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Wstęp 
Pacjenci z stwardnieniem rozsianym najczęściej zwracają 

uwagę na chód o szerokiej podstawie z pogarszającą się rów-
nowagą podczas inicjowania lokomocji lub zmiany kierun-
ku. Stosowanie metody rezonansu stochastycznego wymusza 
mechaniczne wibracje, które charakteryzują się zmiennością 
rytmu, amplitudy i kierunku wibracji, co wymusza adaptację 
posturalną regulowaną przez OUN i odpowiedzi na bodźce 
zakłócające równowagę ciała.
Cel pracy

Ocena skuteczności oddziaływania rezonansem stochastycz-
nym na funkcję lokomocji u osób ze stwardnieniem rozsianym.
Materiał i Metody

27 osób z umiarkowaną niepełnosprawnością (EDSS: 
2,5–5) zostały podzielone losowo na grupę eksperymentalną 
i kontrolną. W grupie eksperymentalnej zastosowano 10 za-
biegów rezonansem stochastycznym (intensywność: 3 i 6, 
poziom szumu 3) w 5 seriach po 1 min., oddzielonych prze-
rwami o tym samym czasie). Ocena lokomocji została prze-
prowadzona za pomocą Functional Reach Test, Functional 
Strength Test, The Timed Up and Go Test, 180o Tandem 
Pivot Test, Tandem Stance Test.

Wyniki
W odniesieniu do Functional Reach Test  uzyskano popra-

wę w odległości wychylenia się w przód z 29,9 do 31 cm. Na 
podstawie testu Functional Strength w grupie kontrolnej od-
notowano poprawę o 5–15%, co więcej, w grupie eksperymen-
talnej uzyskano znaczą poprawę o 15–31% w ciągu 10 dni 
terapii. W The Timed Up and Go test uzyskano zmniejszenie 
czasu o 0,9 sekundy w obu grupach. Tandem Stance test (oczy 
zamknięte) zaobserwowano podobny rezultat na poziomie 
10–20%.
Wnioski

1. Metoda rezonansu stochastycznego korzystnie wpływa 
na funkcję lokomocji u osób ze stwardnieniem rozsianym.

2. Oddziaływanie rezonansem stochastycznym powinno 
być stosowane jako uzupełnienie programu postępowania fi-
zjoterapeutycznego.

3. Wymagane są kolejne badania z zastosowaniem obiek-
tywnych metod pomiaru lokomocji oraz większą liczbą uczest-
ników w celu potwierdzenia zaobserwo-wanego efektu, jak 
również opracowania skutecznego programu usprawniania.

Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, rezonans sto-
chastyczny, lokomocja.
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Admission
Patients with multiple sclerosis most often pay attention 

to gait with a broad base with deteriorating balance when 
initiating locomotion or changing direction. The use of the 
stochastic resonance method enforces mechanical vibrations, 
which are characterized by the variability of rhythm, amplitude 
and direction of vibrations, which enforces postural adjustment 
regulated by the CNS (Central Nervous System) analysis and 
response to stimuli that disturb the body’s balance.
Aim of the study

The assessment of the effectiveness of the stochastic resonan-
ce on the locomotion function in people with multiple sclerosis.
Material and methods

27 people with moderate disability (EDSS: 2.5-5) were 
randomly divided into an experimental and control group. In 
the experimental group, 10 stochastic resonance procedures were 
used (intensity: 3 and 6, noise level 3) in 5 series of 1 minute 
each, separated by intervals at the same time). The assessment 
of the locomotion was carried out using Functional Reach Test, 
Functional Strength Test, The Timed Up and Go Test, 180o 
Tandem Pivot Test, Tandem Stance Test.

Results
With regard to the Functional Reach Test, an improvement 

was obtained with a forward deflection distance from 29.9 
to 31 cm. Based on the Functional Strength test, the control 
group achieved an improvement of 5-15%, moreover, in the 
experimental group a significant improvement of 15-31% 
within 10 days of therapy was obtained. In The Timed Up and 
Go test, a time reduction of 0.9 seconds in both groups was 
obtained. Tandem Stance test (eyes closed) a similar result of 
10-20% was observed.
Conclusions

1. The stochastic resonance method has a beneficial effect 
on the function of locomotion in people with multiple sclerosis.

