać go i/lub wydrukować.

Terapia
„Rdzeniem” systemu jest terapeutycznie dostosowywane oprogramowanie Systemu
Pablo©Plus. Proces uczenia motorycznego i nabywania aktywności funkcjonalnych ramienia
i ręki jest promowany przez dobrze ukierunkowany projekt różnych gier terapeutycznych.
Nasz mózg nie trenuje pierwotnie mięśni, ale mięśnie służą jako narzędzia do uzyskania
ekonomicznych sekwencji ruchowych [10]. Dlatego uczenie się motoryki nie powinno być
nakierowane na wzmocnienie mięśni, ale na trening funkcjonalnych sekwencji ruchowych.
Aktualnie dostępnych jest pięć jednowymiarowych gier terapeutycznych na Uchwyt Pablo©
i trzy dwuwymiarowe gry terapeutyczne na Multiboard i Multiball. Każdy z modułów
terapeutycznych oferuje dziesięć różnych poziomów o różnym zróżnicowaniu stopnia
trudności, akustyczną i wizualną informację zwrotną (indywidualnie dostosowywaną),
zopcjami takimi jak odbicie lustrzane, dostosowywanie kierunku ruchu i wyświetlacza (np. w
przypadku zależnego od obiektu i/lub centralnego niedowidzenia) oraz różne możliwości
ustawienia powtórzeń. Z tego względu oprócz treningu deficytów ruchowych odbywa się
także ćwiczenie uwagi, jej skupienia lub orientacji przestrzennej.
Ma to bardzo duże znaczenie terapeutyczne, gdyż w zależności od potrzeb terapeuta może
z góry ustalić czy pacjent ma grać w grę w trybie kontrolowanej siły/siły fizycznej/napięcia
(tryb siły) lub poprzez uczenie motoryczne (tryb ruchu). Ponadto terapeuta może wybrać typ
ruchu lub chwytu oraz siłę, z jaką ma być wykonywane ćwiczenie. Pablo©Plus przyjmuje
ustawienia, a wybrana gra może odbywać się tylko na podstawie wstępnych ustawień. Z tego
powodu pacjent będzie uczył się ponownie wykonywać ruch kończyn górnych w sposób
automatyczny, ponieważ jest on ostatecznie zorientowany na zewnętrznym zadaniu
(przebiegu gry na monitorze). Jeżeli pacjent (typowo) kompensuje swoje ruchy wówczas
wykonuje zadane czynności nieprawidłowo lub w ogóle ich nie wykonuje, a gra nie może się
odbywać, gdyż system nie reaguje na „nieprawidłowe” ruchy. Między innymi, ten aspekt
wyróżnia System Pablo©Plus od konwencjonalnych gier, gdzie nie można dostosowywać
siły lub parametrów ruchowych do deficytów i możliwości danego pacjenta.
Pablo©Plus – jeden dla wszystkich?
To komputerowe urządzenie terapeutyczne otwiera nowe perspektywy i możliwości
rehabilitacji ruchowej na poziomie funkcjonalnym i aktywnym. Niemniej jednak, pomimo
różnych alternatyw treningu urządzenie to nie zapewnia przeniesienia ćwiczonych ruchów lub
składowych funkcjonalnych do codziennego życia pacjenta. Żadne urządzenie terapeutyczne,

jak bardzo nie byłoby „złożone” nie zastąpi ćwiczeń realnych aktywności życiowych
wykonywanych razem przez pacjenta i terapeutę. Pablo©Plus
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intensyfikację w obszarze stosunkowo nowej rehabilitacji ręki z zastosowaniem komputera
i robota. System ten łączy wymagania współczesnych terapii, które umożliwiają nie tylko
ćwiczenia, ale również dokumentację, ilustrację kursu terapii, raporty, rozrywkę oraz wysoki
poziom motywacji. W obecnym natłoku terapii opartych o robota zwłaszcza terapeuci
ambulatoryjni (np. zajęciowi, prowadzący leczenie domowe) mogą zadawać pytania o koszty
oraz możliwości transportu i łatwość obsługi, wymagane miejsce, zgodność zastosowania
oraz uniwersalność. Specjaliści Tyromotion Austria mieli na uwadze powyższe aspekty przy
projektowaniu Systemu Pablo©Plus, pamiętając, że Pablo©Plus oraz komputerowa terapia
ręki będą wymagały większej liczby dowodów na swoją skuteczność zanim staną się częścią
nowoczesnej terapii. Obecnie prowadzone są lub planowane badania skuteczności takiej
terapii w kilku ośrodkach zajmujących się ergoterapią, centrum ambulatoryjnej rehabilitacji
ZAR w Berlinie, szpitalu neurologicznym w Bad Neustadt/Saale

oraz Uniwersytecie

Medycznym w Innsbrucku.
W Polsce takie badania planowane są w Centrum Rehabilitacji „Fizjofit”, Centrum Zdrowia
w Mikołowie sp. z o.o oraz w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym
Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.

