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IZVLEČEK
Uvod: V klinični praksi se za oceno zvišanega mišičnega tonusa najpogosteje uporablja
modificirana Ashworthova lestvica (angl. modified Ashworth scale – MAS). Rezultati
zanesljivosti MAS, ugotovljeni v predhodnih raziskavah, so neskladni, za kar je lahko vzrok
tudi pomanjkanje standardiziranega postopka testiranja. Za spremljanje zvišanega mišičnega
tonusa je v uporabi tudi merjenje pasivnega obsega gibljivosti. Namen: Preveriti
zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS.
Ugotoviti povezanost ocen MAS z obsegom pasivne gibljivosti sklepov ter jakostjo
plantarnih in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa. Metode: V raziskavi je sodelovalo 30
pacientov po možganski kapi. Zanesljivost med preiskovalci smo preverjali s tremi
preiskovalci. Po postopku, sestavljenem na podlagi pregleda raziskav o zanesljivosti, smo
ocenili šest mišičnih skupin na zgornjem in šest mišičnih skupin na spodnjem udu. Obseg
gibljivosti smo izmerili z univerzalnim goniometrom v ležečem položaju, dorzalno fleksijo
skočnega sklepa tudi s tekočinskim gravitacijskim goniometrom v stoječem položaju.
Meritvi mišične sile plantarnih in dorzalnih fleksorjev smo izvedli z ročnim dinamometrom.
Za oceno zanesljivosti smo izračunali intraklasni korelacijski koeficient (angl. intraclass
correlation coeficient – ICC). Za oceno povezanosti ocen MAS s pasivno gibljivostjo ter
jakostjo plantarnih in dorzalnih fleksorjev smo izračunali Spearmanov koeficient korelacije
(ρ). Rezultati: Ugotovili smo zmerno do odlično zanesljivost posameznega preiskovalca
(ICC = 0,60–0,99) pri ocenjevanju z MAS. Zanesljivost med preiskovalci je bila nizka do
visoka (ICC = 0,32–0,86) pri ocenjevanju mišic zgornjega uda ter nizka do zmerna (ICC =
0,41–0,65) pri ocenjevanju mišic spodnjega uda. Ocene MAS posameznih mišic so bile
nizko do visoko negativno povezane z obsegom gibljivosti (ρ = –0,72– –0,36). Ocene
plantarnih fleksorjev (m. triceps surae) in m. soleus z MAS so bile nizko negativno povezane
z jakostjo m. triceps surae (ρ = –0,43– –0,42) in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa (ρ = –
0,5– –0,45). Zaključek: Stopnja zanesljivosti lestvice se razlikuje glede na ocenjevano
mišico. Zaradi višje stopnje zanesljivosti posameznega preiskovalca v primerjavi z
zanesljivostjo med preiskovalci priporočamo, da ocenjevanje na začetku in koncu obravnave
izvede isti terapevt. Rezultati potrjujejo ugotovitve nekaterih predhodnih raziskav, da je
zvišan mišični tonus povezan z manjšim obsegom gibljivosti v sklepu in da so mišice z
zvišanim mišičnim tonusom šibkejše.
Ključne besede: možganska kap, modificirana Ashworthva lestvica, zanesljivost,
goniometrija, dinamometrija

ABSTRACT
Introduction: Modified Ashworth scale (MAS) is commonly used for assessment of muscle
tone in clinical practice. Different degrees of reliability were discovered in previous
reliability studies, which may also be due to the lack of a standardized testing protocol.
Range of motion measurements are also used for assessment of muscle tone. Purpose: To
evaluate intra- and interrater reliability of MAS. To investigate the relationship between
MAS grades and joint range of motion and muslce strength of plantar and dorsal flexors.
Methods: Thirty patients after stroke were included. Reliability was assessed between three
raters. We assessed six muscle groups in upper limb and six muscle groups in lower limb,
with the protocol, established on the basis of previous studies. Joint range of motion was
measured in supine with universal goniometer. We also measured ankle dorsal flexion in
standing position with gravity goniometer. Muscle strength measurements were assessed
with hand-held dynamometer. We calculated intraclass correlation coeficient (ICC) for
reliability assessment. Spearman's rank correlation coefficient was calculated for assessment
of correlation between MAS grades and joint range of motion and muscle strength of plantar
and dorsal flexors. Results: Results demonstrated moderate to excellent (ICC = 0,60–0,99)
intrarater reliability. Interrater reliability was poor to good (ICC = 0,32–0,86) when assessing
upper limb and poor to moderate (ICC = 0,41–0,65) when assessing lower limb muscles with
MAS. MAS grades negatively correlated with joint range of motion (ρ = –0,72– –0,36).
MAS grades of m. triceps surae and m. soleus negatively correlated with muscle strength of
m. triceps surae (ρ = –0,43– –0,42) and dorsal flexors (ρ = –0,5– –0,45). Discussion and
conclusion: Reliability of MAS differs among different muscles being graded. We
recommend that muscle tone assessment is performed by the same therapist at the beginning
and end of rehabilitation, based on higher levels of intrarater reliability than interrater
reliability. Results of relationship between MAS grades and joint range of motion and
muscle strength are in concordance with previous research and show that high muscle tone
is associated with shorter range of motion and lower muscle strength.
Keywords: stroke, modified Ashworth scale, reliability, goniometry, dynamometry
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
FAC

Lestvica funkcijske premičnosti (angl. Functional ambulation
category - FAC)

FRM

Fizikalna in rehabilitacijska medicina

FT

Fizioterapevt

ICC

Intraklasni korelacijski koeficient (angl. intercalss correlation
coeficient – ICC)

IK

Iztegnjeno koleno

IP

Iztegnjeni prsti

IZ

Interval zaupanja

MAS

Modificirana Ashworthova lestvica (Angl. modified
Ashworth scale – MAS)

MK

Možganska kap

MRC

Groba ocena mišične zmogljivosti po lestvici MRC (angl.
The Medical research council – MRC)

OG

Obseg gibljivosti

PK

Pokrčeno koleno

PP

Pokrčeni prsti

RST

Retikulospinalni trakt

SO

Standardni odklon

κ

Kappa statistika

ρ

Spearmanov koeficient korelacije

τb

Kendallov koeficient korelacije rangov

1 UVOD
Možganskožilne bolezni uvrščamo na drugo mesto vzrokov umrljivosti (GBD, 2015;
Neurological disordes collaborator group, 2017) ter na prvo mesto med vzroke za zmanjšano
zmožnost v razvitem svetu (Katan, Luft, 2018; Grad, 2006). Možganska kap predstavlja
globalen zdravstveni problem, saj po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije vsako leto
15 milijonov ljudi po svetu utrpi možgansko kap (World Health Organization, 2004). V
Evropi se ocenjuje, da naj bi se med letoma 2000 in 2025 število primerov možganske kapi
povečalo za 30 % (Truelsen et al., 2006). Pojavnost možganske kapi v Sloveniji je ocenjena
na 220/100.000 prebivalcev letno (Goljar et al., 2018) in predvideva se, da se bo le ta tekom
naslednjih let še povečala (Stevens et al., 2017). Tretjina pacientov po možganski kapi je
mlajših, dve tretjini pa starejših od 65 let. Tveganje za možgansko kap se po 55. letu starosti
z vsakim naslednjim desetletjem starosti podvoji (Šelb Šemerl in Nadrag, 2010).
Staranje populacije in izboljšanje preživetja po možganski kapi, zaradi izboljšanja
medicinske oskrbe, vodita v večje število pacientov z nevrološkimi okvarami po možganski
kapi ter z njimi povezano nezmožnostjo (Pandyan et al., 2001). Petdeset odstotkov pacientov
po možganski kapi živi s kroničnimi posledicami (Donkor, 2018). Senzori-motorične znake
in simptome, ki lahko sledijo okvari zgornjega motoričnega nevrona, delimo na pozitivne in
negativne značilnosti. Za negativne značilnosti je značilna zmanjšana hotena motorična
aktivnost (Pandyan et al., 2005). Mednje uvrščamo utrujanje, okvare koordinacije in izgubo
spretnosti ter mišično oslabelost (Thibaut et al., 2013; Pandyan et al., 2005). Glavni vzrok
za slednjo je slabša sposobnost mišice za proizvajanje ustrezne sile in neprimerna časovna
usklajenost aktivacije mišic (Puh, 2020). Pozitivne značilnosti pa opisujemo s povečano
ravnijo nehotene motorične aktivnosti (Pandyan et al., 2005). Med pozitivne značilnosti
poleg pretiranih kitnih refleksov, klonusa, ekstenzijskih ali fleksijskih spazmov,
kokontrakcij ter asociiranih gibov, uvrščamo tudi spastičnost, ki je pogosta vendar ne
neizogibna posledica okvare zgornjega motoričnega nevrona (Thibaut et al., 2013; Pandyan
et al., 2005).
Za uspešno obvladovanje nevroloških okvar je potrebna čimprejšnja rehabilitacija, kjer je
pomemben terapevtski načrt, ki temelji na natančni klinični oceni pacienta, za katero je
ključna uporaba standardiziranih merilnih orodij. V kliničnem okolju se za oceno zvišanega
mišičnega tonusa najpogosteje uporablja modificirana Ashworthova lestvica (Angl.
modified Ashworth scale – MAS) (Blanchette et al., 2017), katere protokol, kljub dolgoletni
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uporabi lestvice, še ni v celoti standardiziran. Poleg MAS se za spremljanje zvišanega
mišičnega tonusa v kliničnem okolju lahko uporablja tudi merjenje pasivnega obsega
gibljivosti (Blanchette et al., 2017), saj so meritve pasivnega obsega gibljivosti sklepov
povezane z ocenami MAS (Platz et al., 2005).

