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Cel: Odpowiedź na pytanie: czy nieharmoniczne wielowymiarowe wibracje całego ciała
(oscylacja mechaniczna) w porównaniu do podawania placebo, dają lepsze efekty w
zakresie kontroli postawy, mobilności i równowagi ciała u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym.
Model badania: Badanie podwójnie zaślepione, randomizowane, kontrolowane.
Miejsce: Przychodnia uniwersytecka Wydziału Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji.
Badani: Dwunastu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym z umiarkowaną niesprawnością
(w rozszerzonej skali niewydolności ruchowej Kurtzke’go: 2,5-5) przydzielono zarówno do
grupy interwencyjnej, jak i do grupy placebo.
Interwencje: W grupie interwencyjnej zastosowano losowe wibracje całego ciała o niskiej
częstotliwości (oscylacje 2,0-4,4 Hz z amplitudą 3 mm) w pięciu seriach, kaŜda trwająca 1
minutę z 1-minutowymi przerwami pomiędzy kolejnymi seriami. W grupie placebo
zastosowano przezskórną stymulację elektryczną nerwów (TENS) na niedominującym
przedramieniu, w pięciu seriach, kaŜda trwająca 1 minutę, z 1-minutowymi przerwami
pomiędzy kolejnymi seriami.
Główne miary wyników: Ocena posturograficzna za pomocą testu organizacji zmysłowej
(ang. Sensory Organization Test), testu „wstań i idź” (ang. Timed Get Up and Go Test) i testu
funkcjonalnego zasięgu (ang. Functional Reach Test), wykonanych zaraz po zastosowaniu
zabiegu, 15 minut po, jeden tydzień po i dwa tygodnie po.
Wyniki: Grupa interwencyjna, w porównaniu z grupą placebo, wykazała przewagę, w
kaŜdym punkcie pomiary, w testach organizacji zmysłowej i teście „wstań i idź”,
przeprowadzonych po zabiegach. Efekty były najbardziej widoczne po tygodniu od
przeprowadzonych zabiegów, kiedy zanotowano znaczące róŜnice w zmianach wyników (p =
0,041) w teście „wstań i idź”. Średni wynik zmniejszył się z 9,2 s (przed zabiegiem) do 8,2 s
(po zabiegu) po tygodniu od zastosowania losowych wibracji całego ciała, podczas gdy
zwiększył się z 9,5 s (przed zabiegiem) do 10,2 s (po zabiegu) po tygodniu od zastosowania
placebo. Średnie wartości oceny posturograficznej zwiększyły się z 70,5 punktów (przed
zabiegiem) do 77,5 punktów po tygodniu od zastosowania losowych wibracji całego ciała,
podczas gdy po tygodniu od podania placebo, zwiększyły się z 67,2 punktów (przed

zabiegiem) do jedynie 67,5 punktów. Nie odnotowano Ŝadnych róŜnic w teście
funkcjonalnego zasięgu.
Wnioski: Wyniki niniejszego badania pilotaŜowego wykazały, Ŝe losowe wibracje całego
ciała mogą pozytywnie wpływać na kontrolę postawy i mobilność u pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym.
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Wstęp
Stwardnienie rozsiane jest najczęstszym schorzeniem neurologicznym, w krajach
zachodnich, prowadzącym do niesprawności1. Zmienny charakter choroby skutkuje szerokim
spektrum upośledzeń, takich jak: zaburzenia równowagi, utrata koordynacji, osłabienie
mięśni, spastyczność, zmienione odbieranie bodźców zmysłowych, zaburzenia widzenia,
upośledzenie funkcji poznawczych, zmęczenie i utrata kontroli nad pęcherzem i jelitami1.
Ataksja i zaburzenia równowagi są najbardziej uciąŜliwymi problemami u pacjentów ze
stwardnieniem rozsianym, a wynikające z nich zaburzenia kontroli postawy są powszechnym
problemem. Efekty objawiają się upośledzeniem chodzenia oraz spadkiem mobilności i
spowodowane są pogarszającą się zdolnością do utrzymania równowagi podczas
przemieszczania się. Pacjenci najczęściej zwracają uwagę na poszerzenie chodu i problemy
z utrzymaniem równowagi podczas rozpoczynania chodu i zmiany jego kierunku. Interwencja
fizyczna, włącznie z ćwiczeniami równowagi, wzmacnianiem mięśni proksymalnych i
stabilizujących kończyn oraz technikami kompensacyjnymi moŜe być pomocna. Niestety,
zaburzenia równowagi i ataksja są najbardziej opornymi na interwencje terapeutyczne
objawami i są główną przyczyną niesprawności2.
Losowa wibracja całego ciała oparta jest na zastosowaniu wielowymiarowych wibracji
całego ciała (oscylacja mechaniczna). Przeniesienie wibracji i oscylacji na układ biologiczny
prowadzić moŜe do zmian fizjologicznych na wielu poziomach. Opisano przypadki stymulacji
receptorów skóry, wrzecion mięśniowych, układu przedsionkowego3-5, zmian w aktywności
mózgowej,

