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   Dystrofie mięśniowe to grupa 
uwarunkowanych genetycznie chorób mięśni, 
różniących się swoim mechanizmem 
genetycznym, sposobem dziedziczenia i 
przebiegiem choroby. Dystrofia typu 
Duchenne’a, dystrofia typu Beckera i dystrofie 
mięśniowe obręczowo-kończynowe będą 
głównym tematem poniższego opracowania. 

Wspólnym objawem wszystkich chorób 
nerwowo-mięśniowych jest osłabienie mięśni, 
któremu może towarzyszyć nadmierna 
męczliwość w wyniku uszkodzenia w płytce 
nerwowo-mięśniowej. Zeszczuplenie mięśni 
poprzez uszkodzenie komórki ruchowej rogu 
przedniego rdzenia lub nerwu, a nawet 
przerostu mięśni spowodowanej rozrostem 
tkanki łącznej i tłuszczowej w zanikających 
mięśniach. 

 Dystrofia mięśniowa Duchenne’a (DMD) 

jest jedną z najczęstszych chorób genetycznych 

rozpoznawanych w dzieciństwie. Jest to 

najcięższa i najczęstsza postać dystrofii 
mięśniowej. Ponieważ gen DMD znajduje się 

na chromosomie X, choroba dotyka głównie 

chłopców, chociaż czasem nie omija i 

dziewcząt. Skutkiem choroby jest postępująca 

utrata siły mięśni wywołana przez mutację w 

genie kodującym dystrofinę. Brak dystrofiny 

powoduje uszkodzenie komórek mięśniowych, 

co w konsekwencji prowadzi do zaburzeń 

pracy wielu organów i tkanek, zwłaszcza 

związanych z sercem i układem oddechowym. 

Do najczęstszych objawów choroby należą; 

opóźniony rozwój ruchowy, kłopoty w 
chodzeniu, bieganiu, wchodzeniu po schodach, 

problemy ze wstawaniem z pozycji siedzącej, 

przerost mięśni łydek, niezręczny chód 

(kołysanie się); chód kaczkowaty, na palcach, 

chodzenie „z piersią do przodu” (pogłębiona 

lordoza lędźwiowa). Okres przeżycia chorych z 

dystrofią DMD wynosi przeciętnie około 25-30 

lat. 

 Dystrofia mięśniowa typu Beckera (BMD) 
- przebiega łagodniej, chorzy bardzo długo są 

sprawni ruchowo, unieruchomienie przed 40 

rokiem życia jest rzadkie a okres przeżycia jest 

prawie taki sam jak dla całej populacji. 

Przyczyną nie jest brak dystrofiny, lecz jej 

nieprawidłowość, inny ciężar cząsteczkowy niż 

tej właściwej. Objawia się później (między 5 a 

12 rokiem życia), chorzy są długo sprawni, a 

pierwszym objawem jest przerost łydek i 
kurcze mięśniowe. 

 Dystrofia mięśniowa obręczowo–

kończynowa (LGMD) stanowi dużą grupę 

dystrofii mięśniowych. Występują tu choroby 
dziedziczone zarówno autosomalnie 

recesywnie, jak i dominująco. Ponadto różnica 

dotyczy również miejsca mutacji i produktu 

białkowego genu. Początek objawów i stopień 

ich nasilenia również będzie zróżnicowany. We 

wszystkich przypadkach wystąpi osłabienie 

mięśni, szczególnie kończyn dolnych 

utrudniając np. wchodzenie po schodach. W 

rezultacie chód staje się kaczkowaty. 

Następnie dochodzi do niemożności uniesienia 

ramion ponad poziom i odstawania łopatek. 

Twarz jest zwykle wolna od objawów. W 
niektórych przypadkach występuje 

kardiomiopatia i trudności z oddychaniem. 

 

Postęp wspomnianych dystrofii 
mięśniowych często dzieli się na 3 stadia; 
wczesne, przejściowe i utraty zdolności 
samodzielnego chodzenia/unieruchomienie. 
Kompleksowe zarządzanie opieką i działaniami 
fizjoterapeutycznymi musi bazować na 
gruntownej wiedzy na temat postępu i 
interakcji między słabością poszczególnych 
mięśni, kompensacją, napięciami i 
deformacjami na każdym etapie choroby. 

 Na przykładzie dystrofii mięśniowej 
Duchenne’a postaram się scharakteryzować 
poszczególne stadia. Jednak nie we wszystkich 
ze wspomnianych dystrofii, ze względu na 
wolniejszy ich przebieg, musi dojść do 
wszystkich z opisywanych etapów. 

 



REHABILITACJA U CHORYCH Z DYSTROFIAMI MIĘŚNIOWYMI | www.parentproject.org.pl                                                     3 | 

STADIUM WCZESNE  
chory chodzący 
 

Pacjenci są mniej sprawni ruchowo, gorzej 
biegają, często się przewracają, wstają z 
trudnością. Wszystko to dzieje się z powodu 
uwypuklenia powłok brzusznych, a tym 
samym pogłębienia lordozy lędźwiowej 
(przodopochylenia miednicy), przerostu 
mięśni łydki, skrócenia ścięgien Achillesa co 
powoduje stawianie stopy na palcach, a chód 
staje się kołyszący. 
W skutek osłabienia mięśni pośladkowych 
wraz z grupą kulszowo - goleniową miednica 
pochyla się do przodu, lordoza lędźwiowa 
zwiększa się, tym samym środek ciężkości ciała 
przesuwa się do przodu w stosunku do osi 
stawów biodrowych, stwarzając zagrożenie 
upadkiem w przód. Dodatkowe osłabienie 

mięśnia czworogłowego uda zaburza czynną 
stabilizację stawów kolanowych zmuszając 
organizm do wykorzystania mechanizmu 
Puttiego, poprzez końskie ustawienie stopy i 
przeniesienie środka ciężkości ciała przed 
stawy kolanowe. Wraz z rozwojem choroby 
dochodzi do osłabienia siły mięśniowej 
obręczy barkowej i kończyn górnych co skłania 
tułów do pochylania się ku przodowi. Aby 
utrzymać stabilność pacjent odchyla się w tył 
pogłębiając lordozę lędźwiową. Dużym 
problemem dla tej grupy chorujących jest 
zmiana pozycji np.; z leżącej. Wraz z 
osłabieniem siły mięśniowej dzieci przy 
wstawaniu z podłogi wykorzystują objaw 
Gowera czyli „wspinają się po sobie”. 

