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STRESZCZENIE 

Spastyczność to wzmożone napięcie mięśni, spowodowane uszkodzeniem ośrodkowego neuronu ruchowego. 

Niekorzystne skutki funkcjonalne spastyczności zmuszają do poszukiwań działań terapeutycznych, niwelujących 

ten problem. Toksyna botulinowa daje możliwość selektywnego wyłączenia nadaktywnych mięśni, bez wpływu 

na mięśnie nieobjęte spastycznością. Hamuje ona uwalnianie acetylocholiny z zakończeń nerwowych, 

powodując chemiczną denerwację mięśni. Praca niniejsza opisuje przypadek 47-letniej pacjentki po przebytym 

udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu (2007 r.), cierpiącej z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego 

typu spastycznego, przeważającego w dystalnym odcinku kończyny górnej. Pacjentka została zakwalifikowana 

do leczenia toksyną botulinową. Chorej podano BOTOX do mięśni kończyny górnej prawej. Przed podaniem 

oceniono zakres ruchomości w stawie łokciowym i nadgarstkowym (bierny i czynny), napięcie mięśniowe, 

posługując się zmodyfikowaną skalą Ashworth oraz wykonano testy funkcjonalne i zarejestrowano obrazy 

termowizyjne przed i po leczeniu. Leczenie toksyną botulinową skojarzoną z postępowaniem 

fizjoterapeutycznym przyniosło pozytywny efekt. Uzyskano zwiększenie zakresów ruchów (biernych  

i czynnych), stwierdzono obniżone napięcie mięśniowe w obrębie mięśni przedramienia oraz ręki.  

Na podstawie analizy obrazu termowizyjnego wykazano zmiany temperatury w obrębie przedramienia i ręki,  

z tendencją do wzrostu temperatury w okolicy zaburzenia. 

ABSTRACT 

Spasticity is a muscle pathology involving hypertonia syndrome due to the central neural disorders.  

It is associated with many unfavorable functional consequences, therefore there is a need to treat the patients  
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in order to improve their overall performance. Botulinum toxin allows for selective deactivation of overactive 

muscles, excluding muscles not affected by the spasticity. It inhibits the release of acetylcholine from the nerve 

endings, thus resulting in a chemical denervation of the muscle. This paper is a case report, presenting  

the treatment of a 47 years old female patient after acute left hemispheric ischemic stroke (2007), suffering from 

an extensive muscle tension, resulting from the spasticity prevailing in a distal part of the upper limb. The patient 

was qualified to injection of botulinum toxin (BOTOX), administered directly into the upper right limb muscles. 

The following parameters before and after the treatment, were evaluated: range of movement in the elbow and 

brachiocarpal joints (passive and active), muscle tone (by means of Modified Ashworth Scale). Additionally, 

thermograms of the distal part of the upper limb. The study confirmed that the treatment with botulinum toxin 

combined with the physiotherapy procedures is an effective therapeutic measure. The increase of range of 

movements (passive and active) and decrease of muscle tone within the muscles of forearm and hand,  

were achieved. Thermograms revealed the increase of temperature due to the applied treatment. 

 

Słowa kluczowe: spastyczność, toksyna botulinowa, termowizja, udar mózgu 
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1. Wstęp 

Udar mózgu jest jednym głównych powodów niepełnosprawności w grupie dorosłych pacjentów.  

W okresie 6 miesięcy od udaru, aż u 48% chorych występuje niedowład połowiczy, 22% nie jest  

w stanie samodzielnie chodzić, a 24–53% pacjentów jest zależnych od osób trzecich w podstawowych 

czynnościach dnia codziennego [1]. Fizjoterapia ukierunkowana na przywrócenie utraconych funkcji 

stanowi największą część zadań rehabilitacji neurologicznej osób po udarze mózgu. Jej głównym 

celem jest odzyskanie jak największej niezależności i poprawa jakości życia [2]. W dużym stopniu 

odzyskaniu samodzielności, czy uzyskaniu poprawy funkcjonalnej pacjentów po udarze mózgu, 

przeszkadza patologicznie wzmożone napięcie mięśniowe, czyli spastyczność. 