np.

we

wzgórzu

i

korze

somatosensorycznej6,7,
8

neuroprzekaźników, np. dopaminy i serotoniny

zmian

stęŜenia

oraz zmian stęŜenia hormonów9,10.

Dowiedziono, Ŝe losowe wibracje są skutecznym sposobem polepszania kontroli postawy u
osób starszych11. Wibracje całego ciała skutkowały polepszeniem parametrów chodu i
koordynacji u pacjentów z chorobą Parkinsona12-14. U tych pacjentów, poprawa kontroli
chodu i postawy, jak równieŜ koordynacji manualnej osiągnięta została za pomocą
wielowymiarowych wibracji całego ciała, zastosowanych w pięciu seriach trwających po 1

minutę, z 1-minutowymi przerwami. Korzystny efekt był widoczny po około 10 minutach od
zabiegu i utrzymywał się do 48 godzin12.
Zastosowanie powyŜszej metody u pacjentów z innymi postępującymi chorobami
neurologicznymi wydaje się uzasadnione. Dlatego celem niniejszego badania było
sprawdzenie skuteczności wibracji całego ciała pod kątem polepszania kontroli postawy,
równowagi i mobilności u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Niniejsze badanie zostało
zaprojektowane jako badanie pilotaŜowe, aby otrzymać wstępną odpowiedź na pytanie: czy
losowe wibracje całego ciała mogą być skuteczne u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
Metody
Badani
Do badania włączono dwunastu pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Uczestnicy
badania zostali zwerbowani z pośród pacjentów przychodni uniwersyteckiej Wydziału
Medycyny Fizycznej i Rehabilitacji w Wiedniu. Kryteriami włączenia były: obecność zaburzeń
równowagi, niepewności chodu i/lub ataksja i upośledzenie na poziomie ≤ 5 w rozszerzonej
skali niewydolności ruchowej Kurtzke’go (EDSS)15. Badani musieli być w stanie stać
samodzielnie bez pomocy urządzeń asystujących czy pomocy z zewnątrz.
Pacjenci byli wyłączeni z badania w przypadku ciąŜy (pacjenci płci Ŝeńskiej w wieku
reprodukcyjnym, musiały zapewnić, Ŝe stosują odpowiednie środki antykoncepcyjne),
obecności implantów elektronicznych, np. rozrusznika serca, stany będące następstwem
wszczepienia