2. Stochastic resonance effects should be used as a comple-
ment to the physiotherapeutic program.

3. Further tests are required using objective methods of 
locomotion and more participants to confirm the observed 
effect, as well as to develop an effective rehabilitation program.

Key words: multiple sclerosis, stochastic resonance, 
locomotion.

Wstęp

Stwardnienie rozsiane (SM) jest 
przewlekłą, demielinizacyjną chorobą 
ośrodkowego układu nerwowego (OUN) 
o nieznanej etiologii, prowadzącą do nie-
pełnosprawności [21]. Zmienny charakter 
choroby skutkuje szerokim spektrum 
niepełnosprawności, takich jak zaburzenia 
równowagi, utrata koordynacji, osłabienie 
mięśni, spastyczność, zaburzenia czucia, 
zaburzenia widzenia, upośledzenie funkcji 
poznawczych, zmęczenie i utrata kontroli 
nad oddawaniem moczu i kału [15]. 
Pacjenci najczęściej zwracają uwagę na 
chód o szerokiej podstawie z pogarsza-
jącą się równowagą podczas inicjowa-
nia lokomocji lub zmiany kierunku, co 
więcej zaburzenia równowagi i ataksja 
są najbardziej opornymi na interwencje 
terapeutyczne [16]. Stosowanie meto-
dy rezonansu stochastycznego wymusza 
mechaniczne wibracje, które charakte-
ryzują się zmiennością rytmu, ampli-
tudy i kierunku wibracji, co wymusza 

adaptację posturalną regulowaną przez 
OUN i odpowiedzi na bodźce zakłócające 
równowagę ciała [5, 11].

Celem pracy jest ocena skuteczności 
oddziaływania rezonansem stochastycz-
nym na funkcję lokomocji u osób ze 
stwardnieniem rozsianym

Materiał i Metody

Na przeprowadzenie badań uzyska-
no zgodę Komisji Bioetyki przy Uni-
wersytecie Medycznym w Łodzi – nr 
RNN/245/18/KE z dnia 10.07.2018 r.

Do badania włączono 27 osób, któ-
re spełniły kryterium włączenia, zapo-
znały się z formularzem informacji dla 
uczestnika badania oraz wyraziły zgodę 
wypełniając formularz świadomej zgo-
dy. Osoby te, zostały podzielone losowo 
na grupę eksperymentalną (12 kobiet, 
2 mężczyzn) i kontrolną (9 kobiet,  
4 mężczyzn) według stratyfikacji z rando-
mizacją blokową [10], przy wyborze jed-
nego czynnika warstwującego w zakresie 

okresu od rozpoznania schorzenia. Osoby 
u których czas od rozpoznania wyniósł 
poniżej 5 lat cechowała następująca seria 
bloku randomizacyjnego: BBAA  AABB  
ABAB  BAAB  BABA BBAA BBAA, 
gdzie A oznacza przynależność do grupy 
eksperymentalnej, natomiast B ozna-
cza przynależność do grupy kontrolnej. 
Dla osób u których czas od rozpoznania 
wyniósł powyżej 5 lat cechowała nastę-
pująca seria bloku randomizacyjnego: 
BABA  ABBA  ABAB  AABB  ABBA  
BBAA  ABBA, gdzie A oznacza przy-
należność do grupy eksperymentalnej, 
natomiast B oznacza przynależność do 
grupy kontrolnej. Kryteriami włączenia 
były: choroba stwardnienia rozsianego 
z umiarkowaną niepełnosprawnością 
(w rozszerzonej skali niewydolności ru-
chowej Kurtzke’go: 2,5–5). Kryteriami 
wyłączenia były: postać rzutu w ciągu 
ostatnich dwóch miesięcy, stany będące 
następstwem niedawno przebytych zła-
mań lub urazów (mniej niż 6 miesięcy), 
zabiegów operacyjnych: alloplastyki stawu 
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biodrowego lub kolanowego, osteoporozy 
z pęknięciami trzonów kręgów, obecności 
implantów elektronicznych, stany będące 
następstwem wszczepienia sztucznych 
zastawek serca, padaczki, nowotworów, 
ciąży, zakrzepicy kończyn dolnych. Cha-
rakterystyka badanych została przedsta-
wiona w  tabeli 1.