Spastyczność jest zaburzeniem ruchowym, charakteryzującym się wzrostem tonicznego odruchu 

na rozciąganie oraz wygórowaniem odruchów ścięgnistych. Patologiczna nadreaktywność odruchów 

rozciągowych wynika z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego [3]. W praktyce spastyczność 

rozumiana jest jako zwiększone napięcie mięśniowe, odczuwane w trakcie wykonywania ruchów 

biernych, które jest wprost proporcjonalne do szybkości wykonywanych ruchów [4]. 

Konsekwencją przewlekłej spastyczności jest ograniczenie samodzielnego funkcjonowania lub 

całkowita zależność od osób trzecich. Wpływa to negatywnie na stan psychiczny, jakość życia  

oraz integrację społeczną chorego. Chorzy ze spastycznością mają poważne problemy z zachowaniem 

równowagi ciała, co przyczynia się do problemów w życiu codziennym, utrudniając np. higienę 

osobistą oraz podstawowe czynności dnia powszedniego. Patologicznie podwyższone napięcie 

mięśniowe jest jedną z pierwotnych przyczyn zaburzenia celowości i jakości wykonywanych  

ruchów dowolnych [4]. 

Podczas procesu rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu, najwięcej uwagi poświęca się 

odzyskaniu lokomocji i poprawie funkcjonowania kończyny górnej bezpośrednio zajętej strony. 

Przywrócenie zdolności chwytnych ręki jest zadaniem trudnym, jednak uzyskanie nawet najmniejszej 

poprawy może być bardzo pomocne w przywróceniu samodzielności podczas przygotowywania 

posiłków, jedzenia, toalety czy ubierania się [5]. 

Ograniczona skuteczność leczenia powoduje ciągłe poszukiwanie nowych metod terapii 

wzmożonego napięcia mięśniowego. Jednym ze sposobów radzenia sobie ze spastycznością jest 

zastosowanie iniekcji toksyną botulinową typu A (BTX-A). Jest to metoda, dzięki której poprzez 

bezpośrednie oddziaływanie na spastyczny mięsień, istnieje możliwość selektywnego obniżenia 

wzmożonego napięcia mięśniowego, bez skutków ubocznych charakterystycznych dla doustnych 

leków obniżających napięcie mięśniowe [6]. Botulina jest podawana domięśniowo [7, 8]. Ma ona za 

zadanie hamowanie wydzielania acetylocholiny w obrębie synaps nerwowo-mięśniowych. Efekt 

utrzymuje się od 3 do 6 miesięcy, pod warunkiem stosowania systematycznej i intensywnej 

rehabilitacji [9]. 
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Diagnostyka nasilenia spastyczności jest istotna zarówno w ocenie wstępnej, jak również  

w przebiegu choroby i ocenie efektów fizjoterapii [10]. Metody kliniczne analizują objawy dodatnie  

i ujemne, związane ze wzmożonym napięciem mięśniowym, np. odruchy ścięgniste, spazmy 

mięśniowe, siłę mięśniową, zakresy ruchów w stawach, czy możliwość i celowość ruchu 

zamierzonego. Nie stworzono optymalnej skali, która jednocześnie oceniałaby wszystkie aspekty 

spastyczności [11]. 

Najczęściej stosowane w warunkach klinicznych skale, to: Skala Ashworth (ang. Ashworth  

Scale, AS) oraz Zmodyfikowana Skala Ashworth (ang. Modified Ashworth Scale, MAS) [12]. 

Rzadziej stosowana jest skala Tardieu czy określenie kąta spastyczności lub ocena występowania 

spazmów. Powyższe sposoby diagnozowania spastyczności charakteryzują się niską wiarygodnością  

i brakiem obiektywizmu. Dlatego należy je stosować w połączeniu ze skalami funkcjonalnymi.  

Poza wątpliwościami dotyczącymi warunków przeprowadzenia badania, np. przy badaniu szybkości 

wykonywania ruchu, dostrzegalny jest brak precyzji w interpretacji reakcji w obrębie kończyny [13, 14]. 

