System klasyfikacji ryzyka spastyczności poudarowej
Niniejsze narzędzie jest zalecane przez ekspertów w dziedzinie neurologii i rehabilitacji neurologicznej do wykorzystania
przy ocenie pacjentów po udarze mózgu, najlepiej w ciągu pierwszych 12 tygodni po jego wystąpieniu, aczkolwiek
można go użyć także w innych punktach czasowych. Zaleca się, aby to narzędzie przesiewowe było stosowane podczas
regularnych wizyt kontrolnych po udarze mózgu w celu zidentyfikowania i leczenia objawów spastyczności poudarowej.
KOLEJNE ETAPY

Pilne
skierowanie

Skierowanie do specjalisty
zajmującego się spastycznością
Jeśli spełnione są oba z poniższych kryteriów:

Obserwacja
okresowa

• Natychmiast skierować pacjenta do lekarza
zajmującego się terapią spastyczności poudarowej

1. Umiarkowanie, wyraźnie lub znacznie wzmożone napięcie mięśniowe w obrębie co najmniej
dwóch stawówa,1,2
2. Poważne zaburzenia funkcji czuciowo-ruchowych (np. znaczne zaburzenia czucia powierzchniowego, zaburzenia czucia głębokiego i ciężkie upośledzenie funkcji ruchowych)b,3,4

Konsultacja z zespołem wielospecjalistycznym

Rutynowe
skierowanie

• Pilnie rozpocząć fizjoterapię

W przypadku umiarkowanie zwiększonego napięcia mięśniowego w obrębie
jednego stawu oraz mimowolnych skurczów mięśni chorej kończyny*,c,1
plus wystąpienia co najmniej jednego z poniższych kryteriów:
1. Niedoczulica połowicza i/lub zespół nieuwagi stronnejd,1,5
2. Osłabienie siły mięśniowej kończyn i upośledzenie funkcji, które powodują ograniczenia czynnego
zakresu ruchu i/lub ograniczenia w zakresie wykonywania czynności codziennyche,1,2,6,7
3. Liczne zmiany w drogach korowo-rdzeniowych* obserwowane w badaniu TK i/lub MRI1

Okresowe monitorowanie
Okresowo obserwować (powtarzać ocenę co 3-6 miesięcy),
jeśli pacjent ma uporczywe problemy ze sprawnością manualną przy braku
zwiększonego napięcia*

• Rozpocząć fizjoterapię i skonsultować się
z zespołem wielospecjalistycznym9,10
• Jeśli pacjent pozostaje pod Twoją opieką i objawy
nie ustępują, należy skierować go do lekarza
zajmującego się terapią spastyczności poudarowej
oraz poprosić go o ocenę pacjenta i podjęcie decyzji,
czy potrzebna jest dodatkowa interwencja8

• Skierować do fizjoterapeuty albo terapeuty zajęciowego na
leczenie i/lub wdrożyć program samodzielnego rozciągania8
• Pacjent powinien zostać oceniony w ciągu trzech miesięcy
i pozostawać pod obserwacją fizjoterapeuty lub terapeuty
zajęciowego posiadającego doświadczenie w terapii pacjentów
po udarze mózgu*
• Przekazać pacjentowi i opiekunom informacje na temat
postępowania po udarze mózgu oraz dane do kontaktu9

Do możliwych dodatkowych czynników ryzyka rozwoju spastyczności poudarowej należą: Palenie tytoniu (zdefiniowane jako palenie tytoniu obecnie i w przeszłości)1,11 | Udar lewostronny1 | Większa liczba wykonywanych czynności manualnych przed udarem mózgu1.
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System klasyfikacji spastyczności poudarowej został stworzony przy pomocy grupy międzynarodowych ekspertów w dziedzinie spastyczności poudarowej,
z wykorzystaniem opublikowanych czynników ryzyka oraz ich własnego doświadczenia.
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Opracowanie tego materiału zostało sfinansowane przez firmę Allergan.
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* Na podstawie klinicznego doświadczenia dr Rhody Allison, dr. Ganesha Bavikatte, prof. Philippe'a Marque'a, prof. nadzw. Barry'ego Rawickiego, dr Marii Matilde de Mello Sposito, dr. Paula Winstona i prof. Jorga Wissela.
a Łagodnie wzmożone napięcie mięśniowe to wynik 1 lub +1 w zmodyfikowanej skali Ashwortha (MAS), podczas gdy umiarkowanie to wynik 2 w skali MAS, wyraźnie — wynik 3 w skali MAS,
a znacznie — wynik 4 w skali MAS*. (Więcej informacji, patrz Bohannon RW et al. 1987)12.
b Pomiar funkcji kończyny górnej według skali Fugl-Meyer3 (więcej informacji, patrz Fugl-Meyer AR et al. 1975)4.
c Skurcze mięśni mogą występować z powodu kurczów, zaburzonej inhibicji zwrotnej lub dystonii spastycznej i należy odróżnić je od przykurczów.
d Zespół nieuwagi stronnej obejmuje niedowidzenie połowicze, ubytki w polu widzenia lub zespół zaniedbywania połowiczego w modalności wzrokowej.
e Mogą zostać zmierzone według skali Barthel (niski wynik) i EQ-5D (niski wynik)1.
PIŚMIENNICTWO
1. Wissel J, Verrier M, Simpson DM et al. Post-stroke spasticity: Predictors of early development and considerations for therapeutic intervention. PM R 2015; 7: 60-67.
2. Sunnerhagen KS. Predictors of spasticity after stroke. Curr Phys Med Rehabil Rep 2016; 4: 182-185.
3. Opheim A, Danielsson A, Murphy MA et al. Early prediction of long-term upper limb spasticity after stroke. Neurology 2015; 85: 873-880.
4. Fugl-Meyer AR, Jääsko L, Leyman I et al. The post-stroke hemiplegic patient. Scand J Med 1975; 7: 13-31.
5. Wilkinson D, Sakel M, Camp SJ et al. Patients with hemispatial neglect are more prone to limb spasticity, but this does not prolong their hospital stay. Arch Phys Med Rehabil 2012; 93: 1191-1195.
6. de Jong LD, Hoonhorst MH, Stuive I et al. Arm motor control as predictor for hypertonia after stroke: A prospective cohort study. Arch Phys Med Rehabil 2011; 92: 1411-1417.
7. Nijland RH, va Wegen EE, Harmeling-van der Wel BC et al. Presence of finger extension and shoulder abduction within 72 hours after stroke predicts functional recovery: early prediction of functional outcome
after stroke: the EPOS cohort study. Stroke 2010; 41: 745-750.
8. Wissel J, Ward AB, Erztgaard P et al. European consensus table on the use of botulinum toxin type A in adult spasticity. J Rehabil Med 2009; 41: 13-25.
9. NICE Pathways: Stroke overview, available at: https://pathways.nice.org.uk/pathways/stroke#path=view%3A/pathways/stroke/movement-difficulties-after-a-stroke.xml&con tent=view-node%3Anodes-lower-limb.
[Last accessed: April 2018].
10. Duncan PW, Zorowitz R, Bates B et al. Management of adult stroke rehabilitation care: a clinical practice guideline. Stroke 2005; 36: e100-43.
11. Leathley MJ, Gregson JM, Moore AP et al. Predicting spasticity after stroke in those surviving to 12 months. Clin Rehabil 2004; 18: 438-4."
12. Bohannon RW and Smith MB. Interrater reliability of a Modified Ashworth Scale of muscle spasticity. Phys Ther 1987; 67: 206-207."

Traffic Light System A4.indd 2

28.08.2019 10:25

