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Streszczenie

Wprowadzenie. Baklofen to lek zmniejszający wzmożone na-
pięcie mięśni szkieletowych (spastyczność), które może wy-
stępować m.in. w stwardnieniu rozsianym. Obniżenie wzmo-
żonego napięcia mięśniowego redukuje bolesne spazmy, 
zmniejsza ograniczenie ruchomości w stawach, przez co daje 
możliwość podjęcia postępowania usprawniającego. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 47-letniego pacjenta choru-
jącego na stwardnienie rozsiane (SM – Multiple Sclerosis) od 9 
lat, wielokrotnie hospitalizowanego z powodu narastania spa-
styczności w kończynach dolnych. Mimo wcześniej stosowa-
nych leków zmniejszających napięcie mięśniowe, pod koniec 
2008 roku nastąpiło pogorszenie stanu neurologicznego. Od 
kwietnia 2009 roku pacjent nie wstawał z łóżka, a wzrost spa-
styczności uniemożliwił mu codzienne funkcjonowanie i fizjo-
terapię. Po uprzednim przeprowadzeniu testu baklofenowego 
pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego pole-
gającego na implantacji programowalnej pompy baklofenowej 
Synchromed II firmy Medtronic o pojemności 40 ml. 

Zmniejszenie napięcia mięśniowego uzyskano po kilkukrot-
nej modyfikacji dawki baklofenu podawanej infuzją dokanało-
wą. Pozwoliło to na skierowanie i zakwalifikowanie pacjenta na 
6-tygodniowy pobyt w ośrodku rehabilitacyjnym, gdzie zasto-
sowano postępowanie fizjoterapeutyczne zgodne z założeniami 
metody proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego torowania 
(PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation) .
Wyniki. Na postawie wyników testów klinicznych i funkcjo-
nalnych stwierdzono zmniejszenie spastyczności oraz znacz-
ną poprawę sprawności. 
Wnioski. Leczenie spastyczności z wykorzystaniem pompy 
baklofenowej w stwardnieniu rozsianym korzystnie wpływa 
na skuteczność postępowania fizjoterapeutycznego.

Słowa kluczowe: pompa baklofenowa, stwardnienie rozsiane, 
spastyczność, fizjoterapia

Abstract

Introduction. The therapeutic effect of baclofen is the decrease 
of the spasticity, which occurs i.e. in patients suffering from 
the Multiple Sclerosis (MS). The application of baclofen 
causes the decrease of muscle tension and pain ailments, thus 
facilitating the rehabilitation.

Material and methods. 47-year-old patient with multiple sclerosis  
was subjected to frequent hospitalization within last 9 years 
due to the escalating spasticity within lower limbs. In spite 
of the application of therapy aimed at the decrease of muscles 
tension, the neurological state of the patient deteriorated. This 
banned the patient from everyday activities and physiotherapy. 
The patient was qualified for surgical treatment – implantation 
of intrathecal 40 ml baclofen pump Synchromed II (Medtronic). 
The decrease of muscles spasticity was achieved after modifica-
tion of the dose of the baclofen infusion. It enabled the 6-day 
stay at the rehabilitation centre, where the intense physiothera-
peutic procedures, were applied.
Results. On the basis of clinical and functional tests, the de-
crease of spasticity, as well as the significant improvement of 
efficiency, were confirmed.
Conclusions. The spasticity treatment in multiple sclerosis, 
with intrathecal baclofen pump, has a positive influence on 
the physiotherapeutic proceedings.

Key words: intrathecal baclofen pump, spasticity, multiple scle-
rosis, physiotherapy

Wstęp

Spastyczność jest zaburzeniem ruchowym wynikającym 
z uszkodzenia górnego neuronu ruchowego, charakteryzują-
cym się wzrostem tonicznego odruchu na rozciąganie oraz wy-
górowaniem odruchów ścięgnistych. Jest to efekt patologicznej 
nadreaktywności odruchów rozciągowych. Manifestuje się 
zwiększonym oporem podczas pasywnego ruchu, który może 
nagle ustąpić w trakcie rozciągania (objaw scyzorykowy). Obraz 
ten często towarzyszy zaburzeniom w obrębie ośrodkowego 
układu nerwowego (OUN), takim jak np. udar mózgu, móz-
gowe porażenie dziecięce (MPD), urazy czaszkowo-mózgowe, 
stwardnienie rozsiane, uszkodzenia rdzenia kręgowego, choro-
by neuronu ruchowego. Patologiczny wzrost napięcia mięśnio-
wego może być powodowany także słabą kontrolą posturalną; 
na przykład w sytuacji zmniejszenia płaszczyzny podparcia 
(base of support) czy stresu – co określane jest jako reakcja sto-
warzyszona (associated reaction) [1]. W praktyce spastyczność 
rozumiemy jako zwiększone napięcie mięśniowe odczuwane 
przez osobę oceniającą podczas wykonywania ruchów biernych, 
które jest wprost proporcjonalnie do szybkości wykonywanych 
ruchów.
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Niekorzystną rolę w spastyczności odgrywają zmiany reolo-
giczne, tj. sztywność, przykurcze, zwłóknienie i zaniki mięśni. 
Mięśnie ulegają skróceniu, stają się mniej podatne na rozcią-
ganie, dochodzi do zmian strukturalnych we włóknach mięś-
niowych, a w okresie przewlekłym – do przebudowy struktur 
w obrębie tkanki łącznej. 

