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SPASTYCZNOŚĆ 
 

THE APPLICATION FOR DETERMINING THE PARAMETERS 
WHICH ALLOWS TOEVALUATETHE SPASTICITY 
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1. WSTĘP 
 

W 1980 roku jako pierwszy zjawisko spastyczności opisał Lance i jego współpracownicy. 
Zdefiniował je jako „motoryczne zaburzenie charakteryzujące się szybkim wzrostem napięcia 
tonicznego mięśni ze wzmożeniem odruchów ścięgnistych, wynikające z nadpobudliwości 
odruchu rozciągowego, jako jeden z komponentów zespołu górnego motoneuronu” 

Podstawowym objawem spastyczności jest zwiększony opór przeciw wydłużaniu 
i rozciąganiu mięśni oraz nagłe zmniejszenie oporu po pokonaniu pewnego progu. 
W niektórych przypadkach mogą występować zrywania mięśniowe (spazmy).[1] 

Celem pracy było stworzenie aplikacji,zapewniającej wsparcie zespołu badawczego przy 
analizie wynikówi ocenie stopnia spastyczności mięśniowej. Została onazaprojektowana przy 
użyciu środowiska MATLAB oraz nakładki GUI, pozwalającej na stworzenie przejrzystego 
interfejsu graficznego. 

 
 

2. METODYKA BADANIA SPASTYCZNOŚCI (METODA WAHADŁA 
WARTENBERGA) 
 

Polega na ocenie ruchu wahadłowego układu jednoprzegubowego (stawu) w danej 
płaszczyźnie. Badanie to jest przydatne w przypadku paraplegii i pozwala na ilościową jak 
i jakościową ocenę ruchu w stawie kolanowym. Test wahadła Wartenberga pozwala na 
wyznaczenie czasowej funkcji zmiany kąta zawartego pomiędzy ramionami przegubu. Na tej 
podstawie wyznaczane są charakterystyczne parametry ruchu m. in. : liczba wahań, czas 
wahań, okres, współczynnik tłumienia. Metoda Wartenberga jest często łączona z zapisem 
EMG. [2,3,4,5]Na potrzeby projektu, do przeprowadzenia badania wykorzystane zostały: 
oprogramowanie STREAMPIX, ultraszybka kamera optyczna Phantom v9.1, markery 
pasywne, lampa doświetlająca oraz specjalistyczny fotel badawczy. 
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3. APLIKACJA 
 

Aplikacja pozwala użytkownikowi na wprowadzenie właściwego pliku zawierającego 
zapis badania. Na tej podstawie program wylicza podstawowe informacje takie jak: kluczowe 
wartości amplitud, wskaźniki relaksacji, liczbę cykli, całkowity czas wahań, okres wahań, 
logarytmiczny dekrement tłumienia, współczynnik tłumienia oraz maksymalną prędkość 
ruchu kończyny. Wygenerowane zostają dwa wykresy obrazujące przebieg zmian kąta 
w czasie oraz zmiany prędkości kątowej kończyny w czasie. Stopień nasilenia spastyczności 
jest definiowany na podstawie wartości współczynnika logarytmicznego dekrementu 
tłumienia.Działanie programu zostało przetestowane przy analizie pomiarów, 
przeprowadzonych na grupie zdrowych osobników. W tabeli 1. zamieszczonowyniki 
otrzymane dla jednego z badanych pacjentów. 

 
 

Tabela 1 Przykładowe wyniki dla badanego pacjenta otrzymane przy użyciu aplikacji 

 n A0 [deg] A1 [deg] A2[deg] A4[deg] R1 R2 λ β T[s] t[s] ωmax[rad/s] 

Pacjent 1 

pomiar 1 3 166,70 119,88 96,33 55,29 4,88 0,72 0,54 0,18 3,02 9,06 30,28 

pomiar 2 6 159,08 107,57 85,25 58,64 4,82 0,68 0,37 0,20 1,83 10,98 27,12 

pomiar 3 5 161,43 110,87 89,76 61,51 5,25 0,69 0,38 0,16 2,34 11,69 28,82 

Stopień nasilenia spastyczności: A słaba spastyczność 

 
 
4. WNIOSKI 

 
Aplikacja została stworzona na podstawie pomiarów metodą wahadła Wartenberga dla 

osób zdrowych. Umożliwia przeprowadzenie szybkiej analizy stopnia spastyczności pacjenta, 
bez konieczności wykonywania czasochłonnych obliczeń. Otrzymywane wyniki są 
powtarzalne (w odniesieniu do danego pacjenta) oraz zgodne z jego rzeczywistym stanem 
zdrowia. Na poprawność wyników badania duży wpływ ma również prawidłowy sposób jego 
przeprowadzenia oraz możliwości współpracy pacjenta. Planowane jest zastosowanie 
programu podczas analizy wyników testu dla osób z MPDZ. 
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