Ze względu na małą wiarygodność skal klinicznych badających stopień nasilenia spastyczności, 

powstały metody ilościowe, które w sposób obiektywny oceniają spastyczność, ale są one 

czasochłonne i wymagają specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanego personelu. Część 

urządzeń do ilościowej oceny spastyczności, wykorzystuje analizę wykonania różnych zadań 

funkcjonalnych przy pomocy, np. systemów telewizyjnej analizy ruchu (Vicon, Smart czy  

Elite), platform dynamometrycznych, systemów wyposażonych w goniometry, akceleratory  

i mikroprzełączniki. Badania takie wymagają specjalistycznego oprogramowania, dodatkowego 

pomieszczenia, a ponadto są bardzo drogie, a ich obsługa jest czasochłonna. Ograniczone 

zastosowanie urządzeń do ilościowej oceny spastyczności w warunkach klinicznych, wskazuje na 

większą przydatność technik opartych na ręcznym pomiarze siły mięśniowej i zakresów ruchomości 

bądź na pomiarach elektrogoniometrycznych [15]. 

Złożony problem spastyczności, wymaga więc najczęściej kilku metod pomiarowych, które 

wzajemnie się uzupełniają. Dlatego ocenę spastyczności oraz efektów terapeutycznych, autorzy 

niniejszej pracy proponują uzupełnić badaniem termowizyjnym okolic ciała, dotkniętych wzmożonym 

napięciem mięśniowym. Termowizja pozwala ocenić zmiany temperaturowe oraz ich rozkład 

przestrzenny. Jako obszar odniesienia w badaniach termowizyjnych często przyjmuje się symetryczną 

część powierzchni ciała, wolną od zmiany patologicznej [16, 17]. Ponieważ do głównych deficytów 

neurologicznych w przebiegu udaru mózgu należą również zaburzenia naczyniowe, które skutkują 

zmianami temperatury na powierzchni skóry, szczególnie po stronie bezpośrednio dotkniętej 

niedowładem [18], badanie termowizyjne może być więc pomocna metodą diagnostyczną. 

 

2. Opis przypadku 

47 letnia pacjentka po przebytym udarze niedokrwiennym lewej półkuli mózgu (2007r.), cierpiąca  

z powodu wzmożonego napięcia mięśniowego typu spastycznego przeważającego w dystalnym 

odcinku kończyny górnej (3° i 4° według zmodyfikowanej skali Ashworth), bez wyraźnego osłabienia 

siły mięśniowej, z dodatnim objawem Babińskiego i nieznaczną niedoczulicą prawostronną, została 

zakwalifikowana do leczenia toksyną botulinową (zdjęcie strony spastycznej, p. rys. 1). 

 

Rys. 1. Spastyczna kończyna górna prawa – widok z przodu i z tyłu 
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Stwierdzono ograniczenie ruchomości stawu łokciowego i promieniowo-nadgarstkowego. Pacjentka 

stosowała pomoce ortopedyczne do zmiany pozycji ciała oraz w zakresie samoobsługi i podczas 

chodzenia (19 punktów wg skali MCA, ang. Motor Club Assessment) [19]. 

 

2.1. Metoda leczenia 

Chorej podano BOTOX (w sumie 200 j.) do mięśni kończyny górnej prawej: m. biceps brachii 50 j;  

m. flexorcarpi radialis 37,5 j., m. flexor carpi ulnaris 37,5 j., m. flexor digitorum profundis 75 j. 

(sposób iniekcji, p. rys. 2). 

 

Rys. 2. Sposób podania BOTOX do mięśni prawej kończyny górnej 

U pacjentki zastosowano program fizjoterapeutyczny według koncepcji PNF (ang. Proprioceptive 

Neuromuscular Facilitation, torowanie nerwowo-mięśniowe). 