Ocena lokomocji została przeprowa-
dzona w dniu włączenia do badania, po 
zastosowaniu zabiegów fizjoterapeutycz-
nych w ciągu 5 dni roboczych oraz po za-
stosowaniu zabiegów fizjoterapeutycznych 
w ciągu 10 dni roboczych za pomocą 
Functional Reach Test [3], Functional 
Strength Test [7], The Timed Up and Go 
Test [12, 20], 180o Tandem Pivot Test 
[12], Tandem Stance Test [12].

U każdego uczestnika zastosowano 
indywidualne postępowanie usprawnia-
jące (kinezyterapia, masaż, fizykotera-
pia, metody usprawniania ruchowego, 
terapia zajęciowa, terapia logopedyczna 
i psychologiczna) każdego dnia robo-
czego przez okres dwóch tygodni, co 
daje dziesięć dni terapii. W każdym dniu 
terapii u osób z grupy eksperymentalnej 
zastosowano zabieg rezonansem stocha-
stycznym. Pierwszy zabieg o intensyw-
ności 3, poziom szumu 3 (zakres zmian 
intensywności) w 5-ciu seriach po 60 s., 
oddzielonych przerwami o tym samym 

czasie, natomiast dziewięć kolejnych 
zabiegów o intensywności 6, poziom 
szumu 3 (zakres zmian intensywności) 
w 5-ciu seriach po 60 s., oddzielonych 
przerwami o tym samym czasie. Zada-
niem pacjenta w czasie trwania zabiegu 
było utrzymanie równowagi w pozycji 
stojącej z uwzględnieniem lekko ugiętych 
stawów kolanowych i wystrzegania się 
przytrzymywania za poręcze.

Uzyskane dane zostały zakodowane 
w arkuszu Excel i poddane analizie staty-
stycznej w programie SPSS for Windows. 
Zmienne ilościowe przeanalizowano 
metodami statystki opisowej (średnia, 
odchylenie standardowe, wartość mini-
malna i maksymalna). Do porównania 
średnich zastosowano test t-Studenta 
(dwie niezależne grupy). Wartość p < 0,05 
przyjęta została za istotną statystycznie, 
wartość p pomiędzy 0,05 a 0,1 uznano 
za tendencję statystyczną ze względu na 
niewielką liczebność badanych prób.

Wyniki

W odniesieniu do Functional Reach 
Test grupa eksperymentalna uzyskała pro-
centowo mniejszą poprawę, aczkolwiek 
uzyskana zmiana w odległości wychylenia 
się w przód jest większa w porównaniu 
do grupy kontrolnej. Na podstawie testu 

Functional Strength w grupie kontrolnej 
odnotowano poprawę o 5–15% w ciągu 
10 dni terapii, co więcej, w grupie eks-
perymentalnej uzyskano znaczą poprawę 
o 15–31% w porównaniu do wartości 
przed rozpoczęciem terapii rezonansem 
stochastycznym. W ocenie lokomocji 
za pomocą testu The Timed Up and Go 
w grupie eksperymentalnej odnotowano 
stopniową  progresywną poprawę uzyska-
nego czasu przez uczestników badania 
o 0,7–0,9 sekundy, natomiast w grupie 
kontrolnej po 5 dniach terapii uzyskany 
czas uległ zwiększeniu o 0,9 sekundy, 
jednak po 10 dniach terapii uzyskany czas 
uległ poprawie o 0,7 sekundy w porówna-
niu do stanu przed zastosowaniem terapii. 
Zaobserwowane zmiany w 180o Tandem 
Pivot Test świadczą o uzyskaniu lepszego 
rezultatu w grupie kontrolnej o 33–46% 
w ciągu stosowanej terapii. W teście Tan-
dem Stance (oczy otwarte) po zastosowa-
niu 5 dni terapii w obu grupach uzyskano 
podobny efekt terapeutyczny na poziomie 
28–30%, natomiast po 10 dniach tera-
pii w grupie kontrolnej zaobserwowano 
poprawę o 45% w porównaniu do stanu 
wyjściowego, aczkolwiek grupa ekspe-
rymentalna uzyskała niemal identyczny 
rezultat w porównaniu do wyników po 
5 dniach terapii.  Na podstawie testu 
Tandem Stance (oczy zamknięte) obie 

Tab. 1. Charakterystyka osób badanych



45Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

grupy uzyskały podobny rezultat w ciągu 
10 dni terapii na poziomie 10–20%.