 

 
OSŁABIONE STAWY I MIĘŚNIE W OBRĘBIE 

 
1. kończyny dolnej:  

 staw biodrowy – przykurcz zgięciowy, często z kompensacją odwiedzeniową jest 
spowodowany przewagą mięśni zginaczy(mięsień biodrowo –lędźwiowy, mm. prosty 
uda) i odwodzicieli (głównie mm. napinacz powięzi szerokiej) nad prostownikami (mm. 
pośladkowy wielki, średni, mały) i przywodzicielami tego stawu (mm. przywodziciel 
długi, krótki i wielki) oraz przyjmowaniem odwiedzeniowego ustawienia kończyny 
dolnej w pozycji stojącej mającej na celu zwiększenie czworoboku podparcia; 

 staw kolanowy – przykurcz zgięciowy, na skutek skrócenia dystalnej części pasma 
biodrowo–piszczelowego powięzi szerokiej uda z powodu przyjmowania długotrwałych 
pozycji siedzących; 

 staw skokowo –goleniowy –„stopa końska”, przewaga siły mięśnia 3-głowego łydki nad 
prostownikami tego stawu (mm. piszczelowy przedni, piszczelowy tylny, strzałkowy 
długi i krótki) a ”końsko-szpotawa”,  gdy mm. piszczelowy tylny jest silniejszy niż mm. 
piszczelowy przedni i mm. strzałkowe. 

2. kończyny górnej: 

 staw ramienny- przykurcz odwiedzeniowy z rotacją wewnętrzną (mm. naramienny 
część barkowa) jest skutkiem wykorzystywania siły ramion do podtrzymywania 
równowagi tułowia w pozycji stojącej przez oparcie dłoni o miednicę lub założeniem 
kciuków za pasek spodni;  

 staw łokciowy – przykurcz zgięciowy z pronacją przedramienia. Przewaga siły mięśni 
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zginających staw łokciowy (mm. 2-głowy ramienia, mm. kruczo-ramienny 
prostownikiem prostownikiem mm. ramienny), nad tego stawu (3-głowy ramienia). 

3. mięśnie tułowia: 

 mm. brzucha – (mm. prosty brzucha i mm. piramidowy), napinają ściany brzucha, 
zwiększają ciśnienie jamy brzusznej działając na jej narządy, stabilizują i zmniejszają 
napięcie kręgosłupa, tułowia i miednicy, wspomagają oddychanie. 
 

 mm. zginacz szyi (mm. mostkowo-obojczykowo-sutkowy) – jednostronnie pochyla 
głowę w tę samą stronę, obraca głowę w stronę przeciwną, obustronnie prostuje 
głowę, działa jako dodatkowy mm. oddechowy przy ustabilizowanej głowie. 
 

 mm. najszerszy grzbietu – jest silnym mm. odwodzącym lub unoszącym ramię, ma 
również funkcję obniżania ramienia wbrew oporowi. 

 
4. patologia chodu  

 
chód kaczkowaty z obustronnym objawem Trendelenburga (opadanie miednicy po 
stronie podporowej w fazie przenoszenia), objaw Duchenne’a (kompensacja tułowia w 
stronę kończyny podporowej), chód na palcach, znaczne wychylenie miednicy we 
wszystkich płaszczyznach, utrudniony chód na piętach – niemożliwy z powodu 
przykurczów zginaczy stawu skokowo-goleniowego i osłabienia mm. prostowników 
stopy. 

 

 
KOMPENSACJA  
 

 następuje wzrost lordozy lędźwiowej aby utrzymać linię sił ze stawem biodrowym, 
mniejszy przechył przedni miednicy (początkowo jest widoczny)jako nadmierny wyprost, 
co jest „ułatwieniem „dla stawu biodrowego w ustawieniu pozycji tak długo jak mięsień 
czworogłowy jest na tyle silny, żeby przeciwdziałać siłom ruchu zgięcia kolana, 

 
 dochodzi do wzrostu zgięcia biodrowego podczas kołysania, żeby odbarczyć stopy, 

 
 stopy mogą być w awersji lub inwersji, 
 
 można zaobserwować „chód biodrowy” żeby nie doszło do wysunięcia biodra pod 

wpływem wagi, 
 

 następuje wzrost odwodzenia jednej kończyny oraz kołysania tułowia, 
 
 zauważamy gorszy rytm chodzenia, 
 
 widoczny manewr Gowersa. 

 
Osłabienie mm. kończyn i szyi nie zawsze jest zauważalne, ale jest widoczne w badaniach siły 
mięśniowej. Typowy obraz fazy początkowej/wczesnej to „niezdarność”, czyli niemożliwe 
wykonywanie niektórych ruchów oraz „płaskostopie”. 
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JAK ROZCIĄGAMY PODCZAS ĆWICZEŃ? 
   
   Regularny program rozciągania mm. jest 
nieunikniony aby utrzymać pełen zakres ruchu 
mm. i stawów. Mamy pewność, że regularny, 
delikatny ucisk na końcu zakresu ruchu 
minimalizuje ryzyko przykurczów. Program 
rozciągania powinien być wykonywany 
regularnie. Te procesy można łączyć z ciepłymi 
kąpielami, hydromasażem i zajęciami, którymi 
młody człowiek jest szczególnie 
zainteresowany i wykonywanie ich daje mu 
radość i satysfakcję.  