 

3. Metody badawcze 

Przed leczeniem u pacjentki oceniono zakres ruchomości w stawie łokciowym i nadgarstkowym 

(bierny i czynny), napięcie mięśniowe za pomocą zmodyfikowanej skali Ashworth [20] oraz 

wykonano testy funkcjonalne i zarejestrowano termogramy w zakresie kończyny górnej. Te same 

procedury były powtórzone po iniekcji i po zakończonej terapii (6 tygodni). Rejestrowano również 

zdjęcia widzialne dłoni oraz przedramienia prawej kończyny górnej, bezpośrednio zajętej udarem. 

Termogramy kończyny górnej rejestrowaną kamerą termowizyjną FLIR T335 z odległości 1 m. 

Badanie termowizyjne wykonywano co 2 tygodnie, pozostałe badania przed iniekcją i po 6-ciu 

tygodniach, czyli po zakończonym postępowaniu fizjoterapeutycznym. Badania termowizyjne 

przeprowadzono po czasie adaptacji (15–20 min.) w pomieszczeniu o powierzchni 20 m
2
, o stałych 

warunkach mikroklimatycznych 22–23 °C, 55% wilgotności, bez radiatorów ciepła i gwałtownego 

ruchu powietrza. Kończyny górne spoczywały na powierzchni nieemitującej ciepła. Analizę 

termogramów w obszarze zainteresowania (ang. Region of Interest, ROI) przeprowadzono za pomocą 

programu Thermacam Reasercher Professional 2.10. 

 

4. Wyniki badań 

Po 6 tygodniach od iniekcji uległy zmianie zakresy ruchomości. Zmniejszyło się zgięciowe ustawienie 

kończyny górnej prawej w stawie łokciowym, zakres ruchomości biernej zwiększył się o 25°. 

Zwiększył się zakres biernej supinacji o 25° i czynnej pronacji o 25° w stawie łokciowym.  

Po zakończonym leczeniu, spastyczność zmniejszyła się do 1° w mięśniach zginaczach stawu 

łokciowego i do 2° w mięśniach zginaczach stawu promieniowo-nadgarstkowego. 

Stan niewydolności ruchowej uległ zmianie. Po leczeniu stan czynnościowy oceniono na  

26 punktów wg skali MCA, co wiąże się z poprawą samodzielności w wykonywaniu zadań 

równoważnych; np. podczas wstawania z krzesła i siadania. Przy chodzeniu pacjentka wymagała tylko 

asekuracji. Wyniki badań zakresów ruchomości przedstawiono tabeli 1. Ocenę nasilenia spastyczności 

przedstawiono w tabeli 2. 
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Tabela 1. Zakres ruchów czynnych i biernych w stawie łokciowym i w stawie promieniowo- nadgarstkowym 

Staw łokciowy Staw promieniowo-nadgarstkowy 

Czynność wyprost-0-zgięcie supinacja-0-pronacja wyprost-0-zgięcie 

odwracanie 

promieniowe-0-

odwracanie łokciowe 

Zakres ruchu 

SFTR 
Bierny Czynny Bierny Czynny Bierny Czynny Bierny Czynny 

przed 

ostrzyknięciem 
0-30-150 0-35-150 10-0-80 0-0-40 10-10-60 0-10-60 20-20-20 20-20-0 

2 tyg.po 

ostrzyknięciu 
0-20-150 0-30-150 18-0-80 0-0-55 10-10-60 0-10-60 20-15-15 20-20-0 

4 tyg. po 

ostrzyknięciu 
0-10-150 0-20-150 25-0-80 5-0-60 15-10-60 0-5-60 20-15-15 15-15-5 

6 tyg. po 

ostrzyknięciu 
0-5-150 0-10-150 35-0-80 10-0-65 20-10-60 0-5-60 20-13-17 15-15-5 

 

Tabela 2. Ocena nasilenia spastyczności zmodyfikowaną skalą Ashworth 

Zmodyfikowana skala Ashworth 

Czas badania Staw łokciowy Staw promieniowo-nadgarstkowy 

przed ostrzyknięciem 3 4 

2 tyg.po ostrzyknięciu 2 3 

4 tyg. po ostrzyknięciu 2 2 

6 tyg. po ostrzyknięciu 1 2 

 

Czynność ogólna kończyny górnej nie uległa dużej poprawie. Po leczeniu funkcja kończyny  

w pozycji leżącej poprawiła się tylko o 2 punkty, natomiast w pozycji stojącej o 1,5 punkta.  

