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Santrauka
Galvos smegenų insultas (GSI) yra neurologinis sutriki-
mas, kenkiantis motorinei kontrolei, kuri paveikia paci-
entų gebėjimą judėti ir jų gyvenimo kokybę. Pacientai, 
patyrę galvos smegenų insultą, susiduria su motorinės 
kontrolės, valingų judesių ir taisyklingos laikysenos 
problemomis, kurios riboja jų judėjimą. Ankstyva rea-
bilitacija po pakenkimo yra būtina, siekiant kuo labiau 
padidinti atsigavimo galimybę, nes tai gali paskatinti 
galvos smegenų žievės persitvarkymą, palengvinantį iš 
naujo išmokti judesius. Tyrimo tikslas – atskleisti kine-
ziterapijos poveikį apatinės galūnės motorinės funkcijos 
atkūrimui asmenims, patyrusiems galvos smegenų in-
sultą. Mokslinės literatūros apžvalga atlikta naudojantis 
duomenų bazėmis: PubMed, Cochrane Library, Google 
Scholar, eLABa, ClinicalKey, ScienceDirect. Į darbą 
buvo įtraukti moksliniai straipsniai, publikuoti lietuvių 
ir anglų kalbomis, kokybiniai ir kiekybiniai tyrimai bei 
straipsniai, kurių visas tekstas buvo laisvai prieinamas.
Tyrimo rezultatai atskleidė skirtingų kineziterapijos pro-
gramų efektyvumą GSI patyrusių pacientų apatinės ga-
lūnės motorinės funkcijos atsigavimui. Į šias programas 
dažnai  įtraukiama elektrostimuliacija, į užduotį orien-
tuoti pratimai, pasipriešinimo pratimai ir kiti. Didesnis 
poveikis pastebėtas taikant kombinuotos kineziterapijos 
programas, tokias kaip veidrodžio terapija ir elektros-
timuliacija, transkutaninė elektrinė nervų stimuliacija 
(TENS) derinama kartu su į užduotį orientuotais prati-
mais ir kt. Nustatyta, kad kineziterapija, naudojant ino-
vatyvias technologijas, tokias kaip virtualioji realybė 
(VR) ir veidrodžio terapija, yra efektyvesnė už įprasti-

nes kineziterapijos programas, kadangi suteikia regimąjį 
grįžtamąjį ryšį.
Išvados. Dauguma kineziterapijos programų yra efekty-
vesnės taikant kombinuotas kineziterapijos priemones nei 
pavienes, nes taikomi keli skirtingi elementai vienas kitą 
papildo ir suteikia didesnį poveikį apatinės galūnės mo-
torinės funkcijos atkūrimui po galvos smegenų insulto. 
Kineziterapijos programos, naudojant inovatyvias techno-
logijas, turi didesnį poveikį motorinės funkcijos atsikūri-
mui, nei įprastinės kineziterapijos programos, dėl regimo 
grįžtamojo ryšio, kuris svarbus pacientų motyvacijai, 
savarankiškumui ir užsiėmimų saugumo užtikrinimui.

Įvadas
Pasaulio sveikatos organizacijos 2016 metų duomenimis, 

galvos smegenų insultas sudaro 10,2 procento visų mirties 
priežasčių ir po išeminės širdies ligos yra antra pagal daž-
numą mirties priežastis pasaulyje [1]. Šis neurologinis sutri-
kimas pakenkia motorinei kontrolei, kuri paveikia pacientų 
gebėjimą judėti ir jų gyvenimo kokybę [2]. Pagrindiniai 
GSI simptomai apima ne tik fizines problemas, tokias kaip 
hemiplegija ar eisenos sutrikimas, bet ir sutrikdo pažinimą, 
regėjimą, kalbą bei bendravimą. Šie padariniai gali apriboti 
judrumą, kartu mažindami aktyvumą kasdieniame gyve-
nime. Pastarųjų metų tyrimai atskleidė, kad pacientai, patyrę 
galvos smegenų insultą, susiduria su motorinės kontrolės, 
valingų judesių ir taisyklingos laikysenos išlaikymo proble-
momis, kurios riboja jų judėjimą [3]. Ankstyva reabilitacija 
po pakenkimo yra būtina siekiant maksimaliai padidinti at-
sigavimo galimybę, nes tai gali paskatinti galvos smegenų 
žievės persitvarkymą, taip palengvinant iš naujo išmoksta-
mus judesius [2].

Autoriai neturi bendros nuomonės dėl kineziterapijos 
priemonių pasirinkimo. Vieni rekomenduoja įprastines 
kineziterapijos  programas, derinant į užduotį orientuotus 
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pratimus, specializuotus eisenos lavinimo metodus [2] ir 
elektrostimuliaciją, kiti labiau vertina pažangias technolo-
gijas [4,5].