Konsekwencją przewlekłej spastyczności jest ograniczenie 
samodzielnego funkcjonowania chorego lub jego całkowita 
zależność od osób trzecich. Wpływa to negatywnie na stan 
psychiczny, jakość życia oraz integrację społeczną pacjenta. 
Spastyczności często towarzyszą wyjątkowo bolesne spazmy 
mięśniowe, obserwowane przede wszystkim w rdzeniowej po-
staci stwardnienia rozsianego oraz przy uszkodzeniach rdze-
nia kręgowego. Osoby dotknięte spastycznością mają poważne 
problemy z zachowaniem równowagi, co przyczynia się do 
utrudnień, a nawet niemożności poruszania się i utrzymywa-
nia pozycji siedzącej. Patologicznie podwyższone napięcie mięś- 
niowe jest jedną z pierwotnych przyczyn zaburzenia celowości 
i jakości wykonywanych czynności. Leczenie spastyczności jest 
zadaniem dla zespołu medycznego, w którym istotną rolę od-
grywa fizjoterapeuta [2].

Najważniejszą zasadą postępowania z pacjentem „spastycz-
nym” jest maksymalna indywidualizacja leczenia i dostosowa-
nie go, w miarę możliwości, do potrzeb i sytuacji chorego. Jest 
to wynik holistycznego modelu terapii, który łączy leczenie far-
makologiczne, chirurgiczne, postępowanie fizjoterapeutyczne 
oraz neuropsychologiczne [3].

Do oceny stopnia nasilenia spastyczności najczęściej stosuje 
się zmodyfikowaną skalę Ashwortha [4]. Polega ona na subiek-
tywnej ocenie terapeuty, nie uwzględnia działania czynników 
zewnętrznych i nie ma odniesienia do ważnego elementu de-
finicji spastyczności – zależności od prędkości wykonanego 
pasywnego ruchu w stawie. W ocenie spastyczności wymaga 
się również zbadania odruchów ścięgnistych oraz obecności, 
natężenia i częstości spazmów mięśniowych (np. według Penna 
lub Snowa). Wraz z badaniem nasilenia spastyczności stosuje 
się ocenę stanu czynnościowego w zakresie aktywności dnia 
codziennego (ADL – Activity Daily Life) oraz określenie jakości 
i komfortu życia [5].

Ograniczona skuteczność leczenia jest powodem poszuki-
wań nowych metod terapii wzmożonego napięcia mięśniowe-
go. Jednym ze sposobów radzenia sobie ze spastycznością jest 
zastosowanie toksyny botulinowej typu A (BTX-A), która jest 
podawana domięśniowo według obowiązujących norm [6–8]. 
Jej działanie polega na hamowaniu acetylocholiny w obrębie sy-
naps nerwowo-mięśniowych. Jednak koszty takiego leczenia są 
wysokie, a utrzymanie efektu zmniejszenia napięcia mięśnio-
wego jest czasowe, trwa maksymalnie do 6 miesięcy [9]. 

Innym sposobem leczenia farmakologicznego jest doustne 
stosowanie baklofenu, który łączy się z receptorami GABA-B 
(Gamma-Aminobutyric Acid B). W wyniku stymulacji w zakoń-
czeniach presynaptycznych zmniejsza się produkcja jonów Ca2+, 
co skutkuje mniejszym wydzielaniem neurotransmiterów po-
budzających. Przy zastosowaniu większych stężeń baklofenu 
obserwuje się obniżenie nadmiernego pobudzenia postsynap-
tycznego, z uwagi na antagonistyczne działanie neurotransmi-
terów pobudzających z włókien alfa [10]. Baklofen może też być 
podawany bezpośrednio dokanałowo, do przestrzeni podpa-
jęczynówkowej (ITB – Intrathecal Baclofen Therapy), zwłaszcza 
w przypadkach, gdy brak jest oczekiwanych efektów lub wystą-
pią niepożądane działania przy stosowaniu doustnym. Pozwala 
to wykorzystać około 100-krotnie niższą dawkę baklofenu [11]. 
Ten sposób leczenia spastyczności wymaga jednak ingerencji 
chirurgicznej, polegającej na odpowiedniej implantacji progra-
mowalnej pompy baklofenowej (ITB) [7, 12]. Urządzenie do infu-
zji składa się z cewnika dokanałowego, wszczepianego zazwy-
czaj przez dojście lędźwiowe, oraz pompy, którą umieszcza się 
podskórnie najczęściej w powłokach brzusznych (fot. 1, 2) [13].