1.1 Spastičnost
Spastičnost je običajno povezana z okvarami, ki zajemajo tako piramidni kot tudi
parapiramidne sisteme (Sheean, 2002). V starejši definiciji je bila spastičnost opisana kot
motorična motnja, za katero je značilno od hitrosti odvisno povečanje toničnega refleksa na
razteg s pretiranimi kitnimi refleksi, ki so posledica prekomerne vzdraženosti refleksa na
razteg (Lance, 1980). Novejša definicija pa spastičnost definira kot moteno senzorimotorično uravnavanje, ki je posledica okvare zgornjega motoričnega nevrona ter se kaže
kot občasna ali trajna nehotena aktivacija mišic (Pandyan et al., 2005). S to definicijo se
opisuje celoten obseg pozitivnih znakov in simptomov sindroma zgornjega motoričnega
nevrona, obenem pa se izključijo negativne značilnosti ter biomehanske spremembe mehkih
tkiv in sklepov. Literatura kaže, da k nehoteni mišični aktivnosti ne prispeva le prekomerna
vzdražnost refleksa na razteg, temveč lahko k znakom in simptomom, ki so povezani s
pozitivnimi značilnostmi sindroma zgornjega motoričnega nevrona, prispevajo tudi
aktivnosti aferentnih poti, kot so somatosenzorične informacije (proprioceptivne ter živčne
poti iz kožnih receptorjev), aktivnost supraspinalnih kontrolnih poti in tudi spremembe v
alfa motoričnih nevronih (Pandyan et al., 2005).
Pojem spastičnost se pogosto uporablja izmenično z izrazom patološko zvišan mišični tonus
oziroma hipertonus, vendar gre pri slednjem za obsežnejši pojav, ki poleg spastičnosti
vključuje tudi druge pojave (Trompetto et al., 2014). Zvišan mišični tonus lahko pri pacientih
z okvaro zgornjega motoričnega nevrona razdelimo na dva dela: zvišan mišični tonus zaradi
povečane mišične togosti oziroma sprememb viskozno-elastičnih lastnosti mišice in zvišan
mišični tonus, ki je posledica prekomerne vzdražnosti refleksa na razteg in ustreza izrazu
spastičnost (Trompetto et al., 2014; Katz, Rymer, 1989). Omenjena dela pa sta med seboj
povezana, saj povečana mišična togost in mišične skrajšave vodijo v večjo odzivnost
mišičnega vretena, kar posledično privede do povečanja vzdražnosti refleksa na razteg
(Gracies, 2005).
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Spastičnost se lahko pojavi pri različnih bolezenskih stanjih kot so multipla skleroza,
poškodbe hrbtenjače, nezgodna poškodba možganov, možganska kap in drugih nevroloških
stanjih, ki povzročijo okvaro zgornjega motoričnega nevrona (Meseguer-Henarejos et al.,
2018). Pojavi se pri 20 % do 25 % pacientov, ki prvič doživijo možgansko kap (Sommerfeld
et al., 2012). Običajno se pojavi 1 do 6 tednov po okvari (Mayer, Esquenazi, 2003).
Predvideva se, da je nastop spastičnosti odvisen od nastanka plastičnih sprememb v
osrednjem živčnem sistemu (Li, 2017; Sheean, 2002). Veliko vlogo v nastanku spastičnosti
naj bi imele supraspinalne kontrolne poti (Li, 2017). Ekscitatorni in inhibitorni descendentni
signali uravnavajo vzdražnost refleksa na razteg. Inhibitorni signali potekajo po dorzalnem
retikulospinalnem traktu (RST), ki poteka v dorzolateralnem funikulusu hrbtenjače.
Ekscitatorni signali pa potekajo po medialnem RST in vestibulospinalnem traktu, ki se
nahajata v ventromedialnem funikulusu hrbtenjače (Li, 2017; Trompetto et al., 2014).
Dorzalni RST

prejema signale iz motorične skorje, medtem ko medialni RST in

vestibulospinalni trakt nista pod kontrolo možganske skorje (Li, 2017). Okvara v možganski
skorji vodi v izgubo oziroma zmanjšanje inhibitornih signalov iz dorzalnega RST, medtem
ko ekscitatorni signali ostanejo nespremenjeni, kar vodi v prekomerno vzdražnost refleksa
na razteg (Li, 2017; Trompetto et al., 2014).
Zvišan mišični tonus pri spastičnosti zaradi okvare velikih možganov (cerebralni
spastičnosti) običajno prizadene antigravitacijske mišične skupine. Zaradi neravnovesja med
delovanjem agonističnih in antagonističnih mišičnih skupin ter mišičnih skrajšav, se
sčasoma razvije značilna drža udov na okvarjeni strani. V zgornjem udu se kaže z addukcijo
ramenskega sklepa, fleksijo in pronacijo komolčnega sklepa ter fleksijo zapestnega sklepa
in prstov. V spodnjem udu pa z addukcijo kolčnega sklepa, fleksijo kolenskega sklepa ter
plantarno fleksijo in inverzijo skočnega sklepa (Milligan et al., 2019). Spastičnost
povezujejo s pojavom bolečin, skrajšav in mišične šibkosti, prav tako pa lahko omejuje
pacienta pri opravljanju vsakodnevnih dejavnosti in sodelovanju ter tako zmanjša kakovost
življenja posameznika, njegovo samostojnost ter poveča obremenitve svojcev (Sommerfeld
et al., 2012; Pandyan et al., 2005).
Zaradi pomembnega vpliva zvišanega mišičnega tonusa na kakovost življenja, je njegovo
obvladovanje pomemben cilj rehabilitacije nevroloških pacientov (Blanchette et al., 2017).
V klinični praksi so v uporabi različni terapevtski ukrepi za zmanjšanje zvišanega mišičnega
tonusa. Veljavna in zanesljiva merilna orodja bi nam pomagala natančneje opredeliti stopnjo
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zvišanega mišičnega tonusa, oceniti njegovo spreminjanje s časom in določiti učinkovitost
terapije (Blanchette et al., 2017; Burridge et al., 2005).
Za oceno spastičnosti ter uspešnosti uporabljenih terapevtskih postopkov za njeno
zmanjšanje, so v uporabi različne metode za oceno mišičnega tonusa. Biomehanske metode
ocenjevanja, kot je uporaba izokinetičnih dinamometrov, ter nevrofiziološke meritve, se v
kliničnem okolju redko uporabljajo, saj njihova izvedba pogosto zahteva več časa in drago
opremo (Balci, 2018; Bethoux, 2015). V klinični praksi se za oceno zvišanega mišičnega
tonusa pogosteje uporabljajo lestvice, kot sta Ashworthova in Tardieujeva lestvica ter njuni
modifikaciji (Bethoux, 2015). Klinično ocenjevanje zvišanega mišičnega tonusa je
subjektivno in odvisno od izkušenosti ocenjevalca (Lavrič, Janko, 2007). Blanchette in
sodelavci (2017) so ugotovili, da sta ocenjevanje mišičnega tonusa z modificirano
Ashworthovo lestvico (Bohannon, Smith, 1987) in merjenje obsega gibljivosti dva izmed
najpogosteje uporabljenih orodij za oceno spastičnosti v kliničnem okolju.

1.2 Modificirana Ashworthova lestvica
Prvotna Ashworthova lestvica je bila razvita kot preprosto klinično orodje za namen
testiranja učinkovitosti anti-spastičnega zdravila pri pacientih z multiplo sklerozo
(Ashworth, 1964). Bohannon in Smith sta Ashworthovo lestvico s petimi ocenami
(Ashworth, 1964) spremenila v šest-stopenjsko s tem, da sta ji dodala oceno in nekoliko
spremenila opis ocen, s čimer sta želela povečati občutljivost lestvice in jo prilagoditi za
ocenjevanje pacientov po možganski kapi, ki so pogosto ocenjeni z nižjimi ocenami na
lestvici (Bohannon, Smith, 1987). Opisi ocen in njihove ilustracije so predstavljeni v tabeli
1.
MAS je v uporabi za subjektivno oceno mišičnega tonusa glede na velikost občutenega
odpora, ki ga začuti preiskovalec med izvedbo hitrega pasivnega giba skozi celoten obseg
giba v sklepu (Puh, 2020). Je preprosta za uporabo in ne zahteva veliko časa ter opreme za
oceno mišičnega tonusa v kliničnem okolju (Meseguer-Henarejos et al., 2018). Namenjena
je sicer oceni spastičnosti, ker pa z njo ocenjujemo občuten odpor na pasiven gib oziroma
razteg testirane mišice (Pandyan et al., 2003; Vattanasilp, Ada, 1999), ne moremo pa ločiti
med mehanskimi in nevrološkimi vzroki tega odpora (Alibiglou et al., 2008; O'Dwyer et al.,
1996), z njo ocenimo zvišan mišični tonus. Zato lahko precenimo spastičnost v primeru
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povečane mišične togosti (Puh, 2020). V raziskavah, kjer so preverjali veljavnost lestvice,
niso ugotovili statistično značilne povezanosti ocen MAS z nevrofiziološkimi in
biomehanskimi meritvami (Alibiglou et al., 2008) ali pa je bila povezanost slaba (Bakheit et
al., 2003; Pandyan et al., 2003).
Zaželeno je, da se ocenjevanje zvišanega mišičnega tonusa izvede v mirnem prostoru. Med
ocenjevanjem pacient sproščen leži na hrbtu na oblazinjeni terapevtski mizi (Puh, 2020;
Bohannon, Smith, 1987). Ocenjujemo zvišan mišični tonus na okvarjenih zgornjih in
spodnjih udih. Mišico, ki jo ocenjujemo, postavimo v najbolj skrajšan položaj, tako da
primemo za distalni del distalnega segmenta sklepa ter stabiliziramo proksimalni segment.
Nato opravimo testni gib, tako da distalni del uda hitro, v času ene sekunde, pasivno
premaknemo skozi razpoložljiv obseg giba v sklepu (Bohannon, Smith, 1987). Če je pasivna
gibljivost v ocenjevanem sklepu zmanjšana, jo izmerimo in zabeležimo. Prav tako
zabeležimo tudi pojav bolečine med pasivnim gibanjem (Puh, 2020). Testni gib za določitev
ocene MAS ponovimo čim manjkrat oziroma največ trikrat, da se s tem izognemo inhibiciji
spastičnosti zaradi ponavljajočega raztezanja (Pandyan et al., 1999).
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Tabela 1: Modificirana Ashworthova lestvica (Bohannon, Smith, 1987; ilustracije
prirejene po Puh, 2020)
Ocena
0