Tyrimo tikslas – atskleisti kineziterapijos poveikį ap-
atinės galūnės motorinės funkcijos atkūrimui asmenims, 
patyrusiems galvos smegenų insultą.

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros šaltinių paieška buvo vykdoma PubMed, 

Cochrane Library, Google Scholar, eLABa, ClinicalKey, 
ScienceDirect duomenų bazėse. Į darbą įtraukti moksliniai 
straipsniai, paskelbti lietuvių ir anglų kalbomis, kokybiniai ir 
kiekybiniai tyrimai, bei straipsniai, kurių visas tekstas buvo 
laisvai prieinamas. Mokslinių šaltinių atmetimo kriterijai: 
senesni nei 10 metų straipsniai ir vieno atvejo analizė.

Rezultatai
Pacientams, patyrusiems galvos smegenų insultą, būdingi 

lėtesni ir mažiau koordinuoti judesiai, ribojantys judėjimą ir 
skatinantys kompensacinių judesių atsiradimą [6]. Pacien-
tams po GSI įprastai susiformuoja judesio stereotipas arba 
vadinamieji kompensaciniai judesio mechanizmai [7]. Gali 
pasireikšti netinkamai prisitaikantis CNS plastiškumas, kai 
sveikosios galūnės naudojimas sukelia paretinės galūnės 
nenaudojimą ir riboja jos funkcijų atsikūrimą [8]. Po galvos 
smegenų insulto gali išsivystyti spastiškumas, kurio pasi-
reiškimas susijęs su motorikos sutrikimų sunkumu, tačiau 
spastiškumo vystymasis yra svarbus ir motorikos atkūrimui, 
pavyzdžiui, Brunnstrom motorikos atsikūrimo etapai paremti 
spastiškumo pasireiškimu [9]. Po GSI atsiradęs motorikos 
sutrikimas sukelia raumenų silpnumą, kuris trukdo tolesnį 
funkcinį atsigavimą ir lemia netaisyklingą laikyseną, sa-
varankiškumo praradimą ir kitus sutrikimus [10]. Po GSI 
pastebimas raumeninių skaidulų tipų pokytis – nuo I tipo 
lėtai susitraukiančių raumeninių skaidulų pereinama prie 
II tipo greitai susitraukiančių skaidulų (atvirkštinis pokytis 
pastebimas normaliai senstant – pereinama prie lėtai susi-
traukiančių), dėl kurio gali sutrikti eisena [11]. 

Viena iš dažniausiai aptariamų įprastinių kineziterapi-
jos programų, taikomų GSI patyrusiems pacientams, yra į 
užduotį orientuotų pratimų programa, atskleidusi teigiamą 
poveikį apatinių galūnių raumenų jėgai ir koordinacijai, 
laikysenos kontrolei, pusiausvyrai, ėjimui ir kitiems funk-
ciniams rodikliams [10]. Tuo tarpu cikliniai pratimai, to-
kie, kaip ėjimas ant bėgimo takelio, yra efektyvūs gerinti 
pusiausvyrą, eiseną bei kūno svorio perkėlimą nuo vienos 
kojos ant kitos. Nustatytas teigiamas poveikis eisenos pa-
rametrams, naudojant papildomus svorius, kaip sveikosios 
galūnės suvaržymo priemonę ėjimo mokymosi ant bėgimo 
takelio metu [12]. Teigiami pokyčiai pastebėti ir pacientams, 

kuriems nebuvo taikyti papildomi svoriai, todėl mokslinin-
kai nerekomenduoja naudoti sveikosios galūnės suvaržymo 
metodikos [13]. Daugumos tyrėjų nuomonės sutampa dėl 
pasipriešinimo pratimų teigiamo poveikio apatinės galūnės 
raumenų jėgai, motorinei funkcijai, gebėjimui eiti, pusiaus-
vyrai, funkciniam pajėgumui bei su galvos smegenų insultu 
susijusiai sarkopenijai [10]. Aptariant funkcinės elektros-
timuliacijos poveikį, galima pažymėti, kad ši intervencija 
mažina raumenų spastiškumą ar padidėjusį raumenų tonusą 
[15]. Tai ypač veiksminga priemonė, siekiant atgauti pėdos 
lenkiamųjų raumenų funkciją [16].  

