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Santrauka
Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijoje taikomos 
specializuotos ėjimo programos poveikį asmenims po 
išeminio galvos smegenų insulto. Tiriamųjų kontin-
gentas: tyrime dalyvavo 22 vyresnio amžiaus asme-
nys, kurių amžiaus vidurkis buvo 70,36 ± 3,6 metai. 
Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamąją – tai-
koma kompleksinė reabilitacijos programa (n=11; 
amžius 72±3,69) ir kontrolinę – kompleksinė reabi-
litacijos programa ir kasdien po 20 minučių taikoma 
papildomai parengta eisenos lavinimo programa 
(n = 11; 69±3,64 metai).  Abiejose grupėse kinezitera-
pija buvo vykdoma 4 savaites, 6 kartus per savaitę, 2 
kartus per dieną tiriamojoje grupėje po 30 minučių, o 
kontrolinėje grupėje po 40 minučių. Kontrolinėje gru-
pėje, prie įprastos kineziterapijos, papildomai buvo 
taikoma specializuota ėjimo programa, gerinanti pa-
cientų pusiausvyrą, eisenos greitį ir mažinanti riziką 
pargriūti. Tyrime buvo taikomi testai: Berg pusiaus-
vyros skalė, dinaminė pusiausvyra einant pagal Di-
naminį eisenos indeksą ir nustatomas eisenos greitis 
naudojant ,,Stotis ir eiti“ testą. 
Rezultatai ir išvados. Nustatyta, jog abiejų grupių 
tiriamųjų pusiausvyros ir eisenos rezultatai, po 4 sa-
vaičių reabilitacijos pagerėjo (p<0,05), tačiau tiriamo-
sios grupės rezultatai statistiškai reikšmingai skyrėsi 
nuo kontrolinės. Išanalizuoti atlikto tyrimo duomenys 
rodo, jog kineziterapijoje taikoma papildoma speci-
alizuota ėjimo programa, parengta pusiausvyros ir 
eisenos lavinimo tikslais, daro teigiamą poveikį as-
menų po išeminio insulto pusiausvyrai (tiriamosios 
gr. – 51,82±3,6 balų.; kontrolinės gr. – 44,64±5,7 
balų., skirtumas statistiškai reikšmingas p<0,05), 
eisenai (tiriamosios gr. – 21,27±2,8 balų; kontroli-
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nės gr. – 19,1±2,9 balų, skirtumas statistiškai reikš-
mingas p<0,05) ir eisenos greičiui (tiriamosios gr. 
-17,53±3,56 s.; kontrolinės gr. -21,69±5,7 s., skirtu-
mas statistiškai reikšmingas p<0,05).

Įvadas
Galvos smegenų insultas - viena iš aktualiausių mūsų 

laikmečio (medicininių, ekonominių ir socialinių) problemų. 
Didžioji dalis patyrusių galvos smegenų insultą ligonių turi 
negalią, jiems būtinas nuolatinis gydymas ir slauga [8]. Ši 
liga gali sukelti paralyžių, atminties, kalbos, rijimo ir suvo-
kimo sutrikimus, skausmą, pakitusį ligonio elgesį ir apsi-
tarnavimo įgūdžių praradimą. Šie sutrikimai skatina ligonių 
sėslesnį gyvenimo būdą bei galimybę prisidėti prie šalutinių 
komplikacijų, t.y. kaulų retėjimo bei lūžių rizikos [3]. 

Sergamumas galvos smegenų insultu priklauso nuo aplin-
kos, socialinių, kultūrinių, ekonominių ir genetinių faktorių 
[6]). Kasmet Europoje galvos smegenų insultu suserga apie 
1 mln. žmonių [12, 10]. Kiekvienais metais Lietuvoje įre-
gistruojama naujų cerebrovaskulinių ligų atvejų daugiau 
kaip 22524 ir iš jų vyresnių nei 65 metai yra 65 proc. [7]. 