Podczas rozciągania terapeuta/rodzic, 
pomagający wykonać ćwiczenie, lub dziecko 
/chory ćwiczące samodzielnie, powinni być w 
pełni poinstruowani o prawidłowych 
pozycjach, które należy przyjąć i o 
odpowiedniej stabilizacji w czasie ćwiczeń. 
Bardzo ważne jest wykonanie prawidłowej 

pracy dla mięśni i stawów i uniknięcie kontuzji. 
Pozycje do ćwiczeń powinny być pewne i 
wygodne dla ćwiczącego, jak i 
terapeuty/odzica. Stanowi to o 
bezpieczeństwie chorego. Intensywność nie 
powinna powodować bólu, ale powinna być 
odczuwalna, przez ćwiczącego. Każdy mięsień 
jest rozciągany ok. 30 sek.  

 
W dystrofii staramy się zapobiegać 

tworzeniu się blizny w określonej pozycji, tak 
aby nie przyczyniały się one do utraty zakresu 
ruchu mięśni i stawów. Powinniśmy rozciągać 
jak najwcześniej mięśnie łydki, a w 
szczególności ścięgno Achillesa, tylną grupę 
mięśni uda, mm. biodrowo-lędźwiowy i pasmo 
biodrowo- piszczelowe. 

 
 

ĆWICZENIA DLA FAZY WCZESNEJ; 
 
 

1. Samodzielne zmiany pozycji z leżenia przodem do leżenia tyłem i odwrotnie.  

a.  leżenie na bokach (masywne zgięcie i wyprost) 

b. ćw. rozciągające mm. biodrowo-lędźwiowy na boku. 

2. Ćwiczenia z leżenia tyłem do podparcia na przedramionach. 

3. Ćwiczenia w siadzie prostym z podparciem na dłoniach. 

4. Ćw. z siadu prostego do pozycji „raczka” (marsze do przodu, tyłu i na boki) 

5. Ćw. z siadu prostego do siadu skrzyżnego (korekcja postawy i poczucie dobrej postawy). 

6. Siad płotkarski raz na jednej nodze, raz na drugiej. 

7. Klęk podparty (ćw. poczucia pozycji i przenoszenia obciążeń, naprzemienne KKG i KKD +ćw. 

oddechowe).  

8. Marsz w klęku podpartym we wszystkich kierunkach. 

9. Ćw. w siadzie klęcznym i klęku prostym (dla mm. 4-głowego uda - lifting/chopping). 

10. Ćw. z klęku prostego do klęku jednonóż (może być z piłką lub meblami -podparcie). 

11. Ćw. w staniu z piłką -rzutne i chwytne na różne sposoby i w różnych kierunkach. 

12. Chód – z pomocą terapeuty/rodzica lub samodzielny w przód i w tył, w bok, po różnych 

powierzchniach, na boso lub/ i w butach ortopedycznych. 
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STADIUM PRZEJŚCIOWE  

chory chodzący z trudnością, na dłuższych odcinkach korzystający z wózka 
(w DMD wiek około 6 do 9 lat) 

 
Kolejnym etapem choroby są przykurcze 

stawowe. Nadmierne zgięcie stawów 
biodrowych, kolanowych, zgięcie podeszwowe 
stóp z ich odwróceniem, a także przykurcz 
zgięciowy stawów łokciowych z ograniczeniem 
ich odwracania dłoniowego przedramienia. 
Napięcie pasma biodrowo-piszczelowego i 

ścięgien Achilles znacznie ograniczają 
przyjmowanie pozycji pionowej, a wiotkość w 
obrębie obręczy barkowej powoduje znaczne 
utrudnienia w przenoszeniu chorego za 
pomocą chwytu pod pachy gdyż wyślizguje się 
z rąk. 

 

OSŁABIENIE MM I STAWÓW  
 
1. postępujące osłabienie mm. wymienionych w fazie wstępnej, 

 
2. osłabienie mm. 4-głowego, a co za tym idzie pogorszenie się chodu, 

 
3. osłabienie mm. odpowiedzialnych za inwersję i awersję stawu skokowego. 

 

 

KOMPENSACJA  
 
1. w tej fazie chory chce za wszelką cenę utrzymać równowagę i przeciwstawiać się grawitacji 

symultanicznie używając stawów kolanowych i biodrowych, 
 

2. wykorzystuje -kołysanie miednicą i zmniejszony wyprost biodra, 
 

3. chory kompensacyjnie powiększa; 
a. utrzymanie równowagi,  
b. skurcz obręczy biodrowo-piszczelowej,  
c. wzrost zgięcia podeszwowego oraz ułożenie stopy końskie, aby przeciwdziałać zgięciu 

kolan.  
 

4. zauważalne zaczynają być coraz częstsze upadki, 
 

5. widoczna bardzo mocno jest intensywniejsza inwersja spowodowana działaniem mm. 
piszczelowego tylnego, co prowadzi do destabilizacji stawu skokowo-piętowego oraz większej 
ilości upadków z powodu „wykręcania kostki”(pomimo, że większa ilość upadków jest z 
powodu osłabienia mm 4-głowego oraz deformacji kolana). 

 
6. Przykurcze najmocniej rozwijają się w:  

a. obręczy biodrowo- piszczelowej i mm. napinacza powięzi szerokiej, 
b. zginaczach biodra, 
c. ścięgnach podkolanowych, 
d. mm. brzuchatym łydki, 
e. mm. piszczelowym tylnym. 
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Podstawowym celem usprawniania w tym 
okresie jest spowolnienie procesów 
degeneracyjnych. Jest to możliwe dzięki 
profilaktyce przykurczów i deformacji stawów 
w przebiegu zbyt wcześnie rozwijającej się 
kompensacji samoistnej i zaburzeń 
prawidłowego stereotypu postawy, chodu, 
oraz obniżonej wydolności ogólnej organizmu. 
Odpowiednie działania, mające na celu 
przedłużenie okresu samodzielności chorego, 
czyli profilaktyka przykurczów, zachowanie 
prawidłowej postawy, mobilizacja osłabionych 
mm. i zaopatrzenie ortopedyczne 
wspomagające funkcje osłabionych mm. 
kończyn. 

 
Okres przejściowy jest wyjątkowo trudną 

fazą dla chorego, gdyż traci on określone 
funkcje stateczne. Od terapeuty zaś wymaga 
dużego wysiłku i inwencji w celu 
maksymalnego wykorzystania pozostałych z 

poprzedniego okresu możliwości 
funkcjonalnych. 