Nie stwierdzono statystycznie istot-
nych różnic w ocenach przed zastosowa-
niem i w ciągu 10 dni terapii pomiędzy 
obiema grupami w Functional Reach, 
Functional Strength, The Timed Up 
and Go, 180o Tandem Pivot, Tandem 
Stance Test. Nie odnotowano doniesień 
o skutkach ubocznych wynikających z od-
działywania rezonansem stochastycznym 
w grupie eksperymentalnej.

Na poprawę wyników w grupie kon-
trolnej wpływ miały równolegle reali-

zowane u badanych ćwiczenia i zabiegi 
fizjoterapeutyczne (Ryc 1.)

Dyskusja

W przeprowadzonym badaniu szuka-
no odpowiedzi pozwalającej oszacować 
skuteczność oddziaływania rezonansem 
stochastycznym wykorzystywanego 
w neurorehabilitacji u osób ze stward-
nieniem rozsianym. Badanie wykazało 
znaczący wpływ na lokomocję. Na popra-
wę wyników w grupie kontrolnej wpływ 
miały równolegle realizowane u badanych 

ćwiczenia i zabiegi fizjoterapeutyczne. 
Na podstawie Functional Reach Test 
stwierdzono brak zwiększonego ryzyka 
upadków. Wyniki pomiaru The Timed 
Up and Go Test pokazały niezależną mo-
bilność w czynnościach dnia codzien-
nego. Functional Strength Test pozwala 
na wczesne wykrycie zmniejszenia siły 
dolnej części ciała, co więcej, uzyskana 
poprawa uczestników terapii pozwala 
na utrzymanie równowagi ciała podczas 
zmiany pozycji ze średnich do wysokich 
i odwrotnie tj. samodzielną aktywność 
dnia codziennego podczas wstawania 

Tab. 2. Wartości testów klinicznych przed rozpoczęciem terapii. Różnice pomiędzy grupą kontrolną a eksperymentalną.  
Legenda: Wartości dodatnie świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu; a  – obniżone wartości świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu

Tab. 3. Wartości testów klinicznych po 5 dniach terapii. Różnice pomiędzy grupą kontrolną a eksperymentalną. 
Legenda: Wartości dodatnie świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu; a  – obniżone wartości świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu
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Tab. 4. Wartości testów klinicznych po 10 dniach terapii. Różnice pomiędzy grupą kontrolną a eksperymentalną. 
Legenda: Wartości dodatnie świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu; a  – obniżone wartości świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu

Ryc. 1. Wyniki Functional Strength Test. Wartości dodatnie świadczą o uzyskaniu lepszego rezultatu. 
Nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic pomiędzy grupami
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z krzesła, wsiadania do samochodu lub 
wchodzenia po schodach.

W randomizowanym badaniu 
(Schuhfried O. i wsp. 2005) ocenio 
skuteczność oddziaływania metody re-
zonansem stochastycznym u pacjentów ze 
stwardnieniem rozsianym (EDSS 2,5–5). 
W grupie eksperymentalnej zastosowano 
oscylację mechaniczną o niskiej częstotli-
wości 2,0–4,4 Hz w 5-ciu seriach po 60 
s., oddzielonych przerwami o tym samym 
czasie. Efekty były najbardziej widoczne 
po tygodniu od przeprowadzonych zabie-
gów, kiedy zanotowano istotnie znaczące 
różnice w zmianach wyników (p =0,041) 
w The Timed Up and Go test. Średni 
wynik grupy eksperymentalnej zmniej-
szył się z 9,2 s (przed zabiegiem) do 8,2 
s (po zabiegu) po tygodniu stosowanej 
terapii [18].