U pacjentów z nasiloną spastycznością zastosowanie do-
kanałowej infuzji baklofenu jest bezpieczne i daje bardzo 

dobre efekty terapeutyczne. Baklofen jest pochodną kwasu 
γ-aminomasłowego (GABA) o działaniu zmniejszającym napię-
cie mięśniowe poprzez hamowanie odruchów mono- i polisy-
naptycznych na poziomie rdzenia kręgowego. Dokładny me-
chanizm działania nie został poznany. Wiadomo, że baklofen 
zmniejsza przewodnictwo bodźców, co w rezultacie powoduje 
obniżenie spastycznego napięcia mięśni oraz patologicznych 
odruchów masowych obserwowanych w spastyczności [11]. 
Istotna jest wnikliwa analiza kliniczna wskazań do tego spo-
sobu leczenia. Jednym z elementów kwalifikacji jest test baklo-
fenowy przeprowadzany u każdego pacjenta. W ciągu trzech 
kolejnych dni w odstępach 24-godzinnych podaje się baklofen 
dokanałowo (np. Lioresal Intrathecal, firmy Novartis) w bolusie: 
I dnia 25–50 µg, II dnia 75 µg, III dnia 100 µg. Jeżeli poprawa 
następuje po mniejszych dawkach leku, test można przerwać; 
przy braku poprawy po dawce 100 µg powinno się zaniechać 
implantacji pompy ze względu na podejrzenie przykurczów 
z wtórnymi zmianami w mięśniach [12]. 

Pierwsze napełnienie pompy ma miejsce podczas zabiegu 
implantacji. Początkowa dawka leku to z reguły dwukrotność 
dawki podanej w teście przed zabiegiem, po której pojawiła się 
satysfakcjonująca terapeutycznie odpowiedź. Jest to najczęściej 
około 100 µg na dobę. W kolejnych dniach dawka dobowa jest 
zwiększana, aż do uzyskania pożądanego obniżenia spastycz-
ności. Za pomocą igły, drenu, strzykawki i filtra usuwa się lek 
pozostały w zbiorniku, podaje nową porcję i w razie potrzeby 
przeprogramowuje urządzenie za pośrednictwem portu radio-
wego [14–16]. 

Opis przypadku

47-letni pacjent, od 9 lat chorujący na stwardnienie rozsiane, był 
wielokrotnie hospitalizowany z powodu narastania spastycz-
ności w kończynach dolnych. Mimo wcześniej stosowanych le-
ków zmniejszających napięcie mięśniowe, pod koniec 2008 roku 
nastąpiło pogorszenie jego stanu neurologicznego. Narastająca 
spastyczność uniemożliwiła choremu wykonywanie ruchów 
kończynami dolnymi oraz spowodowała osłabienie ruchów 
kończyn górnych. W efekcie pacjent nie był w stanie samodziel-
nie się poruszać. Od kwietnia 2009 nie wstawał z łóżka, a wzrost 
spastyczności uniemożliwił mu codzienne funkcjonowanie i fi-
zjoterapię. W sierpniu 2009 roku chory został przyjęty do Kli-
nicznego Oddziału Neurochirurgii w 4. Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu. Po przeprowadzeniu testu baklofe-
nowego został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego pole-
gającego na implantacji programowalnej pompy baklofenowej 
Synchromed II o pojemności 40 ml. Od tego czasu kilkakrot-
nie modyfikowano dawkę infuzji dokanałowej baklofenu [12]. 
W listopadzie 2009 roku przyjęto pacjenta do oddziału rehabi-
litacyjnego w Specjalistycznym Zakładzie Profilaktyczno-Lecz-
niczym „Provita” we Wrocławiu. Zastosowano indywidualny 
program postępowania usprawniającego, prowadzony zgod-

Fot. 1 Pompa Synchromed II do in-
fuzji dokanałowej baklofenu 
Źródło: 
http://www.medtronic.com/index.
htm

Fot. 2 Schemat podłączenia pompy 
infuzyjnej  
Źródło: 
http://www.medtronic.com/index.
htm
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nie z wytycznymi koncepcji torowania mięśniowo-nerwowego 
(PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation), wspomagany 
masażami kończyn i mięśni grzbietu oraz krioterapią miejsco-
wą na stawy biodrowe i kolanowe.

Założenia terapii usprawniającej

Celem usprawniania pacjenta ze stwardnieniem rozsianym 
jest utrzymanie jego sprawności fizycznej oraz niezależności, 
a przez to uzyskanie poprawy jakości i komfortu życia w każ-
dym stadium choroby [17, 18]. 