 
Między I a II okresem korzystanie z wózka 

inwalidzkiego należy ograniczyć do 
niezbędnego minimum, aby maksymalnie 
opóźnić przejście w fazę II. 

 
Dzieci z coraz większą trudnością poruszają 

się po nierównym terenie, na długich 
dystansach i schodach. 

 
Pomimo postępu choroby potrzebne jest 

zwiększenie nacisku na niezależność dziecka, 
aby zachęcić je do normalnego uczestnictwa w 
zajęciach szkolnych i rozrywkach. Zachęcamy 
dzieci do pływania i różnorodnych gier i zabaw 
w wodzie, które mogą być kontynuowane z 
rówieśnikami, ponieważ woda pomaga chorym 
poruszać się swobodnie i w odciążeniu. 
 

 
 
 
 Program ćwiczeń, profilaktyka przykurczów i deformacji stawów to nie tylko regularne ćwiczenia, 

ale i zaopatrzenie ortopedyczne: 
 
kończyna górna; 

 łuska na dłoń i przedramię, 

 stabilizator nadgarstka, 

 wysięgnik i chwytnik, 
 
kończyna dolna; 

 łuska lub longeta na stopę i podudzie (AFO), 

 łuska lub longeta na stopę, podudzie i udo (KAFO), 

 elastyczna opaska na staw kolanowy z bocznymi usztywnieniami, 

 tutor kolanowy krótki, 

 podciąg gumowy na opadającą stopę. 
 
 

 WYPOSAŻENIE DODATKOWE: 
 wózek inwalidzki, 
 elektryczny wózek inwalidzki, 
 pionizator, 
 łóżko ortopedyczne, 
 łóżko ortopedyczne łamane lub z możliwością biernej pionizacji, 
 podnośnik hydrauliczny lub mechaniczny do wanny, 
 winda na schody, 
 fotel sedesowy, nasadka sedesowa lub podnośnik toaletowy, 
 blat do wózka, 
 poduszka przeciwodleżynowa do wózka, 
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 materac przeciwodleżynowy, 
 krzesła i fotele z elektrycznie podnoszonymi siedziskami (bez opcji pochylenia w przód), 
 krzesło do wanny, 
 mata przeciwpoślizgowa do wanny, 
 kliny, wałki, poduszki do stabilizowania pozycji siedzącej i leżącej. 

 
Ręczny wózek inwalidzki jest bardzo 

praktyczny. Można go łatwo i szybko złożyć i 
przewieźć w bagażniku samochodowym.  

 
Wózek elektryczny lub elektryczny skuter 

jest idealny nie tylko na wycieczki rodzinne, ale 
także w szkole i w czasie spotkań z 
rówieśnikami, z którymi kontakt chorego jest 
bardzo ważny. Dzięki niemu nie musi 
rezygnować z uczestniczenia w spotkaniach 
towarzyskich i życia kulturalnego swojego 
otoczenia. 

Przy wyborze wózka należy zwrócić uwagę 
na jego rodzaj i rozmiar, tak aby zachować 
prawidłowe, symetryczne proporcje ułożenia 
kręgosłupa. Ważną cechą wózka jest jego 
pełna długość, wysokość i wysokość 
podłokietników i dobre wsparcie dla stóp. 
Niektóre z wózków umożliwiają zmiany kąta 
nachylenia siedziska oraz oparcia. Pasy 
bezpieczeństwa i hamulce powinny działać 
sprawnie i lekko, dla pełnego bezpieczeństwa 
poruszającego się na wózku chorego. Dla 
większego komfortu siedzisko może mieć 
regulowaną wysokość. Zagłówek jest zalecany 
od momentu kiedy chory z dystrofią zaczyna 

mieć osłabione mm. przedniej części szyi, co 
sprawia mu problem w prawidłowym 
utrzymaniu głowy. Absolutnie niezbędny jest 
zagłówek podczas podróży samochodem, 
gdzie prawdopodobieństwo urazu szyi jest 
bardzo duże. 

Siedzenie musi być twarde,  ale wygodne. 
Regulowana głębokość siedziska jest bardzo 
ważna, gdy chory rośnie i wydłużają mu się 
nogi. Jego głębokość i szerokość musi być 
dopasowana, aby zabezpieczyć chorego przed 
pochylaniem się na boki i zapobiegać przed 
dodatkowym skrzywieniem kręgosłupa. 
Zgięcie stawów kolanowych i biodrowych nie 
może być większe niż 90 stopni. Oparcie 
powinno być wysokie, najlepiej z ruchomym 
oparciem, które pozwalałoby na zmianę 
pozycji z siedzącej na leżącą. W pozycji 
pionowej odchylenie oparcia od pionu 
powinno wynosić ok. 10 - 15 stopni, co 
zmniejsza osiowe obciążenie kręgosłupa. 
Wózek powinien mieć podpórki do stabilizacji 
tułowia na wysokości klatki piersiowej, 
wyprofilowane oparcie lub dodatkową 
wkładkę profilującą pod kręgosłup. 

 
 

PODSTAWOWE ĆWICZENIA DLA II STADIUM;  
 
1. Ćwiczenia w pozycji leżenia przodem, jeśli nie ma przeciwwskazań lub nie ma możliwości 

wykonania ich ze względu na istniejące przykurcze; 

2. Ćwiczenia bierne i czynne-wspomagane w leżeniu tyłem stawów obręczy barkowej, st. 

ramiennych, łokciowych i dłoni. 

3. Wzorce ruchowe PNF dla KKG. 

4. Ćwiczenia rozciągające stawy KKG. 

5. Ćwiczenia bierne i wspomagane mm. kręgosłupa szyjnego. 

6. Ćwiczenia rozciągające i wzorce PNF KKG skorelowane z oddechem.  

7. Ćwiczenia bierne i czynne wspomagane obręcz biodrową i KKD. 

8. Ćwiczenia rozciągające i wzorce PNF dla KKD. 

9. Ćwiczenia kręgosłupa we wszystkich pozycjach (jeśli pacjent nie jest gorsetowany). 
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10. Ćwiczenia rozciągające na bokach wzorca łopatki i miednicy stymulujące mm. brzucha. 