Pastebėta, kad pasipriešinimo ir aerobinių pratimų kom-
binacija turi teigiamą poveikį apatinių galūnių motorikos at-
kūrimui po GSI [14]. Didėjančio pasipriešinimo ir aerobinių 
treniruočių kombinacija pagerina pacientų pusiausvyrą ir 
ėjimo gebėjimus [22]. Funkcinė elektrostimuliacija, taikoma 
kartu su įprastine kineziterapijos programa, labiau pagerina 
eisenos parametrus, palyginus tik su įprastinės kineziterapijos 
programos poveikiu [21]. Mokslinių šaltinių analizės metu 
rasta, kad TENS gali būti naudojama kaip efektyvi pagal-
binė priemonė, derinant ją su į užduotį orientuotų pratimų 
programa ir siekiant pagerinti pacientų motorinius įgūdžius, 
apatinės galūnės raumenų jėgą ir ėjimą [17]. Pastebėta, kad 
veidrodžio terapijos ir elektrostimuliacijos kombinuotas 
poveikis yra reikšmingesnis apatinės galūnės motorikos at-
sikūrimui, nei įprastinės kineziterapijos intervencija [23]. 
Veidrodžio terapijos kombinuotas poveikis su pasipriešinimo 
pratimais gerina apatinės galūnės motorinę funkciją. Tai ypač 
efektyvu pacientams, kurie užsiėmimų metu vengia naudoti 
pažeistosios kūno pusės galūnę [24].

Analizuojant naujausią literatūrą, pastebėta, kad kine-
ziterapija, naudojant pažangias technologijas, efektyvesnė 
motorinės funkcijos atsikūrimui, nei įprastinės kineziterapi-
jos programos. Virtualios realybės taikymas kineziterapijos 
programoje, naudojant įvairius vaizdo žaidimus, žaidimų 
konsoles, tokias kaip „Wii Fit“ bei žaidimų platformas (pvz., 
„Rewire“), yra efektyvesnis, palyginus su įprastinės kine-
ziterapijos programa [18,19]. Šių tyrimų metu atskleista, 
kad regimasis grįžtamasis ryšys didina pacientų motyvaciją 
dalyvauti reabilitacijoje, gerina savarankiškumą bei užtikrina 
saugumą neprižiūrint specialistui, pavyzdžiui, išvengiant 
griuvimo rizikos, taip pagreitinant apatinės galūnės moto-
rikos atsikūrimą [18]. Veidrodžio terapijos taikymas GSI 
patyrusiems asmenims atskleidė, kad veidrodinis regimasis 
grįžtamasis ryšys yra svarbus gerinant neuroplastiškumo 
procesus paveiktame smegenų pusrutulyje bei skatina labiau 
paveiktos apatinės galūnės raumenų aktyvumą, motorinę 
funkciją ir atsigavimą [20]. Regimasis grįžtamasis ryšys, 
kurio nesiūlė įprastinė kineziterapija, yra svarbus elementas, 
siekiant teigiamo kineziterapijos poveikio.
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Išvados 
1. Dauguma kineziterapijos programų yra efektyvesnės 

taikant kombinuotas kineziterapijos priemones nei pavienes, 
nes taikomi keli skirtingi elementai vienas kitą papildo ir 
suteikia didesnį poveikį apatinės galūnės motorinės funkcijos 
atkūrimui po galvos smegenų insulto. Galima būtų išskirti 
tokius efektyvius kineziterapijos priemonių derinius, kaip 
veidrodžio terapijos ir elektrostimuliacijos, į užduotį orien-
tuotų pratimų ir transkutaninės elektrinės nervų stimuliacijos, 
veidrodžio terapijos ir pasipriešinimo pratimų.

2. Kineziterapijos programos, naudojant pažangias tech-
nologijas, turi didesnį poveikį motorinės funkcijos atkūrimui, 
nei įprastinės kineziterapijos programos, kadangi suteikia 
regimą grįžtamąjį ryšį, svarbų galvos smegenų insultu ser-
gančių pacientų motyvacijai, savarankiškumui ir užsiėmimų 
saugumui.
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THE EFFECT OF PHYSIOTHERAPY ON 
THE RECOVERY OF LOWER EXTREMITY MOTOR 

FUNCTION IN STROKE SURVIVORS
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Summary
Stroke is a neurological disorder that results in impaired mo-

tor control which affects patients’ ability to move and their quality 
of life. Early rehabilitation after injury is necessary to maximize 
the chances of recovery, as it can lead to reorganization of cere-
bral cortex thus facilitating re-learned movements. The aim of this 
study was to reveal the effect of physiotherapy on the recovery of 
lower extremity motor function in stroke survivors. Based on the 
review, it was observed that most of physiotherapy programs are 
more effective when used in combination than used alone because 
several different elements complete each other and have a greater 
effect on lower extremity motor recovery after stroke. Use of in-
novative technologies in physiotherapy has a greater effect on lo-
wer extremity motor recovery than conventional physiotherapy pro-
grams due to visual feedback provided which is important for the 
motivation, independence, and guaranteed safety of stroke patients.
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