Apie 90 proc. ligonių po galvos smegenų insulto turi 
sutrikusią pusiausvyrą. Pusiausvyros sutrikimai yra vienas 
iš  pagrindinių veiksnių, ribojančių žmonių kasdienę veiklą. 
Atlikti moksliniai tyrimai [8, 3] rodo, kad pacientų po galvos 
smegenų insulto dinaminės pusiausvyros valdymui įtakos 
turi raumenų tonuso pakitimai, jutimų sutrikimai, sumažė-
jusi sąnarių judesių amplitudė bei sutrikusi kūno padėties 
kontrolė, t.y. išankstinio pasiruošimo kūno padėties keitimui 
mechanizmas. Pusiausvyros sutrikimai didina pacientų, pa-
tyrusių galvos smegenų insultą, griuvimo riziką. Žmogaus po 
galvos smegenų insulto grįžimą į pilnavertišką visuomeninį 
gyvenimą riboja sutrikusi pusiausvyra, padidėjusi baimė 
pargriūti, sumažėjęs mobilumas, depresija, greitas nuovargis 
bei naudojamos kompensacinės priemonės [8, 3]. Ėjimas taip 
pat vaidina svarbų vaidmenį kasdienėje žmogaus veikloje ir 
veikia  biosocialines žmogaus veiklos funkcijas, labai įtakias 
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gyvenimo kokybei. Moksliniai tyrimai parodė, jog svarbiau-
sias matas analizuojant žmogaus eiseną yra ėjimo greitis 
[4,8]. Jis efektyvus kokybinės funkcinės būklės ir eisenos 
sutrikimo rodiklis, matuojamas vertinant žmogaus būklę ir 
gydymo (atstatymo) efektyvumą.  Pagrindinis kineziterapijos 
tikslas patyrusiajam galvos smegenų insultą - pusiausvyros 
lavinimas ir ėjimo funkcijos grąžinimas [4]. 

Atlikus įvairius tyrimus [11] nustatyta, kad 60-80 proc. 
pacientų po galvos smegenų insulto ėjimo funkcija atsistato, 
tačiau tik  7 proc. gali nueiti 500 metrų atstumą, 1,0 m/s 
greičiu. Panašų tyrimą su savo kolegomis atliko  Yang Y.R. 
(2007). Tyrime dalyvavo 25 asmenys, kuriems 3 savaites, 
3 kartus per savaitę po 40 minučių buvo taikoma įprasta 
kineziterapija, tik papildomai eksperimentinėje grupėje 3 
kartus per savaitę buvo įtraukta 30 minučių treniruotė einant 
atbulomis. Gauti statistiškai patikimai geresni šios grupės 
pacientų ėjimo greičio (p=0,032) rezultatai [5]. 

Tyrimo tikslas – įvertinti kineziterapijoje taikomos spe-
cializuotos ėjimo programos poveikį asmenims po išeminio 
galvos smegenų insulto.

Metodika
Tyrimas buvo atliekamas antrame reabilitacijos etape 

asmenims po išeminio smegenų insulto. Jam atlikti buvo 
gautas Klaipėdos universiteto SvMF bioetikos komisijos 
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leidimas (Nr. RE-BK-195). Tyrime dalyvavo 22 paci-
entai po išeminio galvos smegenų insulto (13 vyrų ir 9 
moterys). Tiriamieji buvo suskirstyti į 2 grupes: tiriamoji 
gr. – taikoma kompleksinė reabilitacijos programa (n = 11; 
amžius 72,00±3,69); kontrolinė gr. – kompleksinė reabilita-
cijos programa ir kasdien papildomai po 20 minučių taikoma 
specializuota ėjimo programa (n = 11; 68,73±3,64 metai).  
Abiejose grupėse kineziterapija buvo vykdoma 4 savaites, 
6 kartus per savaitę, 2 kartus per dieną, tiriamojoje grupėje 
po 30 minučių, o kontrolinėje grupėje po 40 minučių. Pa-
pildomai kontrolinėje grupėje prie įprastos kineziterapijos 
buvo taikoma speciali ėjimo programa, gerinanti pacientų 
koordinaciją, pusiausvyrą, eisenos greitį ir mažinanti riziką 
pargriūti. Tyrime buvo taikomi testai: Berg pusiausvyros 
skalė, Dinaminis eisenos indeksas ir ,,Stotis ir eiti“. Gauti 
atlikto tyrimo duomenys buvo statistiškai apdoroti duomenų 
analizės programomis Microsoft Excel 2010 ir „SPSS 23“. 
Skaičiuojami buvo gautų tyrimo rodiklių aritmetiniai vi-
durkiai (x), standartiniai nuokrypiai (S), vidurkių skirtumų 
reikšmingumui apskaičiuoti. Pasirinktas reikšmingumo žy-
mėjimas p<0,05 (reikšminga). 

Rezultatai ir jų aptarimas
Įvertinus tiriamosios grupės pacientų pusiausvyrą nusta-

tyta, kad testo rezultatų vidurkis prieš tyrimą buvo 38,73±7,3 
balų, o po tyrimo 51,82±3,6 balų, o kontrolinės grupės: prieš 
tyrimą 37,27±10,6, po tyrimo 44,64±5,7 balų. Šis pokytis 
statistiškai reikšmingas (p<0,05) abiejose grupėse (1 pav.).