Opis ocene
Mišični tonus ni zvišan

Ilustracija

1

Lahno zvišan mišični tonus, ki se kaže
z zaustavljanjem in sproščanjem ali z
minimalnim uporom, ki se pojavi na
koncu obsega giba

+1

Lahno zvišan mišični tonus, ki se kaže
z zaustavljanjem, ki mu sledi
minimalen upor skozi preostali (manj
kot polovico) obseg giba

2

Zmerno zvišan mišični tonus skozi
večino obsega giba, vendar okvarjeni
del premikamo brez težav

3

Močno zvišan mišični tonus skozi cel
obseg giba, pasivno gibanje je oteženo

4

Okvarjeni del je negibljiv/rigiden,
fiksiran v fleksiji ali ekstenziji

1.2.1 Zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice
V mnogih raziskavah o zanesljivosti MAS so ugotovili različne stopnje zanesljivosti
posameznega preiskovalca (tabela 2) in med preiskovalci (tabela 3) pri ocenjevanju
zvišanega mišičnega tonusa mišic pri pacientih po možganski kapi. Najpogosteje so
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preverjali zanesljivost ocenjevanja pri ocenjevanju zvišanega mišičnega tonusa fleksorjev
komolčnega sklepa (Li et al., 2014; Kaya et al., 2011; Ansari et al., 2008; Gregson et al.,
2000; Gregson et al., 1999; Sloan et al., 1992; Bohannon, Smith, 1987) ter plantarnih
fleksorjev skočnega sklepa (Li et al., 2014; Ansari et al., 2008; Blackburn et al., 2002;
Gregson et al., 2000).
Poročali so o zmerni do odlični zanesljivosti posameznega preiskovalca pri oceni zvišanega
mišičnega tonusa mišic zgornjega uda (Li et al., 2014; Ansari et al., 2008; Gregson et al.,
2000; Gregson et al., 1999) (κ = 0,46–0,88), medtem ko je bila pri oceni zvišanega mišičnega
tonusa mišic plantarnih fleksorjev skočnega sklepa zanesljivost posameznega preiskovalca
zmerna do visoka (Li et al., 2014; Ansari et al., 2008; Gregson et al., 2000) (κ = 0,48–0,64)
(tabela 2).
Tabela 2: Zanesljivost posameznega preiskovalca modificirane Ashworthove lestvice pri
pacientih po možganski kapi
Št.
Ocenjevalci
pacientov

Testirane mišične
skupine

Gregson et
al., 1999
Gregson et
al., 2000

32
pacientov
35
pacientov

2 FT

Fleksorji komolca

Specialist
FRM, FT

Fleksorji komolca,
zapestja, kolena,
plantarni fleksorji

Blackburn
et al., 2002

20
pacientov

2 FT

Ekstenzorji kolena,
plantarni fleksorji

Ansari et
al., 2008

30
pacientov
(27 MK)

2 FT

Adduktorji
ramenskega sklepa,
fleksorji komolca in
zapestja, adduktorji
kolka, ekstenzorji
kolena, plantarni
fleksorji

51
pacientov

Specialist
FRM, FT

Li et al.,
2014

Fleksorji komolca,
plantarni fleksorji

Strinjanje znotraj
preiskovalca; koeficient
zanesljivosti
κ = 0,83
Fl. komolca: κ = 0,77;
0,83
Fl. zapestja: κ = 0,88;
0,80
Fl. kolena: κ = 0,94; 0,77
Plant. fl.: κ = 0,64; 0,59
m. quadriceps: 85 %
m.soleus: 77,5 %
m.gastrocnemius: 57,5 %
71 %
κ (skupni) = 0,59
Add. ram. skl.: κ = 0,65
Fl. komolca: κ = 0,46
Fl. zapestja: κ = 0,74
Add. kolka: κ = 0,67
Ekst. kolena: κ = 0,30
Plant. fl.: κ = 0,51
Fl. komolca: κ = 0,69
Plant. fl.: κ = 0,48

MK – možganska kap; FRM – fizikalna in rehabilitacijska medicina; FT – fizioterapevt; κ
– kappa statistika
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Zanesljivost med preiskovalci je bila nizka (Ansari et al., 2008) do odlična (Kaya et al.,
2011; Gregson et al., 2000; Gregson et al., 1999; Bohannon, Smith et al., 1987) (κ = 0,37–
0,96) pri oceni zvišanega mišičnega tonusa mišic fleksorjev komolca. O visoki (Ansari et
al., 2008) do odlični (Gregson et al., 2000) zanesljivosti med preiskovalci (κ = 0,61–0,89)
so poročali tudi za mišice volarne fleksorje zapestja. Le nizko zanesljivost med preiskovalci
pa so ugotovili za oceno zvišanega mišičnega tonusa mišic adduktorjev ramenskega sklepa
(κ = 0,37) (Ansari et al., 2008). Za mišice spodnjih udov so poročali o nizki zanesljivosti
med preiskovalci pri oceni zvišanega mišičnega tonusa mišic adduktorjev kolčnega sklepa
(κ = 0,35) (Ansari et al., 2008) ter o nizki (Blackburn et al., 2002) do zmerni zanesljivosti (κ
= 0,52) (Ansari et al., 2008) pri oceni zvišanega mišičnega tonusa mišic ekstenzorjev
kolenskega sklepa. Za oceno zvišanega mišičnega tonusa mišic plantarnih fleksorjev
skočnega sklepa so v več raziskavah ugotovili zmerno zanesljivost med preiskovalci (κ =
0,48–0,51) (Li et al., 2014; Ansari et al., 2008; Blackburn et al., 2002; Gregson et al., 2000)
(tabela 3). Zanesljivost med preiskovalci se je izkazala kot slabša pri ocenjevanju zvišanega
mišičnega tonusa mišic spodnjega uda (Blackburn et al., 2002; Sloan et al., 1998), v
primerjavi z ocenjevanjem zvišanega mišičnega tonusa mišic zgornjega uda (Sloan et al.,
1998).
Največje strinjanje med preiskovalci je bilo za oceno 0 (Li et al., 2014; Kaya et al., 2011;
Ansari et al., 2008; Blackburn et al., 2002). Iz tega lahko sklepamo, da je MAS zanesljiva
lestvica za določanje ali je prisoten normalen mišični tonus ali ne. Zvišan mišični tonus pa
je bil povezan z nižjo zanesljivostjo ocen (Ansari et al., 2008). V obstoječih raziskavah so
bile višje ocene po MAS manjkrat dodeljene, zato težko sklepamo o vplivu višje stopnje
zvišanega mišičnega tonusa na zanesljivost MAS.
Na neskladnost rezultatov zanesljivosti posameznega preiskovalca med različnimi
raziskavami, še bolj pa v raziskavah zanesljivosti med preiskovalci, bi lahko vplivalo
pomanjkanje standardiziranega protokola izvedbe MAS (Platz et al., 2005). Razlike v testnih
položajih pacientov, številu ponovitev testiranega giba, hitrosti izvedbe giba, delu dneva v
katerem se testiranje izvaja so spremenljivke, ki lahko vplivajo na zanesljivost ocenjevanja
(Meseguer-Henarejos et al., 2018).
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Tabela 3: Zanesljivost med preiskovalci modificirane Ashworthove lestvice pri pacientih
po možganski kapi
Št.
pacientov

Ocenjevalci

Testirane mišične
skupine

30
pacientov
(24 MK)
34
pacientov
(31 MK)

2 FT

Fleksorji komolca

2 specialista
FRM, 2 FT

Fl. komolca: ρ = 0,73
Ekst. komolca: ρ = 0,67
Ekst. kolena: ρ = 0,45

Gregson et
al., 1999

32
pacientov

2 FT

Fleksorji in
ekstenzorji
komolca,
ekstenzorji kolena
Fleksorji komolca

Gregson et
al., 2000

35
pacientov

Specialist
FRM, FT

Fleksorji komolca,
zapestja, kolena,
plantarni fleksorji

Blackburn et
al., 2002

20
pacientov

2 FT

Ansari et al.,
2008

30
pacientov
(27 MK)

2 FT

Ekstenzorji
kolena, plantarni
fleksorji
Adduktorji
ramenskega
sklepa, fleksorji
komolca in
zapestja,
adduktorji kolka,
ekstenzorji kolena,
plantarni fleksorji

Fl. komolca: κ = 0,77; 0,96
Fl. zapestja: κ = 0,84; 0,89
Fl. kolena: κ = 0,79; 0,73
Plant. fl.: κ = 0,51; 0,45
m. quadriceps: 42,5 %
m.soleus: 50 %
m.gastrocnemius: 42,5 %
66 %
κ (skupni) = 0,512

Kaya et al.,
2011

64
pacientov

2 specialista
FRM

Fleksorji komolca

Add. ram. skl.: κ = 0,37
Fl. komolca: κ = 0,37
Fl. zapestja: κ = 0,61
Add. kolka: κ = 0,35
Ekst. kolena: κ = 0,52
Plant. fl.: κ = 0,54
κ = 0,868

Li et al., 2014

51
pacientov

Specialist
FRM, FT

Fleksorji komolca,
plantarni fleksorji

κ = 0,66 (fl. komolca)
κ = 0,48 (plant. fl.)