sztucznych

zastawek

sercowych,

padaczki,

nowotworów

złośliwych,

endoprotez, stany będące następstwem niedawno przebytych złamań (mniej niŜ 6 miesięcy),
osteoporozy z pęknięciami trzonów kręgów, stany będące następstwem zakrzepicy, nawrót
stwardnienia rozsianego w ciągu ostatnich dwóch miesięcy lub odmowa wzięcia udziału w
badaniu.
Po ustaleniu, Ŝe pacjenci spełniają kryteria włączenia do badania i, Ŝe nie zostały
spełnione Ŝadne kryteria wyłączenia, zostali oni poinformowani szczegółowo o badaniu i
podpisali formularz świadomej zgody na udział w badaniu. Niniejsze badanie zostało
poddane ocenie i zatwierdzone przez komisję etyczną Uniwersytetu w Wiedniu.
Pacjenci zostali poddani pobieŜnym badaniom według standaryzowanego protokołu
badania. Określono skalę oceny klinicznej (ang. Clinical Rating Scale) ataksji16. W tej skali
maksymalny wynik wynosił 78, a 0 oznaczało brak oznak ataksji. W celu oceny napięcia
mięsni kończyn dolnych, zastosowano zmodyfikowaną skalę Ashwortha17. Zmodyfikowana
skala Ashwortha stopniuje poziomy

oporów napotkanych podczas

samodzielnego

rozciągania pasywnego (biernego) (0-5; 0 = brak zwiększenia napięcia mięsni, 5 = staw
trzymany sztywno na swoim miejscu). Poziom niesprawności oceniony został na podstawie
EDSS15. Skala ma zakres od 0 (brak niesprawności), do 10 (śmierć z powodu stwardnienia
rozsianego). Charakterystyka wyjściowa badanej populacji przedstawiona została w tabeli 1.

Tabela 1. Charakterystyka badanych.
Grupa interwencji (n = 6)

Grupa placebo (n = 6)

Płeć (męŜczyźni/ kobiety)

1/5

2/4

Wiek (lata, średia; SD, zakres)

49,3 (13,3, 31-64)

46 (12,7, 34-62)

EDSS (średnia; SD, zakres)

3,9 (0,8, 3,5)

3,7 (0,8, 2,5-4.5)

Skala ataksji (średnia; SD, zakres)

18,2 (9,4, 8-30)

16,8 (13,6, 5-43)

Zmodyfikowana skala Ashwortha (średnia; SD,
zakres)

1,5 (1,4, 0-3)

0,8 (0,9, 0-2)

EDSS - rozszerzona skala niewydolności ruchowej
Procedury leczenia
Sześć osób zostało przydzielonych do grupy otrzymującej losowe wibracje całego ciała a
sześć do grupy placebo, zgodnie z listą randomizacji. Badacz zbierający informacje nie
wiedział jaki rodzaj interwencji zastosowano (placebo czy losowe wibracje całego ciała).
Zabiegi przeprowadzali członkowie drugiej grupy personelu, którzy nie znali wyników badań.
Podczas okresu badawczego (dwa tygodnie) nie zmieniono pacjentom leków, ani nie
przeprowadzano Ŝadnych specjalnych zabiegów fizjoterapeutycznych ćwiczących chód czy
utrzymywanie równowagi. Interwencje polegały na jednorazowym dziewięciominutowym
zabiegu lub zastosowaniu placebo.
•

Grupa 1: Zastosowanie wielowymiarowych wibracji całego ciała. Amplituda:

3 mm, częstotliwość: zaczynająca się od 1 Hz, zwiększana stopniowa aŜ do osiągnięcia
granicy wytrzymałości pacjenta. Wykorzystując określoną w ten sposób częstotliwość
przeprowadzono pięć 1-minutowych serii, z 1-minutowycmi przerwami. Urządzenie jest
zaprojektowane w taki sposób, aby generować nieharmoniczne ruchy oscylacyjne,
zarówno w pionie, jak i w poziomie, w celu zapobiegania przyzwyczajeniu receptorów i
występowaniu

rezonansu.

Zastosowano

system

Zeptor-Med

(Scisen

GmbH,

Niemcy)(rycina 1.). Badani zostali poinstruowani, aby podczas stania na platformie
utrzymywać przykucniętą pozycję i zachować lekką elastyczność w stawach biodrowych,
kolanowych i w stawie skokowym.
•

Grupa 2: Pacjenci poddawani działaniu placebo stali na platformie systemu

Zeptor w tej samej pozycji co osoby poddawane właściwemu zabiegowi. Zabieg placebo
polegał na zastosowaniu przezskórnej stymulacji nerwowej (TENS) na niedominującym
przedramieniu, aby symulować wibracje. Dokładnie tak samo jak w przypadku
właściwego zabiegu, zastosowano TENS w pięciu seriach trwających 1 minutę, z 1-

minutowymi przerwami. Intensywność
TENS była zwiększana do momentu
wystąpienia

skurczu

mięśni,

symulującego wibracje.

