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Santrauka
Galvos smegenų insultas šiuo metu yra viena pagrin-
dinių negalios ir mirties priežasčių visame pasaulyje. 
Asmenys, išgyvenę insultą, patiria funkcinių sutrikimų, 
socialinių ir asmeninių santykių sunkumų, bloginančių 
gyvenimo kokybę [1].
Tyrimo tikslas - įvertinti interaktyvios reabilitacijos prie-
monės poveikį galvos smegenų insultą patyrusių asmenų 
savarankiškumui ir rankos funkciniams judesiams.
Tyrimo metodai. Atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrime da-
lyvavo 20 asmenų, kuriems buvo pirmą kartą diagnozuo-
tas išeminis galvos smegenų insultas. Tiriamieji tikslinės 
atrankos būdu atsitiktinai buvo suskirstyti į 2 tiriamąsias 
grupes: I grupei buvo taikomi įprastiniai ergoterapijos 
(ET) užsiėmimai, o II grupei – įprastiniai ET užsiėmimai 
su RAPAEL išmaniąja lenta. 
Tyrimo rezultatai. Abiejų grupių tiriamųjų dešinės ir kai-
rės rankų plaštakų raumenų jėga po tyrimo reikšmingai 
padidėjo. Lyginant dešinės rankos plaštakos raumenų 
jėgos duomenis tarp grupių, buvo nustatytas statistiš-
kai reikšmingas skirtumas. Abiejose grupėse tiek deši-
nės, tiek kairės rankos motorinė funkcija reikšmingai 
pagerėjo, tačiau nebuvo nustatyta reikšmingo skirtumo, 
lyginant rezultatus tarp grupių. I ir II grupės asmenų 
savarankiškumas po tyrimo padidėjo ir buvo nustatytas 
statistiškai reikšmingas skirtumas, lyginant rezultatus 
tarp grupių.

Įvadas
Galvos smegenų insultas (GSI) – tai didelio paplitimo, 

kelianti pavojų gyvybei liga. Pasaulyje vienas iš šešių žmo-

nių per savo gyvenimą patiria insultą, o 5,8 mln. žmonių kas-
met nuo jo miršta. Apskaičiuota, kad pasaulyje daugiau nei 
80 mln. žmonių yra išgyvenę GSI, o beveik 1 proc. žmonių 
gyvena su šios ligos pasekmėmis. Sutrikusi motorinė bei pa-
žinimo funkcija, kalbos generavimo ir apdorojimo sunkumai 
ar pakitusi emocinė būsena yra keletas dažniausiai stebimų 
sekinančių insulto padarinių, po kurių atsigavimas tampa 
sudėtingas [2-4]. Prognozuojama, kad senstant visuomenei, 
insulto atvejų skaičius tik augs. Nors tobulėjančios sveikatos 
priežiūros technologijos padeda mažinti mirčių skaičių po 
GSI, žmonių, gyvenančių su įvairiais sutrikimais, skaičius 
didėja. Beveik 30 proc. išgyvenusiųjų kenčia dėl motorikos 
sutrikimų (hemiplegijos ar hemiparezės), kurie sukelia neį-
galumą [3]. Viršutinių galūnių disfunkcija daro didelę įtaką 
asmenų kasdienei veiklai, todėl vienas iš pagrindinių insulto 
reabilitacijos tikslų yra pagerinti viršutinių galūnių funk-
ciją [5]. Pasak D. Alisar ir kt. (2019), negerėjant viršutinių 
galūnių funkcijai po reabilitacijos, asmenys, patyrę galvos 
smegenų insultą, susiduria su mažesne funkcine nepriklau-
somybe [6]. Insultas sukelia ne tik motorikos sutrikimus, 
bet ir blogina emocinę būklę bei socialinį bendravimą [7]. 
Dažnai insultą patyrę asmenys aprašomi kaip apatiški, pra-
radę susidomėjimą ir nemotyvuoti [8].