Przyjęta strategia terapii wykorzystuje wielozmysłową stymu-
lację w celu rekrutacji maksymalnej liczby komórek nerwowych. 
Zastosowano różne pozycje wyjściowe do ćwiczeń: leżenie na 
boku oraz na plecach, klęk podparty, siad na krześle lub leżance, 
pozycję amfibii, klęk jednonóż i pozycję stojącą. Ze względu na 
umiejscowienie pompy baklofenowej w powłokach brzusznych 
nie wprowadzono pozycji leżenia na brzuchu. Stosowano małą 
liczbę powtórzeń ćwiczeń w seriach, a terapię prowadzono kilka 
razy dziennie, zawsze do objawów pierwszego zmęczenia, z czę-
stymi przerwami między seriami ćwiczeń [17, 18].

Na podstawie Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjono-
wania i Niepełnosprawności (ICF – International Classification 
of Functioning, Disability and Health) określono trzy główne cele 
fizjoterapeutyczne. Na poziomie strukturalnym podstawowy-
mi założeniami było zmniejszenie bólu oraz przywrócenie ela-
styczności mięśni poprzez normalizację napięcia mięśniowego. 
Na poziomie funkcji skupiono się na uzyskaniu prawidłowej 
koordynacji między współpracującymi grupami mięśni, przy-
wróceniu siły oraz podstawowych faz kontroli motorycznej 
w fizjologicznym zakresie ruchu w stawie. Trzecim celem stało 
się wykorzystanie nabytych umiejętności w praktyce [3]. Po-
stępowanie usprawniające przebiegało zgodnie z założeniami 
metody PNF. W kinezyterapii funkcjonalnej zastosowano takie 
techniki i wzorce ruchowe, które pozwoliły na realizację celów 
terapeutycznych. Każdorazowo przed ćwiczeniami przygo-
towywano struktury mięśniowe kończyn dolnych do skurczu 
za pomocą masażu, relaksacji postizometrycznej, elongacji 
i neuromobilizacji. W terapii wykorzystano różne pomoce do 
ćwiczeń, takie jak: piłki, taśmy lateksowe, poduszki sensomoto-
ryczne, stabilizatory kończyn dolnych, stół pionizacyjny, para-
podium, chodzik pachowy oraz balkonik.

Metody badawcze

Ocenę stanu neurologicznego i funkcjonalnego pacjenta wyko-
nano pięciokrotnie. Po raz pierwszy przeprowadzono ją w Kli-
nicznym Oddziale Neurochirurgii, w 4. Wojskowym Szpitalu 
Klinicznym we Wrocławiu, przed wszczepieniem pompy ba-
klofenowej. Kolejne oceny przeprowadzono w Specjalistycznym 
Zakładzie Profilaktyczno-Leczniczym „Provita”, we Wrocławiu. 
Badanie to odbyło się w dniu przyjęcia do oddziału, następnie 
po 2., 4. i 6. tygodniu usprawniania.

Stopień nasilenia spastyczności zmierzono za pomocą zmo-
dyfikowanej skali Ashwortha, którą uzupełniono ocenami wy-
stępowania spazmów według Snowa i Penna oraz nasilenia 
bólu [5, 6]. 

Stan wyjściowy neurologiczny i funkcjonalny oraz przebieg 
i efekt leczenia określono na podstawie rozszerzonej skali nie-

wydolności ruchowej (EDSS – Expanded Disability Status Scale), 
pomiaru niezależności funkcjonalnej (FIM – Functional Inde-
pendence Measure) oraz metody oceny czynnościowej AMCA 
(Amended Motor Club Assessment) [6, 19, 20]. W zakresie AMCA 
dokonano oceny zaburzeń ruchowych kończyn dolnych (14 te-
stów), górnych oraz niepełnosprawności ruchowej (16 testów 
aktywności czynnościowej). 

Stan neurologiczny i funkcjonalny
pacjenta przed wszczepieniem 

pompy baklofenowej i rozpoczęciem 
postępowania fizjoterapeutycznego

Ocenę stanu neurologicznego przed leczeniem chirurgicznym 
oraz postępowaniem usprawniającym przedstawiono w tabeli 1. 

Przeprowadzona ocena przed leczeniem spastyczności wyka-
zała u badanego zaawansowany stan niewydolności ruchowej 
według skali EDSS. Pomiar niezależności funkcjonalnej wyka-
zał pełną zależność przy zmianach pozycji (podskala – mobil-
ność) i w lokomocji (podskala – lokomocja) oraz maksymalną 
pomoc w higienie, spożywaniu posiłków i ubieraniu się (pod-
skala – samoobsługa). 

Pacjent wykazywał niezaburzoną świadomość. Stopień nasi-
lenia spastyczności był wysoki i ujawniał sztywność kończyn 
w pozycji zgięcia. Ruchy bierne w stawach kończyn były nie-
możliwe. Natomiast wynik oceny spazmów według Penna 
i Snowa świadczył o bardzo dużym bólu, co potwierdzono za 
pomocą VAS (Visual Analogue Scale). Zastosowanie pompy ba-
klofenowej miało niemal natychmiastowy pozytywny wpływ 
na zmniejszenie liczby spazmów oraz ból, a także na uzyska-
nie nieznacznej aktywności. Nasilenie spastyczności oraz stan 
funkcjonalny nie uległy zmianie.