Alguacil Diego i wsp. stosowali drga-
nia stochastyczne o częstotliwości 6 Hz 
w 5-ciu seriach po 60s., oddzielonych 
przerwami o tym samym czasie w ciągu 
5 dni u osób ze stwardnieniem rozsia-
nym o łagodnej i umiarkowanej nie-
pełnosprawności (EDSS <5). W trakcie 
terapii nie stosowali innych zabiegów 
fizjoterapeutycznych. Nie odnotowali 
żadnych znaczących zmian na podstawie 
testu organizacji sensorycznej (SOT), 
The Timed Up and Go i skali równo-
wagi Berga (BBS) w zakresie równowagi 
i kontroli postawy. Jednakże zaobserwo-
wano znaczące różnice między grupami 
w teście kontroli motorycznej (MCT): 
grupa eksperymentalna wykazała znacz-
ne zmniejszenie czasu reakcji (LAT), co 
miało pozytywny wpływ na kontrolę 
równowagi. Grupa eksperymentalna wy-
kazała również istotne skrócenie czasu 

reakcji w teście SOT1 (badanie na plat-
formie nieruchomej przy oczach otwar-
tych) i SOT3 (badanie na platformie 
nieruchomej przy oczach otwartych, ale 
poruszającym się otoczeniu) [1].

Uszynski i wsp. stosując drgania si-
nusoidalne (3 serie, 40 Hz, amplituda 
0–10 mm, 3x/tydzień przez 12 tygodni) 
na podstawie The Timed Up and Go test 
nie odnotował istotnej poprawy dla rów-
nowagi dynamicznej [22]. Schyns i wsp. 
stosując drgania sinusoidalne (40 Hz) nie 
zaobserwował znaczącej poprawy równo-
wagi ciała w oparciu  o  The Timed Up 
and Go test [19]. W kolejnych badaniach, 
w których stosowano drgania sinusoidal-
ne nie wykazano istotnego wpływu na 
szybkość chodzenia i wytrzymałość [6, 
14, 19]. Co więcej, nie zaobserwowano 
znaczącej zmiany na podstawie Functio-
nal Strength Test [6].

W badaniu własnym zadaniem pa-
cjenta w czasie trwania zabiegu było 
utrzymanie równowagi w pozycji sto-
jącej z uwzględnieniem lekko ugiętych 
stawów kolanowych i wystrzegania się 
przytrzymywania za poręcze. Kończyny 
dolne pacjenta stały na pojedynczych 
płytach, co może powodować nierów-
nomierne obciążenie kończyn dolnych 
ze względu na nierównomierne napięcie 
mięśniowe i stąd nie można wykluczyć, 
że pacjenci przenosili ciężar swojego ciała 
głównie na zdrową kończynę, powodując 
niedostateczną stymulację niedowładnej 
kończyny [2, 9]. Ponadto, pacjenci mieli 
założone obuwie, aby ustabilizować staw 
skokowy podczas oddziaływania rezonan-
sem stochastycznym, a zatem nie można 
wykluczyć, że ewentualnie drgania me-
chaniczne zostały dodatkowo tłumione 

przez obuwie pacjentów [13]. Według 
Freemana i Wyke [4], ćwiczenia czucio-
wo-ruchowe najlepiej wykonywać bez 
obuwia, aby zapewnić maksymalną ilość 
odpowiednich informacji aferentnych 
do OUN. Rogan i wsp. [17] wykazali, 
że stymulacja wibracjami bez obuwia 
w porównaniu do stymulacji w obuwiu 
[8] znacznie poprawiła szybkość rozwoju 
siły izometrycznej i zwiększył poziom 
sprawności fizycznej u osób w podeszłym 
wieku po czterech tygodniach oddziały-
wania rezonansem stochastycznym.

Wnioski:

1. Metoda rezonansu stochastycznego 
korzystnie wpływa na funkcję lokomocji 
u osób ze stwardnieniem rozsianym.

2. Oddziaływanie rezonansem sto-
chastycznym powinno być stosowane 
jako uzupełnienie programu postępo-
wania fizjoterapeutycznego.

3. Wymagane są kolejne badania 
z zastosowaniem obiektywnych metod 
pomiaru lokomocji oraz większą licz-
bą uczestników w celu potwierdzenia 
zaobserwowanego efektu, jak również 
opracowania skutecznego progra-
mu usprawniania.
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