11. Ćwiczenia oddechowe sterowane KKG i KKD i tułowiem (sterowane ruchami żeber, uciski 

mechaniczne na mostek, symetryczne - górnych, dolnych i środkowych żeber w różnych 

ułożeniach, pozycjach i z oporem, stymulowanie przepony, wymuszanie kaszlu, chrząkanie, 

odkrztuszanie i charkanie). 

 
 

UTRATA ZDOLNOŚCI SAMODZIELNEGO 
CHODZENIA/UNIERUCHOMIENIE 
(w DMD około 10 – 14 rok życia) 

 
 
Do nagłego pogorszenia dochodzi w wieki 

6-7 lat, znaczny postęp choroby obserwuje się 
u chłopców między 9 a 10 rokiem gdzie tracą 
zdolność samodzielnego chodzenia a w wieku 
12-13 lat nie chodzą. Z czasem trwania 
choroby dochodzi do skrzywienia kręgosłupa 

co jest wynikiem braku siły mięśni grzbietu i 
przyjmowania długotrwałych pozycji 
niekoniecznie prawidłowych. Kaszel staje się 
coraz mniej efektywny z powodu osłabionych 
mięśni oddechowych, a infekcje idące za tym 
często są przyczyną śmierci. 

 

 
OSŁABIENIE MM I STAWÓW  
 
1. dalszy postęp i pogłębienie osłabienia mm. wymienionych w poprzednich fazach, 

2. osłabienie kończyn górnych staje się bardziej istotne, ponieważ chory ma mocniejsze 

zaburzenia równowagi, 

3. następuje silniejsze zgięcie stawu łokciowego niż wyprost, 

4. rotacja zewnętrzna przedramienia jest słabsza niż wewnętrzna, 

5. wyprost nadgarstka i palców jest słabszy niż zgięcie,  

6. prostowniki szyi, ścięgna podkolanowe, mm. piszczelowy tylny są stosunkowo „oszczędzane”, 

aż do bardzo późnych stadiów choroby, 

7. funkcja dystalna ręki jest stosunkowo zachowana, przynajmniej w zginaczach długich, ale 

może być upośledzona przez „przymus” używania rąk do stabilizacji postawy (siedzenia). 

 

W trzeciej fazie choroby dochodzi do zmian i przykurczów dużo szybciej niż w fazach poprzednich. 

Wzmagają się; 

 przyspieszony rozwój przykurczy kończyny dolnej,  

 przyspieszony rozwój przykurczy kończyny górnej, 

 przykurcze w szyi i obręczy barkowej. 
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KOMPENSACJA 
 
1. ważniejsze od „utraty” chodzenia jest to, że większość kompensacji jest używana do 

utrzymywania wyprostowanej postawy ciała i ułatwienia poruszania się, 

 

2.  po zaprzestaniu chodzenia, ruchy kompensacyjne są wykorzystywane do: 

 utrzymania  stabilizacji pozycji siedzącej,  

 pomocy w funkcjonowaniu kończyn górnych. 

 

3. Ruchy kompensacyjne zawierają; 

 przechylanie się w celu utrzymania równowagi, 

 „przeciwboczne” pochylenie tułowia podczas ruchów kończyny górnej, żeby zastąpić 

osłabienie obręczy barkowej w uniesieniu ramienia(osłabienie mm. naramiennego), 

 słabo rozwinięte ruchy szarpnięcia w celu kompensacji osłabienia mm. naramiennego 

oraz 2-głowego ramienia 

 używanie głowy, szczególnie prostowników szyi, do utrzymania równowagi utraconej 

przez osłabienie mm. tułowia,  

  obracanie przedramienia (wykręcanie)w łokciu, żeby zastąpić zginacze łokciowe. 

 

 
 

 
Największą komplikacją w fazie późnej jest 

rozwój skoliozy (podczas gdy pacjent siedzi na 
wózku inwalidzkim).  

Właściwa rehabilitacja ruchowa polega na 

systematycznych, bezoporowych ćwiczeniach 

poszczególnych grup mięśni. Ćwiczenia nie 

mogą powodować zmęczenia. Rehabilitacja 

umożliwia opóźnienie powstawania 

przykurczów stawowych, może także zwalniać 

proces włóknienia i zaniku mięśni 

powodowany nieczynnością. 

Ćwiczenia oddechowe zapobiegają częstym 

infekcjom dróg oddechowych oraz 

wspomagają ich leczenie. 

Przy większych zniekształceniach sylwetki 

zabiegi ortopedyczne (np. w niektórych 

przypadkach wydłużenie ścięgien Achillesa i 

operacja skrzywienia kręgosłupa) oraz 

zaopatrywanie w gorsety umożliwiają chorym 

przedłużenie zdolności samodzielnego 

poruszania się a także prawidłowego 

oddychania i krążenia. Aktywny ruch staje się 

coraz trudniejszy ze względu na trwającą 

utratę siły mięśni. Na szczęście małe mięśnie 

potrzebne do pisania i korzystania z 

komputera nie są naruszone.  

 

Przejdźmy teraz do ćwiczeń, dzięki którym 

możemy poprawić stan chorych i polepszyć ich 

życie na każdym jego etapie związanym z 

rozwojem choroby. 
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   W celu zrównoważenia długotrwałego przebywania w ciągu dnia w pozycjach wywołujących 

przykurcze (np. pozycja siedząca) u chorych powinny być stosowane pozycje ułożeniowe.  

Nie rzadziej niż co dwie godz., aby zapobiegać pogłębiającym się przykurczom, powstawaniu odleżyn i 

powikłań ze strony układu oddechowego; 

1. Leżenie przodem -czoło oparte na splecionych dłoniach,  poduszka pod brzuchem,  stopy 

zwieszone poza stół. 

2. Leżenie tyłem (pozycja żabki) – wyprostowane stawy biodrowe i kolanowe - lekkie 

odwiedzenie i rotację zewnętrzną kończyn dolnych uzyskamy poprzez podłożenie po bokach 

wałków. Stopy zaparte o wałek lub klin w pozycji pośredniej. Łagodne uniesienie górnej części 

tułowia dla odciążenia odcinka lędźwiowego. 