Stan neurologiczny i funkcjonalny 
pacjenta w trakcie postępowania fizjote-
rapeutycznego oraz po jego zakończeniu

Prowadzone postępowanie fizjoterapeutyczne było monitoro-
wane. Nasilenie spastyczności, obecność spazmów, ból oraz 
stan funkcjonalny oceniono po 2., 4., i 6. tygodniu terapii. Wyni-
ki tych ocen przedstawiono w tabeli 2. 

Leczenie w postaci implantacji programowalnej pompy ba-
klofenowej (ITB) dało możliwość rozpoczęcia fizjoterapii, ponie-
waż sztywność mięśni kończyn dolnych zmniejszyła się, jednak 
nie na tyle, by chory uniezależnił się od pomocy innych osób. 
Zwiększył się udział pacjenta w drobnych czynnościach pielęg-
nacyjnych. Po dwóch tygodniach terapii nie zaobserwowano 
znacznych różnic w wynikach badania. Zwiększyła się nato-
miast samodzielność chorego w zakresie higieny osobistej i mo-
bilności na wózku inwalidzkim. Poprawiła się także mobilność 
prawej kończyny dolnej.

Po czterech tygodniach postępowania usprawniającego 
zmniejszyła się liczba spazmów oraz ból. Pacjent samodzielnie 
potrafił stać przy drabinkach oraz wykonywał kontrolowane 
ruchy w obrębie kończyn dolnych. Podczas kąpieli pod pryszni-
cem wymagał niewielkiej asekuracji. 

Tabela 1 Ocena stanu neurologicznego i funkcjonalnego przed rozpoczęciem leczenia

Ocena stanu
 neurologicznego
i funkcjonalnego

Skala 
EDSS

Skala 
Ashwortha

(dla kończyn 
dolnych)

Liczba 
spazmów 
wg Snowa

Liczba  
spazmów 
wg Penna

Skala 
VAS

Skala AMCA 
czynnościowa

Skala AMCA 
(dla kończyn 

dolnych)

Skala FIM 
(podskala 

– mobilność)

Skala FIM 
(podskala 

– lokomocja)

Skala FIM 
(podskala 

– samoobsługa)

przed implantacją 8,5 lewa – 3
prawa – 4

4 pkt
10/dobę 3 9 0 lewa – 1

prawa – 1 49 3 16

przed rozpoczęciem 
usprawniania 7 lewa – 3

prawa – 4
3 pkt

5-9/dobę 2 5 7 lewa – 8
prawa – 5 74 7 24
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Po upływie sześciu tygodni pacjent całkowicie usamodziel-
nił się i zaczął poruszać się za pomocą chodzika dwukołowego 
w obecności fizjoterapeuty. Zmniejszyło się odczucie bólu oraz 
liczba spazmów, a także spastyczność w kończynach dolnych. 
Dzięki temu wykonywane przez pacjenta ruchy stały się płyn-
ne i bardziej celowe (fot. 3, 4).

Podsumowanie

Po wszczepieniu pompy baklofenowej w przebiegu postępo-
wania fizjoterapeutycznego stan neurologiczny i funkcjonalny 
pacjenta uległ wyraźnej poprawie. Istotnie zmieniła się spa-
styczność, która uległa zmniejszeniu o 2 stopnie według skali 
Ashwortha. Zmniejszenie ilości spazmów oraz zmniejszenie 
dolegliwości bólowych miało istotny wpływ na jakość życia, 
która w opinii pacjenta poprawiła się. W momencie zakończe-
nia terapii pacjent potrafił samodzielnie i umiejętnie korzystać 
z urządzeń pomocniczych, takich jak: chodzik dwukołowy czy 
krzesło kąpielowe.

Dyskusja

Ze względu na występowanie spastyczności w różnych jed-
nostkach chorobowych trudno oszacować, jaka jest rzeczywista 
częstość jej występowania. Według Mayera i Simpsona w USA 
dotyczy ona prawie pół miliona chorych [21]. Wykazano, że spa-
styczność pogarsza jakość życia chorego. Stwarza ograniczenia, 
które uniemożliwiają przemieszczanie się, powoduje problemy 
w utrzymaniu higieny, utrudnia ubieranie oraz korzystanie 
z wózka inwalidzkiego i uniemożliwia fizjoterapię. Najczęst-
szymi medycznymi powikłaniami spastyczności są: odleżyny, 
zakrzepica żylna, infekcje układu oddechowego i moczowego, 
zaparcia, trwałe przykurcze, osteoporoza, zaniki mięśni i dalsze 
ograniczenie funkcji ruchowych. Powikłania te mają niewątpli-

wie wpływ na brak samodzielności i pogorszenie jakości życia 
pacjenta [2, 3]. Spastyczność niewielkiego stopnia zwykle nie 
stanowi problemu, nie wymaga postępowania farmakologicz-
nego. Jednak gdy spastyka nasila się i pojawiają się dodatkowe 
negatywne objawy, należy w standardzie leczenia kojarzyć ITB 
z postępowaniem usprawniającym. 