Miary wyników
Zmierzono

następujące

parametry

docelowe przed zabiegiem, 15 minut po,
jeden tydzień po i dwa tygodnie po
zabiegu. Badania zawsze przeprowadzano
w tych samych porach dnia.
Posturografia

(test

organizacji

zmysłowej) za pomocą systemu SMART
Equitest (NeuroCom International, Oregon,
USA)

Posturografia dynamiczna wykorzystuje sterowaną komputerową, kontrolowaną za
pomocą menu, ruchomą platformę oraz ruchome otoczenie wizualne, w celu wyizolowania
efektów róŜnych sygnałów zmysłowych trafiających do mózgu oraz pomiaru ich wpływu na
kontrolę równowagi. Ruch zarówno platformy, jak i otoczenia wizualnego moŜe być
sterowany poprzez kołysanie się pacjenta, i poruszać w następstwie bezpośredniej
odpowiedzi na ruchy pacjenta. Jednym z rodzajów posturografii jest test organizacji
zmysłowej18,19. Składa się on z sześciu podtestów: (1) oczy otwarte, platforma nieruchoma,
otoczenie wizualne nieruchome, (2) oczy zamknięte, platforma nieruchoma, otoczenie
wizualne nieruchome, (3) oczy otwarte, nieruchoma platforma, ruchome otoczenie wizualne
(sterowane kołysaniem), (4) oczy otwarte, ruchoma platforma, nieruchome otoczenie
wizualne, (5) oczy zamknięte, ruchoma platforma, nieruchome otoczenie wizualne, (6) oczy
otwarte, ruchoma platforma, ruchome otoczenie wizualne. Pacjenci zostali ostroŜnie
umieszczeni na platformie a kostka boczna posłuŜyła jako wyznacznik osi obrotu platformy i
otoczenia wizualnego. Pacjenci zostali poinstruowani, aby stać w pozycji wyprostowanej i
nie ruszać się, z rękoma opadającymi po bokach. Wykonano trzy powtórzenia na kaŜdy
podtest, po 20 sekund kaŜde. Na podstawie uzyskanych danych obliczono sumaryczny
wynik równowagi. Wartości sumarycznych wyników równowagi mieściły się w zakresie od 0
do 100, przy załoŜeniu, Ŝe wynik powyŜej 70 oznaczał normalną zdolność do utrzymywania