Ergoterapijos užsiėmimai, kuriuose taikomos interakty-
vios reabilitacijos priemonės (virtuali realybė), siūlo didelio 
intensyvumo, pasikartojančias, į tikslą orientuotas užduo-
tis stimuliuojančioje ir malonioje aplinkoje [9]. Anot W. 
Kim ir kt. (2020), virtualia realybe pagrįsta reabilitacija yra 
perspektyvi priemonė aktyviai įtraukti asmenis į reabilita-
cijos programą ir gali jiems padėti geriau atgauti prarastas 
funkcijas [10].

Tyrimo tikslas − įvertinti interaktyvios reabilitacijos 
priemonės poveikį asmenų, patyrusių galvos smegenų in-
sultą, savarankiškumui ir rankos funkciniams judesiams.
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Tyrimo medžiaga ir metodai
Tyrimas buvo atliekamas 2022 m. vasario 1 d. – balan-

džio 1 dieną.  Tyrime dalyvavo 20 asmenų, iš jų: 10 vyrų ir 
10 moterų, kuriems buvo pirmą kartą diagnozuotas išeminis 
galvos smegenų insultas. Tiriamieji tikslinės atrankos būdu 
atsitiktinai buvo suskirstyti į 2 tiriamąsias grupes. I grupei 
buvo taikomi įprastiniai  ET užsiėmimai 5 kartus per savaitę. 
II grupei buvo taikomi įprastiniai ET užsiėmimai 2 kartus 
per savaitę, o 3 kartus vyko ET užsiėmimai su RAPAEL 
išmaniąja lenta. Visų ergoterapijos užsiėmimų trukmė buvo 
30-40 min. Tiriamieji buvo vertinami tyrimo pradžioje ir 
pabaigoje, po 20 užsiėmimų (~ po 4 savaičių) (1 pav.). I 
grupę sudarė 6 moterys ir 4 vyrai, o antrą grupę – 4 moterys 
ir 6 vyrai (2 pav.). Tyrime dalyvavusių tiriamųjų amžiaus 
vidurkis buvo 67,7 ± 5,24 metų. I grupės asmenų amžiaus 
vidurkis – 68,0 ± 5,69 m., o II grupės – 67,4 ± 5,03 metų. 
Duomenys buvo renkami naudojant pasirinktas tyrimo prie-
mones. Buvo pildoma anketa demografiniams duomenims 
surinkti. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojantis SPSS 
22.0 statistinės informacijos apdorojimo paketu. Gautų duo-
menų pateikimas diagramomis atliktas naudojantis Microsoft 
Excel 2010 programa.

Tyrimo rezultatai ir jų aptarimas
Viršutinės galūnės raumenų jėgos vertinimas. Rankų 

plaštakų raumenų jėga buvo vertinama dinamometru. Išana-
lizavus dešinės rankos plaštakos dinamometrijos duomenis, 
rezultatai parodė, kad prieš tyrimą I grupės tiriamųjų dešinės 
rankos plaštakos vidutinė raumenų jėga buvo 8,80 ± 5,43 
kg, po tyrimo – 13,50 ± 4,17 kg. Palyginus šiuos rezultatus, 
dešinės rankos plaštakos raumenų jėga po tyrimo reikšmingai 
padidėjo (Z = –2,818; p < 0,05). II grupės asmenų dešinės 
rankos plaštakos vidutinė raumenų jėga prieš tyrimą buvo 
15,50 ± 13,62 kg, po tyrimo – 22,50 ± 11,54 kg. Šios grupės 
tiriamiesiems dešinės rankos plaštakos raumenų jėga taip 
pat reikšmingai padidėjo (Z = –2,812; p < 0,05). Vertinant 
gautus rezultatus tarp grupių po tyrimo, nustatytas reikš-
mingas skirtumas (U = 22,50; p = 0,036) (3 pav.). II grupės 
tiriamųjų, kuriems buvo taikyta ergoterapija kartu su  RA-
PAEL  išmaniąja lenta, dešinės rankos plaštakos raumenų 
jėga reikšmingai padidėjo.