Środki farmakologiczne doustne zawsze niosą ze sobą ryzy-
ko powikłań i skutków ubocznych. Do najczęściej stosowanych 
leków zalicza się: diazepam, tetrazepam, baklofen, tizanidy-
na, dantrolen, ketazolam. Środki farmakologiczne podawane 
doustnie nie mają działania wybiórczego. W efekcie ich zaży-
wania może dojść do ogólnego spadku napięcia mięśniowego, 
a w konsekwencji do spadku napięcia we wszystkich mięśniach 
szkieletowych i wtórnej niesprawności motorycznej, zwłaszcza 
przy dużych dawkach leków. Przy zażywaniu leków obniżają-
cych spastyczność mogą występować m.in. senność, nadmierne 
uspokojenie, brak koncentracji i uwagi [20]. Z tego powodu po-
szukiwane są nowe sposoby leczenia spastyczności.

Rozwiązaniem tego problemu może być infuzja dokanałowa 
baklofenu. Dzięki zmniejszeniu dawki leku poprzez użycie pom-
py baklofenowej minimalizowane są skutki uboczne. Badania 
kliniczne opublikowane w ostatnich latach jednoznacznie su-
gerują wyższą skuteczność tej terapii w porównaniu ze standar-
dowym leczeniem pacjentów ze zdiagnozowaną spastycznością 
w przebiegu mózgowego porażenia dziecięcego [22]. Ponadto na 
początku roku 2009 została przeprowadzona w Polsce analiza 
ekonomiczna programowalnych pomp baklofenowych w lecze-
niu spastyczności u dzieci. Wyniki wskazują, że terapia z zastoso-
waniem pompy jest metodą opłacalną. Pozwala ona na zreduko-
wanie dawki leku nawet do 100 razy w stosunku do preparatów 
doustnych. Do podobnych wniosków doszedł Jóźwiak wraz z ze-
społem, badając dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym po 
wszczepieniu pompy infuzyjnej. Obserwowanym efektem tego 
leczenia jest poprawa ocenianych parametrów badania klinicz-
nego. Pozytywny efekt otrzymany w drugim badaniu po 6 mie-
siącach od wszczepienia ITB utrzymywał się w kolejnych bada-
niach, co świadczy o skuteczności leczenia [22]. 

Podobne wyniki dotyczą innych grup pacjentów. Na podsta-
wie badań, do których zakwalifikowano 19 pacjentów ze znacz-
nie nasiloną spastycznością w wyniku stwardnienia rozsianego, 
którym zaimplantowano pompy balkofenowe, stwierdzono 
znaczną poprawę jakości życia już w pierwszych 3 miesiącach 
po zabiegu. Autorzy wnioskują, że jest to dobry kierunek lecze-
nia spastyczności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym [23]. 

Meythaler z zespołem dowiedli na podstawie rocznej ob-
serwacji klinicznej, że ciągłe podawanie dokanałowe baklofe-
nu jest w stanie utrzymać obniżenie spastyczności i dystonii 
w kończynach [24]. Badania i obserwacje osób z hemiplegią 
prowadzone przez Rémy-Néris i in. wykazały istotną poprawę 
szybkości chodu i lepsze wyniki testów funkcjonalnych u osób 
poddanych terapii ITB [25]. W grupie badanych spastyczność 
zmniejszyła się przy zachowanej sile mięśni niezajętych spa-
stycznością. Wykazano, że zastosowanie stałej dokanałowej 
infuzji baklofenu skojarzonej z fizjoterapią skutkuje poprawą 
prędkości chodu i mobilnością funkcjonalną [25, 26].

Zmniejszenie wzmożonego napięcia mięśniowego i bole-
snych skurczów kończyn po zastosowaniu ITB u osób ze stwar-
dzeniem rozsianym dowiedli Rekand i Grönning. U większości 

Tabela 2 Ocena stanu neurologicznego i funkcjonalnego w trakcie postępowania usprawniającego i po jego zakończeniu

Ocena stanu
 neurologicznego
i funkcjonalnego

Skala 
EDSS

Skala 
Ashwortha

(dla kończyn 
dolnych)

Liczba 
spazmów 
wg Snowa

Liczba  
spazmów 
wg Penna

Skala 
VAS

Skala AMCA 
czynnościowa

Skala AMCA 
(dla kończyn 

dolnych)

Skala FIM 
(podskala 

– mobilność)

Skala FIM 
(podskala 

– lokomocja)