równowagi. Wynik równy 70 mieścił się w dolnej części 95% przedziału ufności przyjętego
dla osób zdrowych (w oparciu o dane od 112 zdrowych osób)20,21.
Test typu „wstań i idź”
Za pomocą stopera zmierzono czas potrzebny pacjentowi na wstanie z fotela (około
46 cm wysokości), przejście 3 m, zawrócenie i ponowny siad na fotelu. Test ten
przeprowadzono w celu oceny mobilności funkcjonalnej. Czym mniej czasu potrzebowali
badani na wykonanie zadań, tym lepsza była ich mobilność funkcjonalna22.
Test zasięgu funkcjonalnego
Na wysokości wyrostka barkowego łopatki umieszczono miarkę. Poproszono pacjentów,
aby wyciągnęli ramię równolegle do miarki, mając zamkniętą dłoń. Następnie poproszona
pacjentów, aby pochylili się maksymalnie do przodu, bez wykonania kroku do przodu.
Zaznaczono nową pozycję kości śródręcza i obliczono róŜnicę między pozycją początkową.
Zapisano średnia wartość z trzech prób. Test zasięgu funkcjonalnego jest prostym
sposobem pomiaru równowagi na stojąco. Dodatkowo dostarcza informacji na temat
zdolności do wykonywania codziennej czynności, czyli sięgania po obiekt znajdujący się w
zasięgu23.
Analiza statystyczna
Analizie statystycznej poddano róŜnicę w wynikach uzyskanych przed zastosowaniem
zabiegu, 15 minut po, tydzień po i dwa tygodnie po zabiegu. Ze względu na mała liczebność
próbki, w celu wykrycia istotnych róŜnic między grupami terapeutycznymi, dotyczących
badanych parametrów zmierzonych 15 minut, tydzień i dwa tygodnie po zabiegu,
zastosowano test nieparametryczny (test U Manna – Whitney’a). Poziom alfa wynosił 0,05.
Nie przeprowadzono analizy siły statystycznej, w celu obliczenia liczebności próbki,
poniewaŜ nie było dostępnych danych dotyczących takiej grupy pacjentów oraz takiego
rodzaju interwencji, poza tym było to badanie pilotaŜowe.
Wyniki
Wszyscy badani ukończyli badanie bez Ŝadnych działań niepoŜądanych, poza jedną
osobą, która uskarŜała się na nasilone zmęczenie. śaden badany nie został wyłączony z
badania (ryc. 2.). Nikt nie miał klinicznych objawów pogorszenia w okresie badania. W
trakcie trwania okresu obserwacyjnego pacjenci byli neurologicznie stabilni i nie wykazywali
objawów nawrotu. Średnia tolerowana częstotliwość (średnia; SD; zakres) wibracji całego
ciała wynosiła: 3; 0,7; 2-4,4 Hz.
W grupie poddawanej wibracjom całego ciała, we wszystkich punktach pomiaru,
występowała tendencja do wyŜszych wartości w ocenie posturografii, jednak wartość róŜnic
nie osiągnęła poziomu istotności statystycznej (tabela 2). W przypadku testu „wstań i idź”,
wszystkie pomiary po zabiegu miały tendencję do lepszych (niŜszych) wartości w grupie

otrzymującej wibracje całego ciała, w porównaniu z grupą placebo. W badaniu
przeprowadzonym po tygodniu od zabiegu, wykazana znaczącą róŜnicę w wartości róŜnic,
przemawiającą na korzyść wielowymiarowych wibracji całego ciała (tabela 3). Po dwóch
tygodniach od zabiegu wartości posturografii i testu „wstań i idź”, w grupie otrzymującej
wibracje całego ciała, były nadal wyŜsze niŜ w grupie placebo, jednak róŜnice w wartościach
nie osiągnęły poziomu istotności statystycznej (tabela 2 i 3). W teście funkcjonalnego
zasięgu nie wykazano róŜnic między grupami (tabela 4).

Tabela 2: Sekwencyjne zmiany wyników oceny posturografii (SOT) po leczeniu za pomocą
losowych wibracji całego ciała lub placebo. Dane podane są w wartościach bezwzględnych,
w kaŜdym punkcie czasowym pomiaru, począwszy od pomiaru przed zabiegiem, następnie
15 minut, 1 tydzień i dwa tygodnie po zabiegu.
a

Zmienna
zaleŜna

WBV ( n = 6)

SOT (punkty)

Średnia (SD)

Mediana
(zakres)

Średnia (SD)

Mediana (zakres)

Przed
zabiegiem

70,5 (5,2)

71 (61-76)

67,2 (14,4)

73,4 (44-81)

15 minut po

76,3 (6,1)

77,5 (65-83)

66,0 (18,6)

74,5 (41-83)

5,8 (9,7)

5,8 (9,7)

-1,2 (6,5)

-2,5 (-11-7,0)

Zmiany
minut po)

(15

Placebo (n = 6)

Wartość p

0,180

1 tydzień po

77,5 (2,2)

78,0 (74-80)

67,5 (19,1)

76,0 (37-84)

7,0 (5,0)

7,5 (0-5,0)

0,3 (5,8)

-0,5 (-7-8,0)

2 tygodnie po

76,8 (7,0)

77,5 (64-83)

71,0 (15,2)

78,5 (48-84)

Zmiany
(2
tygodnie po)

6,3 (10,1)

5,0 (-7-22,0)

3,8 (2,5)

3,5 (1,0-8,0)

Zmiany
tydzień po)

a

(1

0,065

0,818

Zmiany w wyniku poddano analizie statystycznej. Wartość p określono za pomocą testu U Manna-Whitney’a.