Jednak, pozostała ona nadal bardzo ograniczona w stosunku do funkcji kończyny górnej lewej  

badanej pacjentki. Szczegółowe wyniki oceny funkcjonalnej kończyn górnych za pomocą skali MCA 

przedstawiono w tabeli 3. 

Tabela 3. Ocena stanu funkcjonalnego kończyn górnych skalą MCA 

Czynność kończyn górnych Badanie przed leczeniem Badanie po leczeniu 

Kończyna górna Prawa Lewa Prawa Lewa 

Pozycja Leżąca Stojąca Leżąca Stojąca Leżąca Stojąca Leżąca Stojąca 

Wzruszenie ramion 1 1,5 2 2 1,5 1,5 2 2 

Wysunięcie ramienia do przodu 0,5 1 2 2 1 1 2 2 

Uniesienie ramienia 0,5 0,5 2 2 1 0,5 2 2 

Odwracanie przedramienia 0 0 2 2 0 0 2 2 

Podnoszenie nadgarstka:  

A – podparte przedramię,  

B – niepodparte przedramię 

0 0 0 0 2 2 2 2 0,5 0 0,5 0 2 2 2 2 

Prostowanie palców: A – podparte 

przedramię, B – niepodparte 

przedramię 

0 0 0 0 2 2 2 2 0,5 0 0,5 0 2 2 2 2 

Chwyt szczypcowy: A – podparte 

przedramię, B – niepodparte 

przedramię 

0 0 0 0 2 2 2 2 0 0 0 0 2 2 2 2 

Suma punktów 2 2 3 3 10 10 10 10 4 3,5 4 3 10 10 10 10 
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Ocena termowizyjna wykazała zmiany średnich temperatur w obrębie przedramienia i ręki. 

Przykładowe termogramy wraz z zaznaczonym obszarem ROI dla którego dokonano analizy 

temperatury ręki pokazano na rysunku 3. 

A)   B) 

Rys. 3. Termogramy dłoni pacjentki przed leczeniem (A) i po leczeniu (B) 

Podczas leczenia zaobserwowano tendencję wzrostową powierzchniowej temperatury ręki  

i przedramienia (w badanej okolicy) (p. diagramy na rysunku 4–5). 

 

Rys. 4. Rozkład powierzchniowej temperatury ręki  

(Min – minimalna, Max – maksymalna, Avg – średnia) 

 

Rys. 5. Rozkład temperatury powierzchniowej przedramienia  

(Min – minimalna, Max – maksymalna, Avg – średnia) 
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5. Podsumowanie 

Po leczeniu toksyną botulinową spastycznej kończyny górnej (mięśnie ramienia i przedramienia) 

uzyskano zmniejszenie spastyczności oraz zwiększenie ruchomości w obrębie stawu łokciowego  

i nadgarstkowego, miało to istotny wpływ na wykonywanie czynności dnia codziennego, tj. ubieranie 

się, higiena osobista, przenoszenie przedmiotów. Funkcjonalny stan pacjentki uległ poprawie. 

Obniżeniu patologicznego napięcia mięśniowego towarzyszył wzrost temperatury powierzchniowej  

w obrębie ręki średnio o 7,6 °C oraz przedramienia o 4,3 °C. 

 

6. Dyskusja 

Jakość życia osób po udarze mózgu stała się ważnym zagadnieniem współczesnej medycyny,  

a jej poprawa jest zależna od diagnostyki i leczenia tych chorych oraz od wcześnie podjętej 

rehabilitacji. Rodzaj udaru mózgu, lokalizacja i wielkość niedokrwienia, płeć czy zaawansowany wiek 

nie są warunkiem decydującym o możliwości podjęcia rehabilitacji i jej końcowych efektach [21]. 