Skala FIM 
(podskala 

– samoobsługa)

po 2. tyg. terapii 7 lewa – 2
prawa – 3

2 pkt
1–5/dobę 2 5 10 lewa – 8

prawa – 8 78 7 24

po 4. tyg. terapii 6,5 lewa – 2
prawa – 3

2 pkt
1–5/dobę 1 4 13 lewa – 10

prawa – 10 87 8 28

po 6. tyg. terapii 6,5 lewa – 1
prawa – 2

2 pkt
1–5/dobę 1 2 17 lewa – 10

prawa – 10 95 8 34

Fot. 3 Pacjent w 3. tygodniu 
fizjoterapii  

Fot. 4 Pacjent w 5. tygodniu 
fizjoterapii  

266



Acta Bio-Optica et Informatica Medica 4/2011, vol. 17

m
edycyna fizykalna / physical m

edicine

badanych osób zauważono poprawę długości i jakości snu, po-
lepszenie funkcji pęcherza moczowego oraz zmniejszenie bólu 
mięśniowego, tym samym uzyskano samodzielność, skrócił się 
także czas hospitalizacji chorych [27].

Terapia ITB nie jest pozbawiona powikłań związanych z od-
działywaniem baklofenu, nietolerancji lub nadwrażliwości na 
lek. Należą do nich: bóle, głowy, wymioty, nudności, senność, 
nadmierne obniżenie napięcia mięśniowego, zaburzenia od-
dechowe, poznawcze oraz zaburzenia mikcji. Powikłania naj-
częściej są skutkiem błędnego zaprogramowania pompy, np. 
przedawkowanie, zbyt szybkie tempo zwiększania dawek lub 
nagłe odstawienie leku. Inne przyczyny działań niepożąda-
nych to między innymi: niedrożność cewnika (np. przez jego 
zagięcie), uszkodzenie worka oponowego z towarzyszącym wy-
ciekiem płynu mózgowo-rdzeniowego wzdłuż drenu, uszko-
dzenie systemu elektronicznego czy infekcje związane z im-
plantacją [28, 29].

Spastyczność ze względu na rozpowszechnienie i stopień 
upośledzenia sprawności ruchowej ciągle stanowi duży pro-
blem medyczny, społeczny oraz ekonomiczny. Nowoczesne me-
tody diagnostyczne i fizjoterapeutyczne oraz zabiegowe budzą 
optymizm w pokonywaniu tego problemu w fizjoterapeutycz-
nej praktyce klinicznej. Istotna jest właściwa i szczegółowa ana-
liza kliniczna i funkcjonalna wskazań do tego sposobu leczenia 
[13–15]. Leczenie spastyczności metodą ITB wymaga współpra-
cy rodziny, fizjoterapeuty i neurochirurga. 

Wnioski

Leczenie spastyczności z wykorzystaniem pompy baklofeno-
wej w stwardnieniu rozsianym korzystnie wpływa na skutecz-
ność postępowania fizjoterapeutycznego.  n

Literatura

1. A.D. Pandyan, M. Gregoric, M.P. Barnes, D. Wood, F. van Wijck, J. Bur-
ridge, H. Hermens, G.R. Johnson: Spasticity: clinical perceptions, neurolo-
gical realities and meaningful measurement, Disability and Rehabilitation, 
vol. 27, 2005, s. 2-6.

2. J. Sławek: Spastyczność jako problem kliniczny, [w:] J. Sławek (red.): Spastycz-
ność. Od patofizjologii do leczenia, Wyd. Via Medica, Gdańsk 2007, s. 1-5.

3. M. Krawczyk: Fizjoterapia w spastyczności dorosłych pacjentów, [w:] J. Sła-
wek (red.): Spastyczność. Od patofizjologii do leczenia, Wyd. Via Medica, 
Gdańsk 2007, s. 72-89.

4. S. Morris: Skale Ashworth’a i Tardieu – znaczenie kliniczne w ocenie spastycz-
ności wśród dorosłych i pediatrycznych pacjentów neurologicznych, Rehabili-
tacja Medyczna, vol. 6, 2002, s. 9-17.

5. J. Opara: Możliwości subiektywnej i obiektywnej oceny spastyczności, Pol. 
Merk. Lek., vol. 61, 2001, s. 403-408.

6. M. Drużbicki, A. Pacześniak-Jost, A. Kwolek: Metody klinimetryczne sto-
sowane w rehabilitacji neurologicznej, Przegląd Medyczny Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, vol. 5 (3), 2007, s. 268-274.

7. M.P. Barnes: An overview of the clinical management of spasticity, 
[w:] M.P. Barnes, G.R Johnson: Upper motor neuron syndrome and spasticity: 
clinical management and neurophysiology, Cambridge University Press, 
Cambridge 2001, s. 1-11.

8. J. Sławek, H. Car, M. Bonikowski, A. Bogucki, D. Koziorowski, A. Potul-
ska-Chromik, M. Rudzińska: Czy wszystkie preparaty toksyny botulinowej 
typu A są takie same? Porównanie trzech preparatów toksyny botulinowej 
typu A w zarejestrowanych wskazaniach w neurologii. Neurologia i Neuro-
chirurgia Polska, vol. 44, 2010, s. 43-64.