WBV - wibracje całego ciała. SOT – test organizacji zmysłowej

Tabela 3: Sekwencyjne zmiany wyników testu „wstań i idź” po leczeniu za pomocą losowych
wibracji całego ciała lub placebo. Dane podane są w wartościach bezwzględnych, w kaŜdym
punkcie czasowym pomiaru, począwszy od pomiaru przed zabiegiem, następnie 15 minut, 1
tydzień i dwa tygodnie po zabiegu.
a

Zmienna
zaleŜna

WBV ( n = 6)

TUG (sekundy)

Średnia (SD)

Mediana
(zakres)

Średnia (SD)

Mediana (zakres)

Przed
zabiegiem

9,2 (1,3)

9,4 (6,8-10,5)

9,5 (4,1)

8,6 (6,0-17,4)

15 minut po

8,7 (1,4)

9,0 (6,1-10,0)

9,6 (3,7)

9,0 (6,0-16,3)

-0,6 (0,6)

-0,7 (-1,3-0,4)

0,1 (0,8)

0,0 (-1,1-1,3)

8,2 (1,9)

9,1 (5,3-10,1)

10,2 (4,4)

10,1 (5,7-18,0)

-1,0 (1,1)

-0,75 (-3--0,1)

0,6 (0,8)

0,6 (-0,3-1,6)

2 tygodnie po

8,1 (1,8)

8,0 (5,2-10,5)

9,2 (4,1)

8,8 (5,5-16,9)

Zmiany
(2
tygodnie po)

-1,2 (1,1)

-1,1 (-2,9-0,1)

-0,3 (0,6)

-0,2 (-1,3-0,3)

Zmiany
minut po)

(15

1 tydzień po
Zmiany
tydzień po)

a

(1

Placebo (n = 6)

Wartość p

0,180

0,041

0,093

Zmiany w wyniku poddano analizie statystycznej. Wartość p określono za pomocą testu U Manna-Whitney’a.

WBV - wibracje całego ciała. TUG – test wstań i idź.

Dyskusja
W porównaniu do placebo, wielowymiarowe wibracje całego ciała wpłynęły korzystnie na
wyniki testu organizacji zmysłowej i testu „wstań i idź”, w kaŜdym punkcie czasowym
pomiaru. Wpływ wibracji całego ciała był wyraźnie widoczny juŜ po 15 minutach od
przeprowadzenia zabiegu i utrzymywał się do dwóch tygodni po zabiegu. Najsilniejszy efekt
wystąpił po tygodniu od przeprowadzenia zabiegu, kiedy zanotowano istotne róŜnice (p =
0,041) w teście „wstań i idź”, a w badaniu posturografii wykazano tendencję do poprawy
wyników (p = 0,065). Włączenie większej liczby osób do badania mogłoby prowadzić do
wykazania istotnej statystycznie róŜnicy w tym parametrze. Ograniczeniem niniejszego