Bohannon,
Smith, 1987
Sloan et al.,
1992

Strinjanje med
preiskovalci; koeficient
zanesljivosti
86,7 %
τb = 0,847

κ = 0,84

MK – možganska kap; FRM – fizikalna in rehabilitacijska medicina; FT – fizioterapevt; κ
– kappa statistika; τb – Kendallov koeficient korelacije rangov; ρ – Spearmanov koeficient
korelacije

1.3 Pasivna gibljivost sklepov
Zmanjšanje pasivne gibljivosti sklepov je pogosta mišično-skeletna težava, s katero se
srečujejo pacienti po možganski kapi (Schindler-Ivens et al., 2008; Gracies, 2005).
Najpogosteje pride do zmanjšanja pasivnega obsega gibljivosti ramenskega in skočnega
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sklepa (Andrews, Bohannon, 1989). Ohromelost mišic, neravnovesje mišične jakosti in
spastičnost lahko vplivajo na zmanjšanje pasivnega obsega gibljivosti po možganski kapi
(Schindler-Ivens et al., 2008; Ada et al., 2006; Vattanasilp et al., 2000). Naštete okvare
vplivajo na izvedbo hotenega gibanja in vodijo v zmanjšano gibljivost okvarjenih delov
telesa (Gracies 2005). Ohromele oziroma oslabele mišice se prilagodijo na svojo novo
dolžino v mirovanju. V mišicah, ki so postavljene v skrajšan položaj, se zmanjša število
sarkomer. To je potrebno, da se le-te znova optimalno prekrivajo, da mišica lahko razvije
maksimalno silo pri novi, skrajšani, dolžini (Gray et al., 2012; Williams, Goldspink, 1978).
Obenem prihaja v ohromelih oziroma oslabelih mišicah tudi do sprememb vezivnega tkiva,
kar dodatno prispeva k povečani togosti mišic (Gracies, 2005). Terapevtsko neobravnavana
zvišana mišična togost pri spastični ohromelosti pa vodi v zmanjšanje obsega gibljivosti
(Gracies, 2005).
Pri pacientih po možganski kapi poročajo o polovico manjšem ali celo odsotnem obsegu
gibljivosti dorzalne fleksije skočnega sklepa v primerjavi z zdravimi preiskovanci (Chung
et al., 2008; Chung et al., 2004) in pogostih skrajšavah mišic plantarnih fleksorjev (Patrick,
Ada, 2006). Zvišan mišični tonus v mišicah skočnega sklepa lahko pomembno poslabša
izvedbo funkcijskih dejavnosti pacientov, zato je pomembna natančna ocena sprememb v
okvarjenem skočnem sklepu (Chung et al., 2004).
Pri pacientih po možganski kapi so meritve obsega gibljivosti v nekaterih sklepih povezane
z ocenami MAS pripadajočih mišic (Ro et al., 2019; Smith et al., 2000; Reiter et al., 1998).
Zato je merjenje obsega pasivne gibljivosti sklepov priporočeno za začetno oceno in
spremljanje z zvišanim mišičnim tonusom povezanega zmanjšanega obsega gibljivosti
(Blanchette et al., 2017; Platz et al., 2005). Ugotovljena je bila zelo dobra negativna
povezanost med oceno MAS mišic fleksorjev komolca ter obsegom pasivne gibljivosti v
smeri ekstenzije komolčnega sklepa (Wu et al., 2018). Le nizka negativna povezanost pa je
bila ugotovljena med oceno MAS mišic plantarnih fleksorjev in obsegom pasivne gibljivosti
v smeri dorzalne fleksije v skočnem sklepu (Chung et al., 2004). Nizko (Ohata et al., 2008)
do zmerno (Matsukiyo et al., 2017) negativno povezanost ocene MAS z obsegom gibljivosti
v kolenskem in skočnem sklepu so ugotovili tudi pri otrocih s cerebralno paralizo.
Poleg standardne goniometrije v ležečem položaju se vse bolj uveljavlja tudi merjenje
dorzalne fleksije v stoječem položaju (Powden et al., 2015). To je bolj podobno položaju
spodnjega uda med izvajanjem funkcijskih dejavnosti (Powden et al., 2015). Običajno je
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obseg gibljivosti dorzalne fleksije v stoječem položaju večji kot pri postopkih merjenja v
razbremenjenih položajih (Norkin in White, 2016). Predvidoma bi lahko bili zaradi tri do
štirikrat večje sile, ki deluje na skočni sklep in njegove obsklepne strukture v stoječem
položaju (Jones et al., 2005; Krause et al., 2011), ti postopki merjenja objektivnejši za
ugotavljanje obsega gibljivosti skočnega sklepa kot standardne meritve v razbremenjenem
položaju, še posebej pri pacientih z izraziteje zvišanim mišičnim tonusom (Žunko, Puh,
2016).

1.4 Mišična jakost mišic z zvišanim tonusom
Ena izmed najpomembnejših negativnih značilnosti sindroma zgornjega motoričnega
nevrona je ohromelost oziroma oslabelost mišic. Kaže se pri več kot 65 % pacientov po
možganski kapi še leto po dogodku (Cauraugh, Kim, 2003). Povezana je z zmanjšanim
maksimalnim mišičnim navorom, nižjo hitrostjo razvoja mišične sile, hitrim utrujanjem in
neučinkovitim razvojem mišične sile (Rabelo et al.; 2015, Patten et al. 2004). Mišična
oslabelost se ne kaže le v oslabelosti mišic na nasprotni strani okvare, temveč se v določeni
meri izrazi tudi na strani okvare (Kim, Eng, 2003).
Ohromelost oziroma oslabelost mišic je posledica zmanjšanega priliva signalov preko
kortikospinalne proge na spodnje motorične nevrone, zato pride do aktivacije manjšega
števila motoričnih enot tarčne mišice, spremeni pa se tudi vrstni red aktivacije motoričnih
enot (Gemperline et al., 1995; Bohannon, 1989). Neprizadeti sosednji motorični nevroni
lahko sicer prevzamejo oživčenje določenega dela mišičnih vlaken, kar vodi v nastanek
večjih motoričnih enot (Gray et al., 2012). Ker propade več večjih alfa motoričnih nevronov,
ki oživčujejo hitra mišična vlakna – tip II, mišice po okvari sestavljajo v glavnem počasnejše
motorične enote (Dattola et al., 1993). Prav tako lahko k oslabelosti prispevajo še
spremembe v morfoloških in kontraktilnih sposobnostih motoričnih enot ter biomehanskih
lastnostih mišic (Gemperline et al., 1995; Bourbonnais, Vanden Noven, 1989). Kot smo
omenili že v prejšnjem podpoglavju, so mišice po možganski kapi zaradi neuporabe lahko v
skrajšanem položaju in se na novo dolžino prilagodijo z zmanjšanjem števila zaporednih
sarkomer v mišičnem vlaknu. Krajša mišična vlakna, z manjšim številom sarkomer, pa
proizvedejo manjšo silo, saj se maksimalna sila pomakne proti krajši dolžini mišice na
krivulji sila-dolžina (Gray et al., 2012).
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Bobath je leta 1978 predlagala, da je šibkost agonistične mišične skupine posledica
spastičnosti antagonista, vendar Bohannon s sodelavci (1987) ni našel povezave med
oslabelostjo agonističnih in spastičnostjo anatgonističnih mišičnih skupin (Bohannon et al.,
1987). Pri otrocih s cerebralno paralizo (Ross, Engsberg, 2002) in pacientih z multiplo
sklerozo (Wagner et al., 2014) prav tako niso ugotovili statistično značilne povezanosti med
mišično jakostjo agonista ter spastičnostjo antagonista, kot tudi ne povezanosti med
spastičnostjo in mišično jakostjo iste mišične skupine.
Mišična oslabelost je povezana z zmanjšano zmožnostjo opravljanja funkcijskih dejavnosti,
kot so stoja, hoja, hoja po stopnicah, seganje in manipulacija s predmeti (Dorsch et al., 2016;
Fayazi et al., 2014). Po možganski kapi lahko pride do zmanjšanja mišične jakosti dorzalnih
in plantarnih fleksorjev v primerjavi z istimi mišicami na neokvarjeni strani (Adams et al.,
1990) in v primerjavi z zdravimi preiskovanci (Dorsch et al., 2016; Ng, Hui-Chan, 2012).
To lahko močno vpliva na hitrost in vzdržljivost pri hoji (Dorsch et al., 2016; Ng, Hui-Chan,
2012).
Pri pacientih po možganski kapi je bilo ugotovljeno, da je mišična jakost ekstenzorjev
kolenskega sklepa (τb = –0,20) in plantarnih fleksorjev skočnega sklepa (τb = –0,15) nizko
negativno povezana z oceno MAS istih mišic (Abdollahi et al., 2015). Nizko pozitivno
povezanost mišične šibkosti notranjih rotatorjev ramenskega (τb = 0,38) in fleksorjev
komolčnega sklepa (τb = 0,26) z oceno po Ashworthovi lestvici istih mišic pa so ugotovili
Bohannon in sodelavci (1987).
Pri pacientih z mišično oslabelostjo nevrološkega izvora je za oceno mišične jakosti v
uporabi več različnih merilnih orodij. Med ne-instrumentalna merilna orodja spadata groba
ocena mišične zmogljivosti po lestvici MRC (angl. The Medical research council – MRC)
ter indeks motoričnih funkcij (angl. motoricity index), medtem ko objektivno merjenje
mišične jakosti omogoča uporaba dinamometrov (Bohannon, 1995). Ročna dinamometrija
se je pri pacientih po možganski kapi izkazala kot hitra in zanesljiva metoda merjenja
največje hotene izometrične kontrakcije (Mentiplay et al., 2018; Yen et al., 2017).
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2 NAMEN
Primarni namen magistrskega dela je bil pri pacientih po možganski kapi preveriti
zanesljivost posameznega preiskovalca in med preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega
tonusa mišic zgornjega in spodnjega uda z MAS.
Delovne hipoteze so bile:
H 1: Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
zgornjega in spodnjega uda z MAS je zmerna do visoka.
H 2: Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic zgornjega
uda z MAS je zmerna do visoka.
H 3: Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic spodnjega
uda z MAS je nizka do zmerna
Sekundarni namen je bil ugotoviti povezanost ocen MAS z obsegom pasivne gibljivosti
sklepov ter jakostjo mišic plantarnih in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa.
Delovne hipoteze so bile:
H 4: Ocena MAS posamezne mišice je zmerno negativno povezana z obsegom pasivne
gibljivosti pripadajočega sklepa.
H 5: Ocena MAS mišic plantarnih fleksorjev skočnega sklepa je slabo negativno
povezana z jakostjo teh mišic.
H 6: Ocena MAS mišic plantarnih fleksorjev ni povezana z jakostjo mišic dorzalnih
fleksorjev skočnega sklepa.
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3 METODE DELA
Raziskava je potekala od aprila 2019 do novembra 2019 v prostorih fizioterapije Oddelka za
rehabilitacijo pacientov po možganski kapi URI–Soča. Odobrila jo je Komisija za
medicinsko etiko URI–Soča (št. 12/2019) (Priloga 1). Vsi preiskovanci so bili seznanjeni z
namenom in potekom raziskave ter s pravicami pred in med raziskavo. Sodelovali so v
primeru izpolnjene pisne izjave o prostovoljnem sodelovanju (Priloga 2).