3. Leżenie na boku – wałek umieszczony za plecami chorego,  kończyny górne ułożone dowolnie, 

kończyna dolna,  na której leży pacjent stabilizujemy w maksymalnym wyproście st. 

biodrowego i kolanowego a staw skokowy w pozycji pośredniej. Przeciwna k. dolna 

oddzielona poduszką chroniącą st. biodrowy przed przywiedzeniem i rotacją wewnętrzną. 

 

Należy pamiętać, że pozycja leżenia przodem jest dość obciążająca dla aparatu oddechowego i z tego 

względu chory nie powinien pozostawać bez nadzoru. 

Niewydolność oddechowa jest skutkiem osłabionych mm odpowiedzialnych za pomoc w oddychaniu. 

Słabość przepony i mm oddechowych sprawia, że pacjenci mają problem z kaszlem, często 

prowadzącym do zakażenia lub zapalenia płuc. 

 

Symptomy świadczące o problemach z oddychaniem: 

  towarzyszące zmęczenie przez cały czas 

  krótki oddech 

  brak możliwości złapania oddechu 

  bóle głowy poranne lub w ciągu dnia 

  senność bez powodu 

  trudności z koncentracją 

  problemy ze snem, niespokojny sen, problem z obudzeniem się rano 

  przyspieszona akcja serca. 

 

 

 

 PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA W TRZECIEJ FAZIE; 
 

1. Ćwiczenia bierne i czynne- wspomagane w leżeniu tyłem – stawów obręczy barkowej,  

stawów ramiennych,  łokciowych i dłoni.  

2. Ćwiczenia rozciągające i wzorce PNF dla KKG. 

3. Ćwiczenia oddechowe,  sterowane KKG. 

4. Ćwiczenia bierne i czynne -wspomagane st. kręgosłupa szyjnego.  

5. Ćwiczenia rozciągające mm kręgosłupa szyjnego. 

6. Ćwiczenia bierne i czynne -wspomagane obręczy biodrowej i KKD. 

7. Ćwiczenia rozciągające i wzorce PNF dla KKD. 

8. Ćwiczenia kręgosłupa (jeśli nie jest usztywniony operacyjnie) we wszystkich pozycjach 



REHABILITACJA U CHORYCH Z DYSTROFIAMI MIĘŚNIOWYMI | www.parentproject.org.pl                                                     12 | 

9. Ćwiczenia na bokach rozciągające i skracające tułów, zworce łopatki i miednicy,  stymulujące 

mm brzucha. 

10. Ćwiczenia rytmicznej stabilizacji i poczucia postawy w siadzie ze spuszczonymi nogami.  

11. Ćwiczenia oddechowe sterowane KKG i KKD i tułowiem (sterowane ruchami żeber,  uciski 

mechaniczne na mostek, symetryczne górnych, dolnych i środkowych żeber w różnych 

ułożeniach, pozycjach dla rozprężenia płuc, stymulowanie przepony, wymuszenia kaszlu, 

chrząkanie, odkrztuszanie i charkanie). 

12. Pozycje ułożenia dla mobilizacji st. kl. piersiowej,  dla zapobiegania pogłębiania przykurczów i 

powstawania odleżyn.  

13. Trening rozluźniający i relaksacyjny w pozycjach bezpiecznych, komfortowych.
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PODZIAŁ ĆWICZEŃ RUCHOWYCH 
 

1. Techniki rozciągania dla poszczególnych grup mięśniowych  

(stretching i relaksacja poizometryczna). 

2. Techniki torowania nerwowo-mięśniowego (PNF). 

3. Ćwiczenia izometryczne. 

4. Ćwiczenia ogólnousprawniające. 

5. Ćwiczenia oddechowe. 

6. Ćwiczenia w wodzie.  

7. Ćwiczenia bierne i wspomagane.  

8. Terapia chodu i pionizacja. 

9. Kinesiology Taping. 

 

 

STRETCHING to nic innego jak ćwiczenia 
rozciągające. Wykonuje się je w celu 
zmniejszenia napięcia mięśniowego, poprawy 
koordynacji ruchowej, zwiększenia zakresu 
ruchu, poprawy krążenia a także odprężenia i 
dobrego samopoczucia. Lekkie rozciąganie 
trwające 10-30 sekund uzyskujemy poprzez 
delikatne napięcie, wytrzymanie i utrzymanie 
przyjętej pozycji aż do ustąpienia uczucia 
napięcia. Rozciąganie pogłębione to jest 
gwałtowne pogłębienie rozciągania o kilka 
centymetrów do odczucia napięcia. Po 10-30 
sekundach powinno ustąpić gdyby jednak tak 
się nie stało to zmniejszmy stopień 
rozciągania. 

 

RELAKSACJA POIZOMETRYCZNA - technika 
rozciągania, która ma na celu działanie 
przeciwbólowe poprzez zmniejszenie napięcia 
spoczynkowego mięśni wykorzystując 
fizjologiczny odruch z odpowiednich 
receptorów znajdujących się w ich ścięgnach.  

 
 
Poizometryczną relaksację mięśni wykonuje 

się cyklicznie.  
 

Każdy cykl składa się z trzech faz: 
 

1. rozciągamy mięśnie do pierwszego, 
najmniejszego uczucia rozciągnięcia lub 
bólu i następnie zatrzymujemy ruch 
rozciągający, 

 
2. naciskamy bardzo lekko przeciwko 

oporowi wyzwalając napięcie 
izometryczne (bez wykonywania ruchu) o 
sile nie przekraczającej20% wartości 
maksymalnej! Napięcie trwa około 8 
sekund. Tyle bowiem wystarcza, aby 
mięsień w ramach obrony uwarunkowanej 
neurologicznym odruchem rozluźnił i 
wydłużył się (odwrotny odruch na 
rozciąganie mięśnia). W tym momencie 
powinniśmy czuć zmniejszenie rozciągania 
lub bólu, 

 
3. łagodnie zaprzestajemy naciskania 

naprzeciw oporowi i następuje 
rozluźnienie wszystkich rozciąganych 
mięśni w tej samej pozycji – bez zmiany 
położenia poszczególnych części ciała! Po 
tym wykonuje się powolne przesunięcie 
danej części ciała w kierunku 
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rozciągającym mięśnie. Bardzo ważne jest 
by nie zmniejszać rozciągnięcia mięśnia 
poprzez ruch powrotny w stawie. Cały cykl 
powtarza się od nowa dwa do czterech 
razy. Ostatecznym osiągniętym ruchem 
jest zakres, w którym przy napięciu 8-
sekundowym ból lub rozciąganie nie 
zmniejsza się lub nawet wzrasta. Także 
istotnym elementem w trakcie rozciągania 
jest swobodny, głęboki oddech, gdyż on 
także działa rozluźniająco na nasz 
organizmu. 