OPIS URZĄDZENIA
Uchwyt
Dzięki zintegrowanym czujnikom siły i ruchu, Uchwyt PABLO umożliwia trening wszystkich
funkcji ręki i palców opisanych w raporcie badania jak też ruchy kończyn górnych
w odniesieniu do różnych pozycji wyjściowych pacjenta. Nawet, jeżeli ramiona lub ręce
znajdują się w pozycji patologicznej, to można dostosować uchwyt, a pacjent może rozpocząć
naukę motoryki właśnie od takiej pozycji. Dostępna dodatkowa „podkładka balansowa”
umożliwia terapię na stojąco, tworząc powierzchnię dynamicznego podparcia, co wpływa na
równowagę i kontrolę postawy.
Multiboard

Multiboard służy do powtarzanych ćwiczeń jednego lub więcej stawów w układzie
proksymalnym lub dystalnym. Jest on wykorzystywany do ćwiczeń obustronnych również
w przypadku, gdy trening dotyczy tylko chorej kończyny górnej. W tym celu do Multiboard
wkłada się uchwyt Systemu PABLO. Terapeuta zapisuje ruchy ćwiczenia – opcjonalnie dla
jednego lub kilku stawów, a pacjent włącza zapisane ruchy w proces uczenia się motoryki.
Strategie kompensacyjne nie umożliwiają zwycięstwa w grze; dzięki temu pacjent uczy się
jak używać właściwych wzorców ruchowych i jak unikać kompensacji. To niezwykle
uniwersalne urządzenie zaprojektowano w taki sposób, aby mogli z niego korzystać pacjenci
z ciężkimi zaburzeniami. Kształt Multiboard z jego regulowanymi uchwytami, podparcie na
przedramiona oraz kulista powierzchnia podpierająca pod płytą, umożliwia uzyskanie
właściwej pozycji i przez to trening kończyn górnych z niedowładami i porażeniami oraz
hipertonicznych/spastycznych kończyn górnych. W zależności od wybranej pozycji
początkowej, staw ramienny, łokciowy i nadgarstkowy można ćwiczyć w dowolnym
fizjologicznym kierunku ruchu. Zaokrąglona powierzchnia podporowa dla przedramion oraz
zintegrowany uchwyt pomagają we właściwym wykonywaniu ruchu bez mocowania pacjenta.
Tak więc, hipotoniczną/zwisającą kończynę można umieścić na zakrzywionym podparciu
przedramienia i przednim uchwycie. Pomimo, że chora kończyna górna jest zamocowana, to
musi ona aktywnie współuczestniczyć. W przypadku pacjentów spastycznych, na przykład
przy zrotowanym do wewnątrz stawie ramiennym, rękę umieszcza się na zewnętrznym
uchwycie celem uzyskania aktywacji w pozycji zrotowanej na zewnątrz/supinacji. Terapeuta
musi ustawić Multiboard w zależności od deficytów ruchowych pacjenta. Całe urządzenie
można obrócić a następnie manipulować chwytając uchwyty lub mocowania. Dzięki temu
można dostosowywać nie tylko oprogramowanie, ale również samo urządzenie. Łatwa i dobra
obsługa Multiboard umożliwia uniwersalne i wczesne zastosowanie tej funkcjonalnej formy
terapii (np. w pozycji stojącej lub na brzegu łóżka u osób tylko nieznacznie
zmobilizowanych). Również w przypadku „zaawansowanych” pacjentów Multiboard jest
wymagający. Oczywiście pełne wykorzystanie Multiboard i jego funkcji zależy od
kreatywności i profesjonalizmu terapeuty.
Multiball
Pablo©Plus Multiball służy do dystalnego treningu funkcjonalnego kończyn górnych. „Piłka
funkcjonalna” pierwotnie przeznaczona była do treningu supinacji i pronacji oraz zgięć
dłoniowych i grzbietowych , niezależnie od przeważającego napięcia mięśniowego. Multiball
można stosować już we wczesnych fazach rehabilitacji Dzięki opcji zabezpieczenia chorej

ręki przy pomocy paska na rzep. Ponadto ręka spoczywa na piłce ze stosunkowo
rozciągniętymi palcami, kciuk znajduje się w rowku prowadzącym w nieco odwiedzionej
i rozciągniętej pozycji wyjściowej. Multiball można dostosowywać do pacjenta podobnie jak
Multiboard. Jeżeli pozycja początkowa chorej kończyny i/lub pacjenta zostanie zmieniona,
to możliwy jest trening wielu składowych ruchowych np. zewnętrzna rotacja stawu
ramiennego przy wyprostowanym łokciu w pozycji siedzącej z jednoczesnym aktywnym
ruchem chorej kończyny lub nawet ćwiczenia na stojąco oraz na brzegu łóżka dla mniej
mobilnych pacjentów.
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