3.1 Preiskovanci
V raziskavo so bili povabljeni (Priloga 3) pacienti po možganski kapi, ki so bili v času
raziskave (april 2019–november 2019) hospitalizirani na Oddelku za rehabilitacijo
pacientov po možganski kapi URI–Soča.
Merila za vključitev v raziskavo:
•

starost nad 18 let,

•

enostranska možganska kap (ishemična ali hemoragična),

•

lahko sledi preprostim navodilom in se je sposoben prostovoljno odločiti glede
sodelovanja v raziskavi (Kratek preizkus spoznavnih sposobnosti – KPSS ≥ 25).

Merila za izključitev:
•

uvedba ali spremenjen odmerek zdravil, ki vplivajo na tonus mišic,

•

dodatna nevrološka stanja,

•

predhodna poškodba kateregakoli od testiranih sklepov oziroma drugo mišičnoskeletno stanje, ki omejuje izvedbo testiranja.

Vzorčenje je bilo priložnostno. V raziskavo je bilo vključenih 30 pacientov, ki so
ustrezali vključitvenim merilom. Vzorec je bil uravnotežen glede na razvrstitev lestvice
funkcijske premičnosti (angl. Functional ambulation category - FAC) (Holden et al.,
1986; prevod: Puh et al., 2016). Vključili smo 10 preiskovancev, katerih hoja ni bila
funkcionalna ali pa so pri hoji potrebovali stalno oporo ene osebe (FAC kategoriji 1 in
2), 10 preiskovancev, ki so pri hoji potrebovali le lahen dotik ali nadzor (FAC kategoriji
3 in 4) ter 10 preiskovancev, sposobnih hoditi samostojno (FAC kategoriji 5 in 6).
Značilnosti pacientov, vključenih v raziskavo, so predstavljene v tabeli 4.
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Tabela 4: Značilnosti preiskovancev
Demografske značilnosti
Spol moški (%)
Povprečna starost (SO; razpon) (leta)
Možganska kap
Povprečen čas od možganske kapi (SO; razpon) (tedni)
Ishmenična možganska kap (%)
Levostranska hemipareza (%)
Bolečina v ramenskem sklepu na okvarjeni strani (%)
SO – standardni odklon

Vrednosti
20 (66,7)
55,1 (13,5; 25–81)
19,4 (15,7; 4–75)
18 (60)
19 (63,3)
19 (63,3)

3.2 Ocenjevalni postopki
Ocenjevanje je potekalo po sprejemu na rehabilitacijo v popoldanskem času. Pred začetkom
ocenjevanja smo zbrali osnovne demografske podatke (starost, spol), vrsto možganske kapi
(ishemična, hemoragična) in stran okvare. Prvi dan ocenjevanja smo pri pacientih izvedli
meritve obsega gibljivosti sklepov (Norkin, White, 2016; Jakovljević, Hlebš, 2011) ter
mišične jakosti dorzalnih in plantarnih fleksorjev zgornjega skočnega sklepa (Mentiplay et
al., 2018). Meritev dorzalne fleksije v skočnem sklepu v stoječem položaju (Dickson et al.,
2012), smo izvedli le pri preiskovancih, ki so zmogli ustrezno zadržati stoječ položaj, z
enakomerno razporeditvijo teže na oba spodnja uda. Ocenjevanje tonusa mišic zgornjih in
spodnjih udov z MAS (Bohannon, Smith, 1987) je potekalo drugi in tretji testni dan, z
vmesnim dnevom brez testiranja. Za ugotavljanje zanesljivosti med preiskovalci so pacienta
drugi in tretji testni dan testirali trije preiskovalci (A, B, C) (dva fizioterapevta in zdravnik,
specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine) (tabela 3), za ugotavljanje zanesljivosti
posameznega preiskovalca pa je preiskovalec A (fizioterapevt) pacienta testiral še tretji testni
dan. Načrt ocenjevanja je predstavljen v tabeli 3.
Tabela 5: Načrt ocenjevanja preiskovancev v raziskavi
Preiskovanec
1
2

1. dan
Goniometrija,
dinamometrija
Goniometrija,
dinamometrija

2. dan
MAS (preiskovalec A)
MAS (preiskovalec B)
MAS (preiskovalec B)
MAS (preiskovalec A)
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3. dan
MAS (preiskovalec C)
MAS (preiskovalec A)
MAS (preiskovalec A)
MAS (preiskovalec C)

3.2.1 Ocenjevanje mišičnega tonusa z MAS
Tonus mišic zgornjih in spodnjih udov smo ocenjevali z MAS (Bohannon, Smith, 1987).
Ocenjevanje je potekalo po postopku, ki smo ga sestavili na podlagi pregleda raziskav o
zanesljivosti (Priloga 4). Ocenjevalni prostor je bil miren. Preiskovanci so bili oblečeni v
udobna oblačila. Pred začetkom ocenjevanja so preiskovanci 10 minut mirno ležali na hrbtu
na terapevtski mizi, sezuti, z glavo v srednjem položaju, da smo se izognili sprožitvi
toničnega asimetričnega refleksa. Pred izvedbo testnega giba je vsak preiskovalec najprej
določil neboleč obseg giba s počasnim raztegom testirane mišične skupine. Za določitev
ocene MAS smo testni gib ponovili čim manjkrat oziroma največ trikrat, da smo se izognili
inhibiciji spastičnosti s ponavljajočim raztezanjem (Pandyan et al., 1999). Testni gib smo
opravili v 1 sekundi (izgovorili smo število 21). Preiskovalca v istem testnem dnevu sta
ocenjevala v naključnem vrstnem redu. Posamezni preiskovalec je za oceno mišičnega
tonusa potreboval med 5-10 minut, med preiskovalcema pa je bil 15 minutni odmor, med
katerim je preiskovanec ponovno mirno ležal v položaju na hrbtu.
Opisi položajev preiskovanca, testiranega uda in prijemov preiskovalca so podani v prilogi
2. V položaju leže na hrbtu smo testirali tonus mišic adduktorjev in notranjih rotatorjev
ramenskega sklepa, fleksorjev, ekstenzorjev in pronatorjev komolčnega sklepa, volarnih
fleksorjev zapestnega sklepa, fleksorjev, adduktorjev in notranjih rotatorjev kolčnega sklepa,
fleksorjev kolenskega sklepa ter plantarnih fleksorjev zgornjega skočnega sklepa. V
položaju leže na netestiranem boku pa smo ocenjevali tonus mišic ekstenzorjev kolenskega
sklepa.

3.2.2 Merjenje obsega gibljivosti sklepov
Obseg gibljivosti sklepov smo izmerili z univerzalnim goniometrom v ležečem položaju. Pri
preiskovancih, pri katerih je bilo to mogoče, pa smo dorzalno fleksijo skočnega sklepa
izmerili še s tekočinskim gravitacijskim goniometrom v stoječem položaju.
Merjenje pasivnega obsega gibljivosti sklepov z univerzalnim goniometrom
Goniometrija z univerzalnim goniometrom se je izkazala kot zmerno do odlično zanesljiva
(ICC = 0,53–0,96) pri merjenju obsega gibljivosti pri zdravih ljudeh (Correll et al., 2018;
van Rijn et al., 2018) ter pacientih z ortopedskimi težavami (van Rijn et al., 2018; Fieseler
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et al., 2017). Tudi pri pacientih po možganski kapi je bila ugotovljena zmerna do visoka
zanesljivost meritev obsega gibljivosti ramenskega, komolčnega in zgornjega skočnega
sklepa z univerzalnim goniometrom (Jung et al., 2015; Paulis et al., 2011; Hoffmann et al.,
2007).
Najprej smo orientacijsko ocenili obseg pasivne gibljivosti vsakega sklepa. Če smo
ugotovili, da gibljivost ni zmanjšana ter je brez bolečine, smo na ocenjevalni list zapisali
vrednost, ki jo kot povprečno normalno gibljivost navajata Jakovljević in Hlebš (2011). Če
smo med orientacijsko oceno ugotovili zmanjšano gibljivost posameznega sklepa ali pa je
med izvedbo giba prišlo do bolečine, smo z goniometrom izmerili gibljivost do točke pojava
bolečine. Merjenje pasivnega obsega gibljivosti sklepov smo izvedli z univerzalnim
goniometrom po uveljavljenem protokolu, ki se redno izvaja na oddelku (Norkin, White,
2016; Jakovljević, Hlebš, 2011). Kot v sklepu smo zaokrožili na najbližji mnogokratnik
števila 5.