 
 

 PNF (Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation) - celem metody jest ponowna 
nauka (tzw. reedukacja) lub odtworzenie 
konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w 
wyniku choroby. 

Metoda bazuje na mechanizmach 
neurofizjologicznych, umożliwia skuteczną 
pracę zwłaszcza z pacjentem neurologicznym 
(udar mózgowy, SM i inne) a także z pacjentem 
ortopedycznym (uszkodzenia tkanek miękkich, 
więzadeł, ścięgien, włókien mięśniowych, 
osłabienie funkcji i siły mięśnia itp). 
Wykorzystuje również techniki ukierunkowane 
na: 
 poprawę funkcji mięśni (siła, koordynacja) 
 poprawę zakresu ruchu w stawach 

hypomobilnych 
 zmniejszenie dolegliwości bólowych 

Bardzo ważnym elementem terapii jest 
reedukacja prawidłowego stereotypu chodu 
(odtworzenie prawidłowych nawyków 
ruchowych) poprzez pracę z pacjentem nad 
każdą fazą cyklu chodu. 

 
 

ĆWICZENIA IZOMETRYCZNE - pobudzają 
mięśnie mimo braku lub niewielkiego ruchu. 
Jest to po prostu napinanie mięśni. Im bardziej 
prędkość wykonywanego ruchu mięśnia dąży 
do zera, tym bardziej wzrasta jego 
zaangażowanie siłowe. 
 
 

ĆWICZENIA OGÓLNOUSPRAWNIAJĄCE - 
przyczyniają się do poprawienia ogólnej 
sprawności organizmu czyli: wydolności, 
koordynacji ruchowej, kształtowania 

prawidłowej postawy, płynności ruchów, 
wytrzymałości, siły oraz zachowania zakresów 
ruchu w stawach. Ćwiczenia te mogą być 
wykonywane z różnymi przyrządami. 

 
 

ĆWICZENIA ODDECHOWE - Sprawność 
układu oddechowego ma decydujący wpływ 
na prawidłowe funkcjonowanie wszystkich 
układów naszego organizmu, dlatego 
ćwiczenia oddechowe wchodzą w skład 
niemalże wszystkich programów usprawniania 
leczniczego. Mają na celu  

zapewnienie prawidłowego działania 
układu oddechowego, by nie dopuścić w nim 
do zmian uwsteczniających co zawsze 
związane jest ze zmniejszoną aktywnością 
wynikającą z braku ruchu. 

Cele rehabilitacji oddechowej: 

 Zapobieganie następstwom zmian 
w układzie oddechowym i obniżeniu 
ogólnej sprawności fizycznej u chorych z 
przewlekłą chorobą układu oddechowego, 
kiedy nie doszło jeszcze do 
nieodwracalnych zmian np. astmą 
oskrzelową. 

 Właściwe wykorzystanie rezerw 
oddechowych w przebiegu przewlekłej 
choroby układu oddechowego, która 
doprowadziła do nieodwracalnych zmian 
tego układu np. rozedma płuc. 

 Zapobieganie powikłaniom i 
następstwom ostrej choroby układu 
oddechowego np. zapalenie płuc. 

 Usprawnianie mechaniki 
oddychania przez usuwanie wydzieliny z 
dróg oddechowych w przebiegu 
przewlekłej choroby oskrzeli. 

 Zapobieganie powikłaniom ze 
strony układu oddechowego w przebiegu 
chorób innych układów (postępowanie 
przed- i pooperacyjne). 

 

ĆWICZENIA W WODZIE - wykorzystują dobry 
wpływ środowiska wodnego na organizm. 
Prowadzone są najczęściej w specjalnych, 
odpowiednio przystosowanych zbiornikach 
wodnych, mających właściwą wielkość, 
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głębokość (do 150 cm) oraz zamocowane na 
stałe uchwyty i barierki. Ćwiczenia w wodzie są 
atrakcyjną formą zajęć ruchowych, gdzie 
oprócz pływania i nurkowania odciążające 
działanie wody można wykorzystać do 
wykonania ćwiczeń, które w innych warunkach 
są nie możliwe. Temperatura wody powinna 
wynosić 34-38°C, a czas przebywania w wodzie 
20-30 min. W odpowiednio wyższej 
temperaturze wody można uzyskać 
zmniejszenie napięcia mięśniowego, 
rozluźnienie przykurczów stawowych, 
pobudzenie układu krążenia. Działanie 
wyporności wody ułatwia wykonywanie 
ruchów czynnych przy obniżonej sile 
mięśniowej. Ciśnienie hydrostatyczne wody 
przez zwiększony ucisk na klatkę piersiową i 
powłoki brzuszne utrudnia wdech, wpływając 
na wzmocnienie mięśni oddechowych. 