Fizjoterapia ukierunkowana na przywrócenie utraconych funkcji stanowi ważną część rehabilitacji 

neurologicznej osób po udarze mózgu. Jej głównym celem jest odzyskanie jak największej 

samodzielności i poprawa jakości życia. Narastająca spastyczność w obrębie niedowładnej kończyny 

jest największym problemem terapeutycznym. Niekorzystne w spastyczności są zmiany reologiczne, 

tj. sztywność, przykurcze, zwłóknienie i zaniki mięśni. Mięśnie ulegają skróceniu, stają się mniej 

podatne na rozciąganie, dochodzi do zmian strukturalnych we włóknach mięśniowych, w okresie 

przewlekłym, do przebudowy struktur w obrębie tkanki łącznej [22]. Wzmożone napięcie mięśni 

zginaczy palców przyczynia się do zaburzenia ich wyprostu, powoduje ustawienie nadgarstka i palców 

w zgięciu, które w przypadku terapeutycznego zaniedbania prowadzi do przykurczy zgięciowych  

z późniejszymi trudnościami w pielęgnacji ręki [23]. 

Najważniejszą zasadą postępowania z pacjentem „spastycznym” jest maksymalna 

indywidualizacja leczenia, które łączy leczenie farmakologiczne, chirurgiczne, postępowanie 

fizjoterapeutyczne oraz neuropsychologiczne (holistyczny model terapii) [24]. 

W ocenie stopnia spastyczności najczęściej stosowanym narzędziem jest zmodyfikowana skala 

Ashworth [14]. Bazuje ona na subiektywnej ocenie terapeuty, nie uwzględnia działania czynników 

zewnętrznych i nie ma odniesienia do ważnego elementu definicji spastyczności – zależności od 

prędkości wykonanego pasywnego ruchu w stawie. Wraz z oceną nasilenia spastyczności poleca się 

ocenę stanu czynnościowego w zakresie podstawowych zadań codziennych. Najczęściej jest to ocena 

chodu oraz czynności kończyn górnych, np. w skalach ADL (ang. activity daily life) oraz ocena 

jakości i komfortu życia. Do tej oceny dołącza się także ocenę występowania wygórowanych 

odruchów ścięgnistych, obecność oraz natężenie i częstość spazmów mięśniowych oraz badanie 

biernego i czynnego zakresu ruchomości w stawach [25]. 

Autorzy niniejszej pracy, uzyskując pozytywny efekt terapii u pacjentki po udarze mózgu  

ze spastycznym niedowładem połowiczym, wykazali w badaniu termowizyjnym wzrost 

powierzchniowej temperatury w okolicy ręki i przedramienia. Leczenie toksyną botulinową 

spastycznej kończyny górnej w połączeniu z postępowaniem fizjoterapeutycznym spowodowało 

wyraźne obniżenie spastyczności oraz zmniejszenie przykurczy mięśniowych. Pacjentka  

zaczęła używać prawą kończynę górną w czynnościach codziennych, co prawda w sposób 

ograniczony. Uzyskane efekty terapeutyczne miały wpływ na uaktywnienie mięśni objętych 

niedowładem spastycznym oraz zmniejszenie zaburzeń naczyniowych, co wykazano badaniem 

termowizyjnym. Przy braku optymalnej metody oceniającej jednocześnie wszystkie aspekty 

spastyczności, termowizja może być pomocna w diagnostyce, a szczególnie podczas monitorowania 

leczenia. Uzyskiwany podczas terapii wzrost temperatury powierzchniowej w obrębie ręki  

i przedramienia jest związany z zmniejszeniem stopnia nasilenia spastyczności oraz poprawą funkcji 

spastycznych mięśni. Stąd autorzy wnioskują, że badanie termowizyjne jest przydatne  

w monitorowaniu leczenia spastyczności. 
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7. Wnioski 

1. Zastosowane leczenie toksyną botulinową w połączeniu z postępowaniem fizjoterapeutycznym 

spastycznej kończyny górnej przyniosło pozytywny efekt terapeutyczny. 

2. Wraz ze zmniejszeniem spastyczności w mięśniach kończyny górnej dochodzi do wzrostu 

temperatury powierzchniowej danej okolicy. 

3. Ocena termowizyjna jest przydatna w monitorowaniu leczenia spastyczności. 
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