Merjenje gibljivosti dorzalne fleksije skočnega sklepa v stoječem položaju
Pri merjenju dorzalne fleksije skočnega sklepa v stoječem položaju s tekočinskim
gravitacijskim goniometrom pri pokrčenem in iztegnjenem kolenu zdravih preiskovancev je
zanesljivost posameznega preiskovalca (ICC = 0,87–0,98) in med preiskovalci (ICC = 0,95–
0,97) visoka do odlična (Žunko, Puh, 2016; Dickson et al., 2012; Bennell et al., 1998).
Gibljivost smo izmerili tako, da smo tekočinski goniometer postavili nad grčavino petnice
(Dickson et al., 2012). Pred vsako meritvijo smo ga umerili na 0° v stoječem položaju.
Preiskovanec je bil postavljen ob preiskovalno mizo, ki jo je uporabil za oporo. Za prvo
meritev je bil naprošen, da izvede prilagojen počep, pri čemer je moral peto merjene noge
zadržati na podlagi. Preiskovalec je s prijemom preko petnice nadziral morebiten dvig
petnice od podlage. Položaj, pri katerem se je petnica pričela dvigati od podlage, je bil
določen kot končni položaj v katerem je bila izvedena meritev. Za drugo meritev je
preiskovanec z merjeno nogo izvedel korak nazaj, dolg toliko, da se je peta še vedno dotikala
podlage. Kolenski sklep na merjeni nogi je moral ostati iztegnjen, če preiskovanec sam tega
ni zmogel zadržati, mu je pri tem pomagal preiskovalec. Znova je bil kot maksimalen obseg
gibljivosti določen položaj v katerem se je petnica pričela dvigati od podlage.
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3.2.3 Merjenje sile mišic z ročnim dinamometrom
Pri merjenju mišične jakosti z ročnim dinamometrom pri zdravi populaciji sta zanesljivost
med preiskovalci (ICC = 0,77–0,98) in zanesljivost posameznega preiskovalca (ICC = 0,84–
0,96) visoki do odlični (Mentiplay et al., 2015). Zanesljivost posameznega preiskovalca se
je pri merjenju mišične jakosti mišic dorzalnih in plantarnih fleksorjev skočnega sklepa
pacientov po možganski kapi izkazala kot odlična (ICC = 0,93–0,99) (Mentiplay et al., 2018;
Yen et al., 2017).
Meritvi mišične sile mišic plantarnih in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa smo izvedli z
ročnim dinamometrom Lafayette (model 01165, Lafayette Instrument Company, ZDA).
Merjenje je potekalo na terapevtski mizi. Za izvedbo obeh meritev smo uporabili največji
podolgovat oblazinjen nastavek dinamometra.
Za izvedbo ročne dinamometrije smo uporabili test izenačitve sile (angl. »make« test), kar
pomeni, da preiskovalec dinamometer drži pri miru, preiskovanec pa z maksimalno silo
potisne vanj (Bohannon, 1988). Meritve smo opravili v položaju preiskovanca leže na hrbtu,
kot so ga opisali Mentiplay in sodelavci (2015). Skočni sklep je bil ob začetku merjenja obeh
mišičnih skupin postavljen v sproščen položaj na terapevtski mizi. Oblazinjen nastavek
dinamometra smo pri testiranju jakosti mišic dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa postavili
tik nad metatarzofalangealne sklepe na dorzalni strani stopala, pri testiranju jakosti
plantarnih fleksorjev pa tik nad metatarzofalangealne sklepe na plantarni strani stopala.
Preiskovanec je dobil navodilo, naj na naš znak v dveh sekundah postopno povečuje silo
proti dinamometru do največje in jo vzdržuje (Bohannon, 2002) dokler ne zasliši drugega
piska naprave. Med meritvijo je preiskovalec preiskovanca spodbujal z besedami:
»Napnite!«, »Maksimalno«, »Še!«. Dinamometer je pričel z merjenjem, ko je
preiskovančeva sila prešla prag 1 kg in jo nato beležil pet sekund.
Na začetku merjenja smo izvedli poskusno meritev, s katero se je preiskovanec seznanil s
pravilno izvedbo. Nato smo vsako mišično skupino testirali dvakrat. V primeru, ko je druga
meritev od prve odstopala za več kot 15 %, smo meritev ponovili (TRICALS, 2018).
Meritve, ki je najbolj odstopala, nismo upoštevali v izračunih. Med posameznimi meritvami
iste mišične skupine je bilo 30 sekund premora, da smo zmanjšali učinke utrujanja
(Lipovšek, 2019; Chaffin, 1975).
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3.3 Statistična analiza podatkov
Za vnašanje podatkov v preglednice, razvrščanje podatkov, urejanje ter opisno statistiko smo
uporabili programsko opremo Microsoft Excel 2010 (Microsoft Corp., Redmond,
Washington, ZDA, 2010). Za statistično analizo zanesljivosti posameznega preiskovalca,
zanesljivosti med preiskovalci ter stopnje povezanosti med spremenljivkami pa smo
uporabili programsko opremo IBM SPSS Statistics 26 (IBM Corp., Armonk, New York,
ZDA, 2019).
Za oceno zanesljivosti pri ocenjevanju mišičnega tonusa smo izračunali intraklasni
korelacijski koeficient (angl. intraclass correlation coeficient – ICC) (Vidmar, Jakovljević,
2016). Za oceno zanesljivosti posameznega preiskovalca smo uporabili dvosmerni mešani
model za posamezno meritev ICC (3, 1) z obliko za absolutno skladnost. Za oceno
zanesljivosti med preiskovalci pa smo uporabili dvosmerni slučajni model za posamezno
meritev ICC (2, 1) z obliko za absolutno skladnost. Izračunali smo tudi 95 % interval
zaupanja za ICC. Vrednosti ICC manj kot 0,5 pomenijo nizko zanesljivost, med 0,5 in 0,75
zmerno, med 0,75 in 0,9 visoko ter nad 0,9 odlično zanesljivost (Portney, Watkins, 2015).
Za oceno povezanosti ocen mišičnega tonusa s pasivno gibljivostjo pripadajočega sklepa ter
jakostjo plantarnih in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa smo izračunali Spearmanov
koeficient korelacije (ρ). V oceno povezanosti med spremenljivkami smo vključili prve
ocene MAS preiskovalca A. Stopnjo statistične značilnosti smo določili pri p ≤ 0,05.
Vrednosti korelacijskih koeficientov pod 0,25 pomenijo, da je povezanost med
spremenljivkama zelo slaba oziroma je ni, med 0,25 in 0,5 da je povezanost slaba, med 0,5
in 0,75 da je zmerna do dobra ter nad 0,75 zelo dobra do odlična (Koo, Li, 2016; Portney,
Watkins, 2015). Grafično smo povezanost med spremenljivkami prikazali z razsevnimi
grafikoni.
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4 REZULTATI
4.1 Izidi ocenjevanj
Ocene MAS preiskovalca A so bile razporejene preko celotne lestvice od ocene 0 do ocene
4. Preiskovanci so bili najpogosteje ocenjeni z oceno 0, najmanjkrat pa je bila dodeljena
ocena 4 (tabela 6).
Tabela 6: Število ocen modificirane Ashworthove lestvice podeljenih posamezni ocenjevani
mišični skupini zgornjega uda pri preiskovancih po možganski kapi (n = 30) (ocene 1./2.
ocenjevanja preiskovalca A)
Mišična skupina
0
1
+1
2
3
4
Razlika*
Adduktorji ramenskega sklepa 20/19
4/6
5/4
1/1
0/0
0/0
6
Notranji rotatorji ramenskega 15/16
3/6
8/5
4/3
0/0
0/0
6
sklepa
Fleksorji komolčnega sklepa
9/10 13/15 7/4
0/0
1/1
0/0
8
Ekstenzorji komolčnega
19/17 8/11
3/2
0/0
0/0
0/0
5
sklepa
Pronatorji
14/15 11/12 4/2
1/1
0/0
0/0
5
Volarni fleksorji zapestnega
15/14
7/7
7/8
1/1
0/0
0/0
4
sklepa
Fleksorji prstov
15/15
8/7
5/5
1/2
1/1
0/0
2
* – število primerov v katerih je prišlo do razlike v oceni MAS med 1. in 2. ocenjevanjem
Tabela 7: Število ocen modificirane Ashworthove lestvice podeljenih posamezni ocenjevani
mišični skupini spodnjega uda pri preiskovancih po možganski kapi (n = 30) (ocene 1./2.
ocenjevanja preiskovalca A)
Mišična skupina
0
1
+1
2
3
4
Razlika*
Fleksorji kolčnega sklepa
21/21
8/7
1/2
0/0
0/0
0/0
7
Adduktorji kolčnega sklepa
24/24
2/1
2/3
2/2
0/0
0/0
2
Notranji rotatorji kolčnega
18/19 10/8
2/2
0/1
0/0
0/0
5
sklepa
Fleksorji kolenskega sklepa
22/24
4/3
4/3
0/0
0/0
0/0
3
Ekstenzorji kolenskega sklepa 22/22
1/1
4/3
3/4
0/0
0/0
1
Plantarni fleksorji (m. triceps
5/5
13/13 4/4
6/6
2/2
0/0
3
surae)
Plantarni fleksorji (m. soleus)
4/5
13/13 4/2
8/9
1/1
0/0
3
* – število primerov v katerih je prišlo do razlike v oceni MAS med 1. in 2. ocenjevanjem
Povprečni obsegi merjenih gibov v sklepih na okvarjeni strani pri preiskovancih ter njihov
razpon so zbrani v tabeli 8. Gibljivost skočnega sklepa v smeri dorzalne fleksije v stoječem
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položaju smo lahko izmerili pri 26 preiskovancih. Glede na normativne vrednosti
(Baumbach et al., 2016; Jakovljević, Hlebš, 2011) so bili pri preiskovancih zmanjšani vsi
merjeni obsegi gibljivosti, razen zunanje rotacije kolčnega sklepa. V zgornjem udu je bila,
glede na izračunan odstotek zmanjšanja obsega gibljivosti, najbolj zmanjšana zunanja
rotacija ramenskega sklepa. V spodnjem udu pa je bila najbolj zmanjšana dorzalna fleksija
skočnega sklepa pri iztegnjenem kolenskem sklepu v ležečem položaju. Povprečen obseg
dorzalne fleksije pri pokrčenem kolenu v ležečem položaju je bil za 9,8 kotne stopinje manjši
od enakega giba v stoječem položaju. Enako je bil za 12,4 kotne stopinje manjši tudi
povprečen obseg dorzalne fleksije pri iztegnjenem kolenu v ležečem položaju v primerjavi
z enakim gibom v stoječem položaju.
Tabela 8: Povprečni obsegi gibljivosti v sklepih zgornjega uda na okvarjeni strani (n = 30)
Merjeni gib