Dauguma autorių teigia, jog atlikus pusiausvyros ver-
tinimą (Berg testas) ir surinkus mažiau nei 46 balus (iš 56 
galimų) pacientas turi ryškių pusiausvyros sutrikimų ir didelę 
griuvimo riziką, todėl rekomenduojama vaikščiojant naudoti 
kompensacines priemones. Prieš tyrimą tiriamojoje grupėje 
esantys visi pacientai (100%) atliko šį testą ir surinko mažiau 
nei 46 balus, o tai reiškia, kad visi asmenys prieš reabilitaciją 
turėjo labai didelę griuvimo tikimybę. Po keturių savaičių 
reabilitacijos, kurioje buvo papildomai taikoma speciali-
zuota ėjimo programa, 91 proc. tiriamųjų po reabilitacijos 
surinko daugiau nei 46 balus ir tik 9% pacientų neperžengė 
46 balų ribos. Stebint kontrolinės grupės pusiausvyros ver-
tinimo rezultatus, pastebima, kad 82% pacientų neperžengė 
46 balų ribos.  Po tyrimo nustatyta, kad tik apie puse (55 
proc.) dalyvavusių tiriamųjų surinko daugiau nei 46 balus, 
o kitiems išliko didelė griuvimo rizika, t.y. surinko mažiau 
nei 46 balus. Galima teigti, kad skirtumas tarp šių grupių po 
reabilitacijos akivaizdus (p<0,05) (2 pav.).

Įvertinus tiriamosios grupės dinaminės eisenos indeksą 
nustatyta, kad prieš tyrimą buvo 15,73±2,9 balo, o po tyrimo 
21,27±2,8 balo (p<0,05). Kontrolinės grupės prieš reabilita-
ciją buvo 13,18±2,9 balo, o po reabilitacijos 19,09±2,9 balo 
(p<0,05) (3 pav.).

Įvertinti tyrimo eigoje eisenos pokyčius pasirinktas eise-
nos greičio kitimo stebėjimas (,,Stotis ir eiti“ testas).  Moks-
liniais tyrimais [13, 9] įrodyta, jog eisenos greičio kitimas 
yra pagrindinis eisenos atstatymą parodantis rodiklis [9]. 
Tiriamosios grupės dalyvių rezultatai buvo prieš 31,36±7,97 
(s), o po reabilitacijos - 17,53±3,56 (s). Bendras šio testo 
rezultatų skirtumas 13,83 sekundžių ir jis yra statistiškai 
patikimas (p<0,05). Kontrolinės grupės tiriamųjų prieš reabi-
litaciją siekė 32,52±10,9 (s), o po reabilitacijos 21,69±5,7(s). 
Bendras šių rezultatų skirtumas (10,83 sekundės) statistiškai 
reikšmingas (p<0,05). Palyginus abiejų grupių tyrimus aki-
vaizdžiai matoma, kad tiriamosios grupės dalyvių po reabi-
litacijos rezultatai buvo ženkliai geresni (4 pav.).

Analizuojant išsamiau eisenos greičio duomenis matome, 
kad nė vienas tiriamasis nesurinko 4 ar 5 balų, t.y. neatliko 
užduoties iki 10 sekundžių. Šį testą dauguma tiriamosios 
grupės narių (54,5proc) įvykdė per 20-30 s. ir jie surinko 3 
balus, 18,2%  pacientų surinko 2 balus, jie užduotį įvykdė 
per 30-40 s. ir 27,3proc. tiriamosios grupės pacientų surinko 
1 balą, t.y. užduotį atliko per 40-50 s. Analizuojant kontro-
linės grupės tiriamuosius prieš reabilitaciją pastebime, jog 
nė vienas pacientas nesurinko 5 balų, t.y. užduotį nepavyko 
atlikti per 0-10s., o 18,2% pacientų surinko 4 balus, jiems 
ją pavyko įveikti per 10-20sek. 27,2 proc. pacientų surinko 
3 balus, t.y. užduotį atliko per 20-30sek., 18,2% pacientų šį 
testą atliko per 30-40sek. ir jie surinko 2 balus, likę 36,4% 
surinko 1 balą, nes užduotį atliko per 40-50sek. (5pav.). 
Analizuojant abiejų grupių pasiskirstymą balais pastebime, 
jog pokyčiai po reabilitacijos buvo abiejose grupėse. Testuo-
jant tiriamąją grupę po reabilitacijos matome, kad nė vienas 
pacientas nesurinko 1 ar 2 balų, t.y. užduotį atliko greičiau 
nei per 40-50 sek. ar 30-40 sek. tik 9% pacientų šią užduotį 
įvykdė per 30-20 sek. – surinko 3 balus. Net 91% tyrime 
dalyvavusių pacientų surinko 4 balus, jiems užduotį pavyko 
atlikti per 20-10 sek. Dauguma šios grupės pacientų (63%) 
surinko 3 balus, jiems užduotį pavyko atlikti per 20-30 sek., 
likę 36 proc. surinko 4 balus, šį testą atliko per 10-20 sek. 
Moksliniais tyrimais įrodyta, jog eisenos greičio kitimas yra 
pagrindinis eisenos atstatymo rodiklis, šiuo atveju galima 
teigti, kad eisena geriau atsistatė tiriamojoje grupėje (5 pav.).