badania jest z pewnością liczebność próbki. NaleŜy takŜe wziąć pod uwagę, Ŝe pacjenci
mieli łagodną lub umiarkowaną niesprawność. Okres obserwacyjny był stosunkowo krótki
(dwa tygodnie), a losowe wibracje całego ciała zastosowano jedynie raz przez krótki czas
wynoszący 9 minut. MoŜna takŜe zarzucić badaniu, Ŝe zastosowanie TENS nie było idealną
formą placebo, poniewaŜ TENS moŜe pobudzać odnowę zmysłowo-motoryczną u
pacjentów neurologicznych24.
Utrzymywanie stabilności postawy zaleŜy od ciągłego przepływu informacji z układu
wzrokowego, przedsionkowego i proprioceptywnego, który jest częścią układu zmysłów oraz
do ciągłego przepływu informacji z ośrodków motorycznych do zakończeń nerwów
znajdujących się w mięśniach. Wszystkie powyŜsze informacje są przekazywane
połączeniami nerwowymi z otoczką mielinową. Stwardnienie rozsiane jest chorobą
niszczącą otoczki mielinowe ośrodkowego układu nerwowego, a wymienione układu są
często upośledzone u osób ze stwardnieniem rozsianym25. Działanie choroby na układ
nerwowy prowadzi do niewyraźnego i podwójnego widzenia. JeŜeli układ przedsionkowy
zostanie dotknięty chorobą, prowadzi to do zawrotów głowy i oczopląsu. Uszkodzenia dróg
wstępujących długich zmysłów powoduje upośledzenie czucia głębokiego i zmniejszone
odczuwanie wibracji26. Zaburzenia równowagi spowodowane są ograniczoną zdolnością do
łączenia bodźców wzrokowych, proprioceptywnych i przedsionkowych, w procesie
określania pozycji ciała w przestrzeni.
Tabela 4: Sekwencyjne zmiany wyników testu zasięgu funkcjonalnego po leczeniu za
pomocą losowych wibracji całego ciała lub placebo. Dane podane są w wartościach
bezwzględnych, w kaŜdym punkcie czasowym pomiaru, począwszy od pomiaru przed
zabiegiem, następnie 15 minut, 1 tydzień i dwa tygodnie po zabiegu.
a

Zmienna
zaleŜna

WBV ( n = 6) [Wibracje całego
ciała]

Placebo (n = 6)

FRT (mm)

Średnia (SD)

Mediana
(zakres)

Średnia (SD)

Mediana (zakres)

Przed
zabiegiem

327,8 (61,9)

300
446,7)

329,7 (72)

317,5 (226,7-430)

15 minut po

328,1 (33,2)

325,9 (290-380)

323,7 (92,6)

336,9 (183,3-436,7)

0,3 (40,1)

-1,7 (-66,7-53,4)

-6,1 (33,1)

2,5 (-46,7-38,4)

360,6 (47,2)

370 (295-418)

364,2 (83,7)

320 (300-498,3)

32,8 (71,6)

37,5
111,6)

(-63,4-

34,4 (42,0)

26,7 (-8,3-93,3)

335,6 (48,2)

336,7
396,7)

(276,7-

365 (83,8)

341,7 (276,7-520)

Zmiany
minut po)

(15

1 tydzień po
Zmiany
tydzień po)
2 tygodnie po

(1

(286,7-

Wartość p

1,000

0,818

Zmiany
(2
tygodnie po)
a

7,8 (65,4)

18,4
90,0)

(-66,7-

35,3 (64,5)

37,5 (-50-116,6)

0,394

Zmiany w wyniku poddano analizie statystycznej. Wartość p określono za pomocą testu U Manna-Whitney’a.

WBV - wibracje całego ciała. FRT – test zasięgu funkcjonalnego.

Zaburzenia równowagi i ataksja są objawami bardzo opornymi na leczenie i ograniczają
znacząco rezultaty rehabilitacji27. Zaburzenia równowagi pogarszają prognozę i wpływają
negatywnie na transfer, mobilność a nawet równowagę podczas siedzenia. Zdolność do
utrzymania równowagi jest jedną z najwaŜniejszych zmiennych związaną z ryzykiem upadku
u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym. Pacjenci ze stwardnieniem rozsianym mają
większą szansę na upadek niŜ inne grupy pacjentów29. Leczenie zaburzeń równowagi i
ataksji jest trudne, a medyczne i fizyczne metody leczenie dają ograniczone efekty2.
Informacje kliniczne
•

Wibracje

całego

pozytywnie

wpływać

ciała
na

mogą
kontrolę

postawy i mobilność u pacjentów z
umiarkowaną niesprawnością.
•

Jest to pierwsze badanie badające
wpływ wibracji całego ciała na stabilność
postawy,

mobilność

i

utrzymanie

równowagi u pacjentów ze stwardnieniem
rozsianym. W kilku badaniach wykazano,

W celu potwierdzenia korzystnych

Ŝe róŜnego rodzaju receptory, takie jak:

efektów,

wrzeciona mięśniowe, receptory skóry i

naleŜy

przeprowadzić

dalsze badania.