Kairės rankos plaštakos raumenų dinamometrijos duo-
menų analizės rezultatai parodė, kad prieš tyrimą I grupės 
tiriamųjų kairės rankos plaštakos vidutinė raumenų jėga buvo 
20,00 ± 13,03 kg, po tyrimo – 23,60 ± 11,99 kg. Šios grupės 
kairės rankos plaštakos vidutinė raumenų jėga reikšmingai 
padidėjo (Z = –2,825; p < 0,05). II grupės kairės rankos plaš-
takos vidutinė raumenų jėga prieš tyrimą buvo 22,90 ± 21,29 
kg, po tyrimo – 27,40 ± 19,30 kg. Šios grupės tiriamųjų 
kairės rankos plaštakos raumenų jėga taip pat reikšmingai 

padidėjo (Z = –2,814; p < 0,05). Vertinant gautus rezultatus 
tarp grupių po tyrimo, reikšmingo skirtumo nenustatyta (U 
= 46,50; p = 0,791) (4 pav.).

Viršutinės galūnės funkcijos vertinimas. Viršutinės 
galūnės funkcija buvo vertinta Wolf motorinio aktyvumo 
testu. Išanalizavę gautus rezultatus nustatėme, kad I grupės 
asmenų, vertintų Wolf motorinio aktyvumo testu, dešinės 
rankos funkcijos suminis balas prieš tyrimą buvo 50,60 ± 
15,10 balo, po tyrimo – 57,40 ± 11,85 balo. Šios grupės 
asmenų dešinės rankos funkcija reikšmingai pagerėjo (Z 
= –2,675; p < 0,05). II grupės dešinės rankos Wolf motori-
nio aktyvumo testo suminis balas prieš tyrimą buvo 51,60 
± 18,56 balo, po tyrimo – 60,70 ± 13,67 balo. II grupės 
asmenų, kuriems ergoterapija vyko kartu su  RAPAEL  iš-
maniąja lenta, dešinės rankos funkcija taip pat reikšmingai 
pagerėjo (Z = –2,810; p < 0,05). Palyginę abiejų grupių 

1 pav. Tyrimo organizavimo schema

2 pav. Tiriamųjų pasiskirstymas grupėse pagal lytį (N= 20)
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Wolf motorinio aktyvumo testo suminius balus po tyrimo, 
statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatėme (U = 41,00; p 
= 0,495) (5 pav.).

Išanalizavę gautus I grupės rezultatus nustatėme, kad 
asmenų, vertinant Wolf motorinio aktyvumo testu, kairės ran-
kos suminis balas prieš tyrimą buvo 65,10 ± 9,82 balo, o po 
tyrimo – 68,80 ± 5,90 balo. Šios grupės asmenų kairės rankos 
funkcija reikšmingai pagerėjo (Z = –2,555; p < 0,05). Verti-
nant II grupės kairės rankos motoriką prieš tyrimą, bendras 
Wolf motorinio aktyvumo testo suminis balas buvo 56,40 ± 
22,33 balo, o po tyrimo – 62,50 ± 17,14 balo. Šios grupės 
asmenų kairės rankos funkcija taip pat reikšmingai pagerėjo 
(Z = –2,524; p < 0,05). Palyginus rezultatus tarp grupių po 
tyrimo, statistiškai reikšmingo skirtumo nenustatėme (U = 
50,00; p = 1,000) (6 pav.).

Savarankiškumo vertinimas. Tiriamųjų savarankiš-
kumas buvo vertinamas funkcinio nepriklausomumo testu 
(FNT). I grupės tiriamųjų prieš tyrimą vidutinis suminis FNT 
balas buvo 70,60 ± 8,87 balo, po tyrimo – 83,20 ± 7,75 balo. 
Šios grupės asmenų savarankiškumas reikšmingai padidėjo 
(Z = –2,247; p < 0,05). II  grupės asmenų prieš tyrimą vidu-

3 pav. Dešinės rankos plaštakos raumenų jėgos kaita grupėse
 *– p<0,05 lyginant I grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; **– p<0,05 lyginant II 
grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; ***– p<0,05 lyginami gauti rezultatai po tyrimo 
tarp I ir II grupės