OG (°)
(povprečje)
143,5
121,3
52,7
66,5
141,5
84,0
89,0
66,8

SO

Razpon

Zmanjšanje
OG* (%)
90–180
20,3
50–170
28,6
0–90
41,4
35–80
5
120–145
2,4
55–85
1,2
60–90
1,1
45–75
4,6

Antefleksija ramenskega sklepa
30,2
Abdukcija ramenskega sklepa
39,5
Zunanja rotacija ramenskega sklepa
31,6
Notranja rotacija ramenskega sklepa
10,3
Fleksija komolčnega sklepa
8,1
Pronacija
5,5
Supinacija
5,5
Dorzalna fleksija zapestnega sklepa
7,0
(PP)
Dorzalna fleksija zapestnega sklepa
64,3
9,4
35–70
8,1
(IP)
OG – obseg gibljivosti; ° – kotne stopinje; SO – standardni odklon; * – glede na
normativne vrednosti (Jakovljevič, Hlebš, 2011)
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Tabela 9: Povprečni obsegi gibljivosti v sklepih spodnjega uda na okvarjeni strani (n =
30)
Merjeni gib

OG (°)
SO
Razpon Zmanjšanje
(povprečje)
OG* (%)
Abdukcija kolčnega sklepa
44,0
5,5
15–45
2,2
Antefleksija kolčnega sklepa
119
5,5
90–120
0,8
Notranja rotacija kolčnega sklepa
42,8
8,3
10–45
4,8
Zunanja rotacija kolčnega sklepa
45,0
0
45–45
0
Fleksija kolenskega sklepa
138,8
6,4
105–140
0,9
Dorzalna fleksija skočnega sklepa - leže
9,8
7,4
–5–20
71,5
(PK)
Dorzalna fleksija skočnega sklepa 19,6
6,0
10–30
54,1
stoje (PK) (n = 26)
Dorzalna fleksija skočnega sklepa - leže
-0,5
8,6
–20–15
102,1
(IK)
Dorzalna fleksija skočnega sklepa 11,9
6,6
0–25
64,5
stoje (IK) (n = 26)
Plantarna fleksija skočnega sklepa
49,7
5,7
35–60
0,6
OG – obseg giba; ° – kotne stopinje; SO – standardni odklon; PP – pokrčeni prsti; IP –
iztegnjeni prsti; PK – pokrčeno koleno; IK – iztegnjeno koleno; * – glede na normativne
vrednosti (Baumbach et al., 2016; Jakovljević, Hlebš, 2011)
Pri testiranju mišične jakosti dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa 8 preiskovancev ni bilo
sposobnih generirati zadostne mišične sile za meritev, pri testiranju mišične jakosti
plantarnih fleksorjev pa je bil tak le 1 preiskovanec. Dorzalni fleksorji skočnega sklepa so
bili v povprečju šibkejši od plantarnih fleksorjev skočnega sklepa (tabela 8). Glede na
združene normativne vrednosti (povprečje vrednosti starostnih skupin > 20 let in obeh
spolov) (McKay et al., 2017) je bila povprečna izmerjena mišična jakost dorzalnih fleksorjev
skočnega sklepa manjša za 42 odstotkov, povprečna izmerjena mišična jakost plantarnih
fleksorjev skočnega sklepa pa za 31 odstotkov.
Tabela 10: Povprečna izmerjena jakost dorzalnih in plantarnih fleksorjev skočnega sklepa
okvarjenega spodnjega uda pri preiskovancih po možganski kapi (n = 30)
Mišična skupina
Dorzalni fleksorji skočnega sklepa
Plantarni fleksorji skočnega sklepa
SO – standardni odklon

Mišična jakost (kg)
10,2
19,1
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SO
10,9
13,7

Razpon
0–30,4
0–40,9

4.2 Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju z MAS
Odstotek strinjanja za oceno 0 je bil 49 %, za oceno 1 19 %, za oceno +1 9,5 %, za oceno 2
4 % in za oceno 3 1 %. Med prvim in drugim ocenjevanjem mišičnega tonusa preiskovalca
A mišičnih skupin zgornjega uda, je prišlo do razlik med ocenama v 36 primerih (tabela 6).
Največ razlik (8) se je pojavilo pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic fleksorjev
komolčnega sklepa. Pri ocenjevanju mišičnih skupin spodnjega uda pa je prišlo do razlike
med ocenama v 24 primerih (tabela 7). Največ razlik (7) se je pojavilo pri ocenjevanju
mišičnega tonusa mišic fleksorjev kolčnega sklepa. V večini primerov je prišlo do
razlikovanja za eno oceno. V skupno 32 primerih je prišlo do razlike med ocenama 0 in 1,
temu pa je sledila razlika med ocenama 1 in +1 v skupno 19 primerih. Le enkrat se je zgodilo,
da je prišlo do razlike za dve oceni.
Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju z MAS mišic zgornjega (tabela 9)
in spodnjega uda (tabela 10) je bila zmerna do odlična. Zmerna zanesljivost je bila
ugotovljena pri eni mišični skupini, visoka pri sedmih in odlična pri šestih. ICC je bil najnižji
pri oceni mišic fleksorjev kolčnega sklepa (ICC = 0,60) ter najvišji pri ocenah mišic
fleksorjev prstov roke in ekstenzorjih kolenskega sklepa (ICC = 0,99). Najširši interval
zaupanja je bil izračunan za mišice ekstenzorje komolčnega sklepa v zgornjem udu in za
mišice fleksorje kolčnega sklepa v spodnjem udu. Zanesljivost posameznega preiskovalca
pri ocenjevanju z MAS se med mišicami zgornjih in spodnjih udov ni bistveno razlikovala.
Tabela 11: Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
zgornjega uda (n = 30)
Mišična skupina
ICC
95 % IZ
Adduktorji ramenskega sklepa
0,80
0,62–0,90
Notranji rotatorji ramenskega sklepa
0,94
0,86–0,97
Fleksorji komolčnega sklepa
0,85
0,72–0,93
Ekstenzorji komolčnega sklepa
0,78
0,58–0,89
Pronatorji
0,85
0,72–0,93
Volarni fleksorji zapestnega sklepa
0,94
0,88–0,97
Fleksorji prstov
0,99
0,97–0,99
ICC – koeficient intraklasne korelacije; 95 % IZ – 95 % interval zaupanja;
zanesljivost:
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Tabela 12: Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
spodnjega uda (n=30)
Mišična skupina
ICC
95 % IZ
Fleksorji kolčnega sklepa
0,60
0,31–0,79
Adduktorji kolčnega sklepa
0,87
0,75–0,94
Notranji rotatorji kolčnega sklepa
0,83
0,67–0,91
Fleksorji kolenskega sklepa
0,88
0,76–0,94
Ekstenzorji kolenskega sklepa
0,99
0,985–0,997
Plantarni fleksorji (m. triceps surae)
0,93
0,87–0,97
Plantarni fleksorji (m. soleus)
0,95
0,91–0,98
ICC – koeficient intraklasne korelacije; 95 % IZ – 95 % interval zaupanja; zanesljivost:

4.3 Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS
Za zanesljivost med preiskovalci so vsi trije preiskovalci z MAS ocenili mišični tonus 20
preiskovancev (tabeli 12 in 13). Vsi trije preiskovalci so najpogosteje podelili oceno 0,
najmanjkrat pa oceno 4. Odstotek strinjanja med vsemi tremi preiskovalci za oceno 0 je bil
32 %, za oceno 1 4 %, za oceno +1 1 % in za oceno 2 1 %.
Tabela 13: Število ocen modificirane Ashworthove lestvice podeljenih posamezni
ocenjevani mišični skupini zgornjega uda pri preiskovancih po možganski kapi (n = 20)
(ocene preiskovalca A/B/C)
Mišična skupina
0
1
+1
2
3
4
Adduktorji ramenskega sklepa
12/12/11 2/3/7/ 5/1/1 1/4/0 0/0/1 0/0/0
Notranji rotatorji ramenskega sklepa 11/10/9 1/2/3 4/5/4 4/2/3 0/1/1 0/0/0
Fleksorji komolčnega sklepa
7/8/10
8/3/7 4/5/2 0/0/1 1/3/0 0/1/0
Ekstenzorji komolčnega sklepa
13/18/12 5/2/4 2/0/3 0/0/1 0/0/0 0/0/0
Pronatorji
8/12/12 8/4/6 3/1/2 1/2/0 0/1/0 0/0/0
Volarni fleksorji zapestnega sklepa
8/7/7
6/6/8 6/0/5 0/3/0 0/4/0 0/0/0
Fleksorji prstov
7/9/7
7/3/8 4/1/4 1/3/1 1/3/0 0/1/0
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Tabela 14: Število ocen modificirane Ashworthove lestvice podeljenih posamezni
ocenjevani mišični skupini spodnjega uda pri preiskovancih po možganski kapi (n = 20)
(ocene preiskovalca A/B/C)
Mišična skupina
0
1
+1
Fleksorji kolčnega sklepa
14/17/13 5/2/6 1/1/1
Adduktorji kolčnega sklepa
15/8/11 1/5/5 2/3/2
Notranji rotatorji kolčnega sklepa
12/8/12 6/5/7 2/3/1
Fleksorji kolenskega sklepa
14/11/11 3/5/8 3/4/1
Ekstenzorji kolenskega sklepa
15/11/13 1/5/3 2/1/3
Plantarni fleksorji (m. triceps surae)
4/6/2
6/4/10 4/3/6
Plantarni fleksorji (m. soleus)
3/4/1
6/2/10 4/6/4