receptory
stymulację

nacisku

są

mechaniczną

podatne
za

na

pomocą

oscylacji30,31. Stymulacja wibracją oscylującą moŜe dawać następujące efekty: (1)
stymulacja receptorów nacisku na podeszwie stopy (ciałka Merkela, ciałka Meissnera, ciałka
Ruffiniego), (2) stymulacja proprioreceptorów, (3) generowanie odruchów. Wydaje się, Ŝe
powtarzalna stymulacja jest równie waŜna. Konsekwencją powyŜszego moŜe być zmiana
sposobu kontroli motorycznej (kontroli równowagi), w skutek czego następuje polepszenie
stabilności postawy. Efekt ten został wykazany w naszym badaniu nie tylko za pomocą
testów eksperymentalnych, takich jak posturografia. TakŜe w teście funkcjonalnym, takim
jak „wstań i idź”, wyniki były wyraźnie widoczne.
Metoda zastosowana w tym badaniu (pięć serii trwających 1 minutę, z 1-minutową
przerwą między kolejnymi seriami) została zaczerpnięta ze wstępnego badania z udziałem
osób z chorobą Parkinsona12-14. Przerwy między poszczególnymi seriami zostały
opracowane w celu zapobiegania szybkiemu zmęczeniu. We wstępnym badaniu z udziałem
pacjentów z chorobą Parkisona, pozytywny wpływ na funkcję motoryczną pojawił się 10
minut po zastosowaniu losowych wibracji całego ciała i utrzymywał się do 48 godzin12. W
innym badaniu wykazano krótkotrwałe, pozytywne efekty wibracji całego ciała, na kontrolę
postawy u pacjentów z przewlekłym udarem32. Pacjenci udarowi zostali poddani jednej serii

wibracji całego ciała, składającej się z czterech następujących po sobie powtórzeń,
trwających 45 sekund kaŜda, z 1-minutowymi przerwami. W przeciwieństwie do tego
badania, w którym zastosowano pionowe wibracje całego ciała32, w naszym badaniu
zastosowaliśmy nieharmoniczne, wielowymiarowe wibracje całego ciała, aby zapobiec
przyzwyczajaniu się receptorów33. Wydaje się, Ŝe zastosowanie stymulacji za pomocą
mechanicznej oscylacji, na polu rehabilitacji nerwowo-mięśniowej, ma ogromny potencjał,
poniewaŜ przezwycięŜa problemy związane z samodzielnym zainicjowaniem ruchu. Mimo,
Ŝe mechanizmu wymienionych efektów nie są w pełni jasne, metoda ta moŜe znaleźć
zastosowanie w rehabilitacji chorób neurologicznych i zaburzeń nerwowo-mięśniowych.
Parametry posturograficzne pozwalają na poznanie rodzaju błędów systemu kontroli
postawy. Posturografia zyskała szeroką akceptacje, jako metoda pomiaru kontroli postawy o
wysokiej powtarzalności pomiarów18,29,34,35. Tym samym, ta metoda moŜe być zastosowana
w celu pomiaru wpływu metod leczenia i rehabilitacji18. Test „wstań i idź” skorelowany jest z
szybkością chodu, równowagą i ruchem dolnych kończyn. Test funkcjonalnego zasięgu jest
prostym pomiarem równowagi w pozycji stojącej i odzwierciedla codzienną czynność
(sięganie przed siebie, w celu chwycenia czegoś)23.
Niniejsze

badanie

było

z

załoŜenia

badaniem

pilotaŜowym.

Powinny

zostać

przeprowadzone dalsze badania z zastosowaniem większej próbki i częstszych zabiegów
wibracji całego ciała. Powinno się takŜe zbadać mechanizm działania takich zabiegów u
pacjentów ze stwardnieniem rozsianym.
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