9. J. Sławek, A. Bogucki, M. Banach, A. Członkowska, A. Friedman, 
M. Krawczyk, A. Kwolek, J. Opara, S. Ochudło, J. Zaborski: Toksyna bo-
tulinowa typu A w leczeniu spastyczności u dorosłych – stanowisko interdy-
scyplinarnej grupy ekspertów, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 38, 
2004, s. 443-445.

10. D. Mirowska, A. Członkowski: Farmakoterapia spastyczności, Post Psy-
chiatr Neurol, vol. 13, 2004, s. 29-33.

11. P. Zieliński: Technika implantacji pompy baklofenowej, programowanie i po-
wikłania, [w:] J. Sławek (red.): Spastyczność. Od patofizjologii do leczenia, 
Wyd. Via Medica, Gdańsk 2007, s. 169-182.

12. J. Urbanowska, M. Chantsoulis, M. Mraz, A. Skrzek, T. Sipko, J. Sakowski: 
Zastosowanie pompy baklofenowej w kompleksowej terapii spastyczności, In-
żynieria Biomedyczna – Acta Bio-Optica et Informatica Medica, vol. 17, 
2011, s. 24-27.

13. http://www.medtronic.com/index.htm
14. P. Azouvi, A. Roby-Brami, A. Biraben, J. B. Thiebaut, C. Thurel, B. Bus-

sel: Effect of intrathecal baclofen on the monosynaptic reflex in humans: evi-
dence for a postsynaptic action, J Neurol Neurosurg Psychiatry, vol. 56(5), 
1993, s. 515-519. 

15. M. Harat, M. Rudaś: Metody chirurgicznego leczenia spastyczności.
Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 36, 2002, s. 539-552.

16. J.E. Kiwerski: The surgical treatment of spasticity, Post Psychiatr Neurol, 
vol. 13, 2004, s. 49-52.

17. M. Krawczyk, A. Lizak, W. Chwała: Wybrane problemy badania i fizjotera-
pii chorych ze spastycznością, Post Psychiatr Neurol, vol. 13, 2004, s. 23-28.

18. M. Woszczak: Postępowanie rehabilitacyjne w stwardnieniu rozsianym, 
Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 39, 2005, s. 717-719.

19. Z. Stelmasiak: Praktyczne aspekty stwardnienia rozsianego, Medycyna Ro-
dzinna, vol. 1, 2001, s. 5-9.

20. L.H. De Souza, A. Ashburn: Assessment of motor function in people with 
multiple sclerosis, vol. 1(2), 1996, s. 98-111.

21. N.H. Mayer: Preface and clinicophysiologic concepts of spasticity and motor 
dysfunction in adults with upper motoneuron lesion, Muscle Nerve Suppl, 
vol. 6, 1997, s. 1-13.

22. M. Jóźwiak, M. Idzior, A. Szulc: Zastosowanie „pompy baklofenowej” w le-
czeniu spastyczności u dzieci z mózgowym porażeniem - metodyka i wyniki, 
Pediatria Polska, vol. 82, 2007, s. 130-136.

23. L. Jarrett, S.M. Leary, B. Porter, D. Richardson, T. Rosso, M. Powell, 
A.J. Thompson: Managing spasticity in people with multiple sclerosis: A goal-
oriented approach to intrathecal baclofen therapy, Int J MS Care, vol. 3, 2001, 
s. 10-21.

24. J.M. Meythaler, S. Guin-Renfroe, P. Grabb, M.N. Hadley: Long-term 
continuously infused intrathecal baclofen for spastic-dystonic hypertonia in 
traumatic brain injury: 1-year experience, Arch Phys Med Rehabil, vol. 80, 
1999, s. 13-19. 

25. O. Rémy-Néris, V. Tiffreau, S. Bouilland, B. Bussel: Intrathecal baclofen 
in subjects with spastic hemiplegia: assessment of the antispastic effect during 
gait, Arch Phys Med Rehabil, vol. 84, 2003, s. 643-650.

26. G.E. Francisco, C. Boake: Improvement in walking speed in poststroke spastic 
hemiplegia after intrathecal baclofen therapy: a preliminary study, Arch Phys 
Med Rehabil, vol. 84, 2003, s. 1194-1199.

27.  T. Rekand, M. Grønning: Treatment of spasticity related to multiple sclerosis 
with intrathecal baclofen: a long-term follow-up, J Rehabil Med, vol. 43, 2011, 
s. 511-514.

28. R.L. Jones, P.K. Rawlins: The diagnosis of intrathecal infusion pump system 
failure, Pain Physician, vol. 8(3), 2005, s. 291-296.

29. G.E. Francisco: The role of intrathecal baclofen therapy in the upper motor 
neuron syndrome, Eura Medicophys, vol. 40(2), 2004, s. 131-143.

otrzymano / received: 27.05.2011
wersja poprawiona / revised version: 20.09.2011

zaakceptowano / accepted: 15.10.2011

267