 
 

ĆWICZENIA BIERNE – to ćwiczenia 
wykonywane przez terapeutę bez 
współudziału pacjenta. Zasadniczym celem 
tych ćwiczeń jest zmiana ruchu biernego na 
czynny. Fizjologicznie – znaczenie ćwiczeń 
biernych – polega na wspomaganiu działania 
mechanizmu tzw. „pompy mięśniowej”. 
Ćwiczenia bierne zapobiegają zesztywnieniom 
stawowym, obrzękom zastoinowym, pośrednio 
odleżynom i wielu innym niekorzystnym 
zagrożeniom wynikającym z procesu 
chorobowego. 
Pozytywne działanie ćwiczeń biernych wyraża 
się przede wszystkim w utrzymaniu naturalnej 
długości i elastyczności mięśni. Dopuszczenie 
do utrwalania niekorzystnych ograniczeń 
ruchu w stawie czy zespole stawowym z reguły 
prowadzi do patologii w chrząstkach 
stawowych i nasadach stawowych kości typu 
odwapnień bądź powstawania narośli 
kostnych. Podstawowym zadaniem ćwiczeń 
biernych ze względu na użyteczność w terapii 
jest oddziaływanie na ośrodkowy układ 
nerwowy przez udrażnianie szlaków torowania 
głównie proprioceptywnego zw. czuciem 
głębokim. Uzyskuje się je albo przez docisk na 
powierzchnie stawowe w trakcie wykonywania 
ćwiczeń, albo przez pełne rozciągnięcie 
mięśnia w obrębie stawu, w okolicy którego 
znajdują się jego przyczepy. 
Niewątpliwie ćwiczenia bierne korzystnie 

wpływają na sferę czucia powierzchownego, 
które uaktywnia się na drodze drażnienia 
eksteroreceptorze skóry pacjenta poprzez jej 
kontakt z ręką terapeuty prowadzącej ruch 
bierny. 

Ćwiczenia bierne spełniają rolę czynnika 
podtrzymującego sprawność kilku składowych 
narządu ruchu takich jak mięśnie, więzadła czy 
stawy utrzymując odpowiednio ich długość, 
elastyczność i ruchomość. Mogą też opóźnić 
postęp zmian degeneracyjnych wynikających z 
nieczynności albo z istoty procesu 
patologicznego. 

 
 

ĆWICZENIA WSPOMAGANE - stanowią 
łącznik pomiędzy grupą ćw. biernych i 
czynnych. Wspomaganie ruchu może mieć 
charakter bezpośredni lub pośredni. Terapeuta 
wspomaga wykonanie czynności i prowadzi 
ruch w odpowiedniej płaszczyźnie i kierunku.  

 
 

TERAPIA CHODU I PIONIZACJA  - jest 
istotnym elementem składowym rehabilitacji. 
Pacjenci unieruchomieni leżący lub 
poruszający się na wózku z różnym deficytem 
sprawności, muszą być pionizowani ze względu 
na potrzebę prawidłowego funkcjonowania 
wielu układów i narządów. Człowiek jest 
chodzącą i pozycja leżąca nie sprzyja jego 
dobremu stanowi zdrowia, może ona 
doprowadzić do wielu powikłań bezpośrednich 
pośrednich tj. osłabienie siły mięśniowej, 
zmniejszenie zakresu ruchomości w stawach, 
obniżenie wartości układu naczyniowego (jego 
elastyczności), zmniejszenie wentylacji płuc, 
zmian troficznych skóry (odleżyny), zaburzenia 
ze strony układu pokarmowego i moczowego. 

Dzięki pionizacji pacjent zyskuje lub 
utrzymuje poprawne wartości tętna i ciśnienia, 
uspołecznia się, gdyż psychicznie czuje się na 
równi z otaczającymi go ludźmi. 

 

NAUKA CHODU - poprawny chód to 
fundament codziennej aktywności ruchowej. 
bardzo istotną u dzieci w wieku rozwojowym 
(bywa niedbały). U dorosłych po urazach 
kończyn sprzyja poprawnemu rozkładowi sił na 
podstawie. Naukę chodu rozpoczyna się od 
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poprawnego stania i rozgranicza się go na 
równorzędne fazy naprzemiennego cyklu 
kroku. Wspomaga się go ćwiczeniami 
równoważnymi z przyborami i różnymi 
rodzajami chodu w przód, w tył, bokiem i po 
skosie. 

 

KINESIOLOGY TAPING - jest metodą 
stosowaną w rehabilitacji medycznej i 

sportowej. Polega na sensorycznym 
oddziaływaniu plastra na organizm w celu 
wykorzystania zdolność kompensacyjnych 
organizmu. Przez wielu fizjoterapeutów, jest 
stosowany w zapobieganiu i leczeniu 
dolegliwości bólowych, w korekcji układu 
powięziowego, reedukowaniu czynności 
ruchowych. 

 
 

PODZIAŁ CHORYCH I CELE POSTĘPOWANIA REHABILITACYJNEGO 

Chory chodzący samodzielnie;  
 maksymalne podniesienie sprawności układu oddechowego, 
 utrzymanie równowagi mięśniowej,  
 pobudzenie koordynacji nerwowo-mięśniowej, 
 utrzymanie symetrii postawy, 
 ułatwienie funkcji lokomocji, 
 utrzymanie ruchomości klatki piersiowej, 
 opóźnienie pojawiania się ograniczeń w stawach, 
 podniesienie sprawności dotychczasowych funkcji do jak najwyższego poziomu. 

 
Chory chodzący z trudnością: 

 ułatwienie funkcji chodu, 
 zachowanie symetrii postawy, 
 likwidacja pojawiających się ograniczeń ruchu, 
 utrzymanie sprawności układu oddechowego, 
 utrzymanie równowagi mięśniowej i koordynacja nerwowo-mięśniowa, 
 nauka pacjenta utrzymania prawidłowej pozycji siedzącej w wózku i na krześle,  
 edukacja rodziny (wyjaśnienie wagi i zasadności częstych zmian pozycji, informacje o 

sposobach adaptacji domu i szkoły w celu ułatwienia wykonywania czynności dnia 
codziennego). 

 
Chory stale korzystający z wózka;  

 utrzymanie sprawności układu oddechowego,  
 opóźnienie niewydolności oddechowej, 
 opóźnienie powstawania i powiększania się przykurczów,  
 utrzymanie poprawnej pozycji dla kręgosłupa w wózku -podparcie, 
 przeciwdziałanie powstawania odleżyn, 
 utrzymanie czystości dróg oddechowych, 
 utrzymanie jak najdłużej sprawności rąk, 
 edukacja bliskich. 
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