Galime teigti, kad pacientams, po išeminio galvos sme-
genų insulto, reabilitacijos metu, įtraukiant papildomai į ki-
neziterapiją specializuotą ėjimo programą, didesnė tikimybė 
greičiau atstatyti pusiausvyrą ir eisenos greitį. 

Išvados
1. Nustatyta, jog abiejų grupių tiriamųjų pusiausvyros 

ir eisenos rezultatai, po 4 savaičių reabilitacijos pagerėjo 
(p<0,05). Tiriamosios grupės rezultatai statistiškai reikš-
mingai skyrėsi nuo kontrolinės. 

2. Išanalizuoti atlikto tyrimo duomenys rodo, jog kinezi-
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terapijoje taikoma papildoma specializuota ėjimo programa, 
parengta pusiausvyros ir eisenos lavinimo tikslais, daro tei-
giamą poveikį asmenų po galvos smegenų išeminio insulto 
pusiausvyrai (tiriamosios gr. – 51,82±3,6 balų.; kontrolinės 
gr. – 44,64±5,7 balų., skirtumas statistiškai reikšmingas 
p<0,05), eisenai (tiriamosios gr. – 21,27±2,8 balų; kontro-
linės gr. – 19,1±2,9 balų, skirtumas statistiškai reikšmingas 
p<0,05) ir eisenos greičiui (tiriamosios gr. -17,53±3,56 s.; 
kontrolinės gr. -21,69±5,7 s., skirtumas statistiškai reikš-
mingas p<0,05).
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THE EFFECT OF ADDITIONAL CUSTOMISED 
PHYSIOTHERAPY GAIT PROGRAMME FOR 

INDIVIDUALS WHO HAD AN ISCHEMIC STROKE
I. Karbauskaitė,  D. Mockevičienė, S. Norkienė, 

A. Razbadauskas, J. Sąlyga
Key words: ischemic stroke, balance, gait, physiotherapy.
Summary
The aim of research work. To evaluate the effect of additio-

nal customised physiotherapy gait programme on individuals who 
had an ischemic stroke.

The contingent of the participants. There were 22 elderly people 
who participated in our research. Their average age was 70,36±3,6 
years.  The participants were divided into 2 groups: The experi-
mental group - where we applied the complex rehabilitation pro-
gramme (n = 11; aged 72±3,69) and 2) The control group in which 
we applied the complex rehabilitation programme plus 20 minu-
tes of additional customised gait training procedure (n = 11; aged 
73±3.64). The physiotherapy procedures was used in both groups 
for the period of 4 weeks, 6 times per week, 2 times per day. In the 
experimental group one procedure lasted for 30 minutes and in the 
control group - for 40 minutes. In addition to the ordinary physiot-
herapy procedure, the customised gait programme was used in the 
control group. This programme is designed to improve the patients 
balance, the walking pace and it also lowers the risk for a patient 
to fall down while walking.

Tests used in the research. Berg’s scale of balance; dynamic ba-
lance when walking according to the dynamic gait index; “Stand 
and walk” test - used to determine the walking pace of the patients.

Results and Conclusions. it was clear that the balance and gait 
quality of both groups participants after 4 weeks of rehabilitation 
have improved  (p˂0.05), however the results of the experimental 
group were significantly different from control group. The analy-
zed data of the research shows that the use of additional customised 
gait programme in physiotherapy has a positive effect on the ba-
lance of individuals who have suffered from ischemic stroke (expe-
rimental group’s –  51.82±3.6 points.; control group’s – 44.64±5.7 
points., the difference is statistically significant p˂0.05), as well as 
such individuals gait (experimental group’s –  21.27±2.8 points; 
control group’s – 19.1±2.9 points, the difference is statistically si-
gnificant p˂0.05) and it also had a positive effect on participants 
walking pace (experimental group’s 17.53±3.56 s.; control grou-
p’s 21.69±5.7 s., the difference is statistically significant p˂0.05).
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