4 pav. Kairės rankos plaštakos raumenų jėgos kaita grupėse  
*– p<0,05 lyginant I grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; **– p<0,05 lyginant II 
grupės rezultatus prieš ir po tyrimo

5 pav. Wolf motorinio aktyvumo testo suminių balų rezultatai gru-
pėse, vertinant dešinės rankos funkciją 
*– p< 0,05 lyginant I grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; **– p< 0,05 lyginant II 
grupės rezultatus prieš ir po tyrimo

6 pav. Wolf motorinio aktyvumo testo suminių balų rezultatai gru-
pėse, vertinant kairės rankos funkciją
*– p< 0,05 lyginant I grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; **– p< 0,05 lyginant II 
grupės rezultatus prieš ir po tyrimo

7 pav. FNT suminio balo kaita grupėse  
*– p<0,05 lyginant I grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; **– p<0,05 lyginant 
II grupės rezultatus prieš ir po tyrimo; ***– p<0,05 lyginami gauti rezultatai po 
tyrimo tarp I ir II grupės
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tinis suminis FNT balas buvo 74,70 ± 8,79 balo, po tyrimo 
– 93,30 ± 8,02 balo. II grupės asmenų savarankiškumas taip 
pat reikšmingai padidėjo (Z = –2,805; p < 0,05). Palyginę 
abiejų grupių FNT suminius balus prieš tyrimą, statistiškai 
reikšmingo skirtumo nenustatėme (U = 32,50; p = 0,184). 
Vertinant gautus rezultatus tarp grupių, po tyrimo buvo nu-
statytas reikšmingas skirtumas (U = 17,50; p = 0,014). II 
grupės tiriamųjų, kuriems buvo taikyta ergoterapija kartu 
su RAPAEL išmaniąja lenta, savarankiškumas reikšmingai 
padidėjo (7 pav.).

Išvados
1. Asmenų, patyrusių galvos smegenų insultą, viršuti-

nių galūnių funkcija po tyrimo pagerėjo. Skirtingo poveikio 
priemonės vienodai pagerina viršutinės galūnės funkciją. 

2. Visų tiriamųjų savarankiškumas padidėjo. Asmenų, 
kuriems ergoterapijos užsiėmimų metu buvo naudojama 
interaktyvi reabilitacijos priemonė, savarankiškumas buvo 
didesnis, nei tų, kuriems buvo taikoma įprastinė ergoterapija. 

3. Visų asmenų plaštakos raumenų jėga padidėjo. Taikant 
interaktyvią reabilitacijos priemonę, dominuojančios rankos 
plaštakos raumenų jėga buvo didesnė nei tų, kuriems buvo 
taikoma įprastinė  ergoterapija.
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APPLICATION OF AN INTERACTIVE 
REHABILITATION TOOL TO THE INDEPENDENCE 
AND FUNCTIONAL MOVEMENTS OF INDIVIDUALS 

WHO HAVE SUFFERED A BRAIN STROKE
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Summary
Stroke is currently one of the leading causes of disability and 

death worldwide. Individuals who survive a stroke often experi-
ence a variety of functional impairments, difficulties in social and 
personal relationships, which is associated with a reduced quality 
of life [1]. Study methodology. A quantitative study was conducted. 
The study involved 20 individuals who were diagnosed with ischae-
mic stroke for the first time. The subjects were randomly assigned 
to one of two study groups: group I received regular occupational 
therapy and group II- regular occupational therapy sessions with 
the  RAPAEL  smart board. The main results of the study. Muscle 
strength in the right and left arm of both groups improved signi-
ficantly after the study. There was also a statistically significant 
difference between the groups when evaluating the results of the 
right arm muscle strength. In both groups right and left arm mo-
tor function improved significantly, but no significant difference 
was found between the groups. The independence of Group I and 
II after the study improved and a statistically significant difference 
was found when comparing results between groups.
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