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| WSTĘP:

W ostatnim czasie na oddziałach rehabilitacji
neurologicznej pojawiają się urządzenia, które dzięki
połączeniu
z
ekranem
monitora,
umożliwiają
przeprowadzenie treningu kończyny górnej przy użyciu
sprzężenia zwrotnego. Celem niniejszych badań była
ocena siły i funkcji motorycznych kończyny górnej
pacjentów po udarze niedokrwiennym, u których
zastosowano trening niedowładnej kończyny, z
wykorzystaniem
biofeedbacku
oraz
porównanie
uzyskanych wyników do grupy kontrolnej, u których
zastosowano standardową terapię ręki.
INTRODUCTION: Recently, neurorehabilitation wards
are being equipped with the devices, which allow to
perform the upper extremity training, using biofeedback.
The aim of this study was to evaluate the strength and
motor function of the upper limb of ischemic stroke
patients, after the biofeedback training of the paretic
limb, and comparing the results to a control group, which
received a standard arm therapy.

| MATERIAŁY I METODY:
Pacjenci zostali w sposób losowy przydzieleni do dwóch grup
– badanej (wykorzystanie urządzenia Pablo) i kontrolnej (tzw.
„gabinet ręki”). Ćwiczenia w obu grupach prowadzone były 30
minut dziennie, 5 dni w tygodniu, przez okres 4 tygodni,
w ramach kompleksowej terapii po udarze. Przed i po okresie
terapii została przeprowadzona ocena siły mięśniowej przy
pomocy skali Lovetta oraz funkcji motorycznych kończyny
górnej przy pomocy skali Fugl-Meyer (FMA). Grupy
charakteryzowały się zbliżonymi wartościami wyjściowymi
analizowanych zmiennych (p>0,05).
MATERIALS AND METHODS: Patients were randomly
assigned to two groups - the study group (Pablo device) and
control group (hand exercise table). Trainings in both groups
were carried out 30 minutes a day, 5 days a week, for 4
weeks, as a part of comprehensive therapy after stroke.
Before and after the treatment the manual muscle test (MMT)
and Fugl-Meyer Assessment (FMA) was carried out. At
baseline the study and control groups had a very similar
mean scores of analyzed variables (p> 0.05).

| WYNIKI:
W grupie badanej średnia ilość punktów w skali FMA przed
terapią wyniosła 37,28, po 49 pkt (p<0,05), natomiast w
grupie kontrolnej przed terapią uzyskano 34,4, po 41,4 pkt
(p>0,05). Siła mięśniowa w grupie badanej wynosiła przed
terapią 3, po terapii 3,86 (p<0,05), natomiast w grupie
kontrolnej przed terapią wynosiła 2,6, po terapii 2,8 (p>0,05).
Zanotowano brak różnicy istotnej statystycznie pomiędzy
grupami (p>0,05).
RESULTS: Before the treatment the mean FMA score in
study group, was 37.28, and increased to 49 points after the
therapy (p <0.05), while in the control group prior to treatment
the score was 34.4, and 41.4 points after the trainings (p>
0.05) . Muscular strength, at the baseline in intervention
group, was assessed as 3 grade and 3.86 after the treatment
(p <0.05), while in the control group before treatment was
assessed as 2.6 and 2.8 after the trainings (p> 0.05). The
lack of statistical significance difference between the two
groups has been noted (p>0,05).
| WNIOSKI:
Wzrost w obrębie siły mięśniowej oraz funkcji motorycznych
nastąpił w obu grupach, zanotowano brak różnicy istotnej
statystycznie między grupami, nie mniej jednak większą
tendencję wzrostową zaobserwowano w grupie badanej.
Uzyskane wyniki należy traktować jako doniesienie wstępne,
istnieje potrzeba przebadania większej grupy pacjentów.
CONCLUSIONS: Increase of the muscle strength and the
motor function improvement occurred in both groups, there
was no statistical significance difference between the groups,
but the higher increasing trend was observed in the study
group. Results must be considered as preliminary, the larger
group of patients need to be tested.