2
0/0/0
2/2/2
0/3/0
0/0/0
2/1/1
5/5/1
7/4/5

3
0/0/0
0/2/0
0/1/0
0/0/0
0/2/0
1/1/0
0/4/0

4
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/0/0
0/1/0
0/0/0

Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS mišic zgornjega uda je bila nizka do
visoka (tabela 14). Nizka zanesljivost je bila ugotovljena pri eni mišični skupini, zmerna pri
štirih in visoka pri dveh. Najnižja izračunana vrednost koeficienta intraklasne korelacije je
bila za mišice ekstenzorje komolčnega sklepa (ICC = 0,32), najvišja pa za mišice abduktorje
ramenskega sklepa (ICC = 0,86). Najširši interval zaupanja je bil izračunan za mišice
ekstenzorje komolčnega sklepa.
Tabela 15: Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
zgornjega uda (n=20)
Mišična skupina
ICC
95 % IZ
Adduktorji ramenskega sklepa
0,86
0,73–0,94
Notranji rotatorji ramenskega sklepa
0,76
0,57–0,89
Fleksorji komolčnega sklepa
0,55
0,28–0,76
Ekstenzorji komolčnega sklepa
0,32
0,07–0,60
Pronatorji
0,68
0,45–0,84
Volarni fleksorji zapestnega sklepa
0,61
0,35–0,80
Fleksorji prstov
0,60
0,36–0,80
ICC – koeficient intraklasne korelacije; 95 % IZ – 95 % interval zaupanja; zanesljivost:

Pri ocenjevanju z MAS mišic spodnjega uda pa je bila zanesljivost med preiskovalci nizka
do zmerna (tabela 15). Nizka zanesljivost je bila ugotovljena pri eni mišični skupini in
zmerna pri šestih mišičnih skupinah. Izračunan ICC je bil najnižji za mišice fleksorje
kolčnega sklepa (ICC = 0,41), najvišji pa za mišice ekstenzorje kolenskega sklepa (ICC =
0,65). Najširši interval zaupanja je bil izračunan za mišice fleksorje kolčnega sklepa.
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Tabela 16: Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
spodnjega uda (n=20)
Mišična skupina
ICC
95 % IZ
Fleksorji kolčnega sklepa
0,41
0,14–0,67
Adduktorji kolčnega sklepa
0,61
0,34–0,81
Notranji rotatorji kolčnega sklepa
0,59
0,29–0,80
Fleksorji kolenskega sklepa
0,55
0,29–0,77
Ekstenzorji kolenskega sklepa
0,65
0,42–0,83
Plantarni fleksorji (m. triceps surae)
0,52
0,25–0,75
Plantarni fleksorji (m. soleus)
0,61
0,36–0,80
ICC – koeficient intraklasne korelacije; 95 % IZ – 95 % interval zaupanja; zanesljivost:

4.4 Povezanost ocen mišičnega tonusa in obsega pasivne gibljivosti
Ocene MAS posameznih mišic zgornjega uda so bile nizko do visoko negativno povezane z
obsegom pasivne gibljivosti pripadajočega sklepa (tabela 16; slika 1–5). Najvišja negativna
povezanost je bila ugotovljena med ocenami mišic adduktorjev ramenskega sklepa in
obsegom gibljivosti v smeri abdukcije istega sklepa (ρ = –0,72). Najnižja negativna
povezanost pa je bila ugotovljena med ocenami mišičnega tonusa mišic volarnih fleksorjev
zapestja in obsegom gibljivosti v smeri dorzalne fleksije zapestja s pokrčenimi prsti (ρ = –
0,36)
Tabela 17: Povezanosti ocene mišic zgornjega uda z MAS z obsegom pasivne gibljivosti
pripadajočega sklepa (n=30)
Mišični tonus
m. adduktorji ram. sklepa
m. notrani rotatorji ram. sklepa
m. ekstenzorji komolčnega sklepa
m. pronatorji
m. volarni fleksorji zapestja

OG
ρ
p-vrednost
abdukcija ram. sklepa
–0,72
< 0,01
zunanja rotacija ram. sklepa
–0,60
< 0,01
fleksija komolčnega sklepa
/
supinacija
/
dorzalna fleksija zapestja s
–0,36
< 0,05
pokrčenimi prsti
m. volarni fleksorji zapestja
dorzalna fleksija zapestja z
–0,47
< 0,01
iztegnjenimi prsti
m. fleksorji prstov
dorzalna fleksija zapestja z
–0,54
< 0,01
iztegnjenimi prsti
OG – obseg gibljivosti; ρ – Spearmanov korelacijski koeficient; / – korelacija ni statistično
značilna
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Slika 2: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. notranjih
rotatorjev ramenskega sklepa z obsegom
gibljivosti v smeri zunanje rotacije
ramenskega sklepa (n=30)

Slika 1: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. adduktorjev
ramenskega sklepa z obsegom gibljivosti v
smeri abdukcije ramenskega sklepa (n =
30)

a)

b)
Slika 3: Povezanost ocene modificirane Ashworthove lestvice m. volarnih fleksorjev
zapestja z obsegom gibljivosti v smeri dorzalne fleksije s pokrčenimi (a) in iztegnjenimi
prsti (b) (n =30)

Slika 4: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. fleksorjev prstov z
obsegom gibljivosti v smeri dorzalne fleksije
z iztegnjenimi prst (n = 30)
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Ocene MAS posameznih mišic spodnjega uda prav tako kažejo nizko do visoko negativno
povezanost z obsegom pasivne gibljivosti pripadajočega sklepa (tabela 17; slika 6–10).
Najvišja negativna povezanost je bila ugotovljena med ocenami mišičnega tonusa mišic
plantarnih fleksorjev (m. triceps surae: m. gastrocnemius + m. soleus) in obsegom gibljivosti
v smeri dorzalne fleksije skočnega sklepa pri iztegnjenem kolenskem sklepu v stoječem
položaju (ρ = –0,68). Najnižja negativna povezanost pa je bila ugotovljena med ocenami
mišičnega tonusa mišice plantarnih fleksorjev (m. soleus) in obsegom gibljivosti v smeri
dorzalne fleksije skočnega sklepa s pokrčenim kolenom v ležečem položaju (ρ = –0,42).
Tabela 18: Povezanosti ocene mišic spodnjega uda z MAS z obsegom pasivne gibljivosti
pripadajočega sklepa (n=30)
Mišični tonus
OG
ρ
p-vrednost
m. adduktorji kolčnega sklepa
abdukcija kolčnega sklepa
–0,43
< 0,01
m. ekstenzorji kolenskega
fleksija kolenskega sklepa
/
sklepa
m. plantarni fleksorji (m.
dorzalna fleksija skočnega
–0,55
< 0,01
triceps surae)
sklepa - leže (IK)
m. plantarni fleksorji (m.
dorzalna fleksija skočnega
–0,68
< 0,01
triceps surae)
sklepa - stoje (IK)*
m. plantarni fleksorji (m.
dorzalna fleksija skočnega
–0,42
< 0,01
soleus)
sklepa - leže (PK)
m. plantarni fleksorji (m.
dorzalna fleksija skočnega
–0,67
< 0,01
soleus)
sklepa - stoje (PK)*
OG – obseg giba; IK – iztegnjen kolenski sklep: PK – pokrčen kolenski sklep; ρ –
Spearmanov korelacijski koeficient; / – korelacija ni statistično značilna; *n = 26.

Slika 5: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. adduktorjev
kolčnega sklepa z obsegom gibljivosti v
smeri abdukcije kolčnega sklepa (n = 30)
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a)

b)

Slika 6: Povezanost ocene modificirane Ashworthove lestvice m. triceps surae z obsegom
gibljivosti v smeri dorzalne fleksije pri iztegnjenem kolenskem sklepu leže (n = 30) (a) in
stoje (n = 26) (b)

a)

b)

Slika 7: Povezanost ocene modificirane Ashworthove lestvice m. soleus z obsegom
gibljivosti v smeri dorzalne fleksije pri pokrčenem kolenskem sklepu leže (n = 30) (a) in
stoje (n = 26) (b)

4.5 Povezanost ocene m. plantarnih fleksorjev skočnega sklepa z MAS
z jakostjo teh mišic in njihovih antagonistov
Ocena m. plantarnih fleksorjev (m. triceps surae) z MAS ocenjena pri iztegnjenem
kolenskem sklepu, je nizko negativno povezana (ρ = –0,43; p < 0,01) z jakostjo teh mišic
izmerjeno v enakem položaju (slika 8). Enako je tudi ocena m. soleus z MAS (ocenjena pri
pokrčenem kolenskem sklepu), nizko negativno povezana (ρ = –0,42; p < 0,05) z jakostjo
m. triceps surae, izmerjeno pri iztegnjenem kolenskem sklepu (slika 9).
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Slika 9: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. soleus (ocenjena
pri pokrčenem kolenskem sklepu) z
jakostjo m. plantarnih fleksorjev izmerjeno
pri iztegnjenem kolenskem sklepu (n = 30)

Slika 8: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. plantarnih
fleksorjev pri iztegnjenem kolenskem
sklepu z jakostjo teh mišic izmerjeno v
enakem položaju (n = 30)

Ocena m. plantarnih fleksorjev (m. triceps surae) z MAS ocenjena pri iztegnjenem
kolenskem sklepu, je nizko negativno povezana (ρ = –0,5; p < 0,01) z jakostjo m. dorzalnih
fleksorjev skočnega sklepa (slika 10). Enako je tudi ocena m. soleus z MAS (ocenjena pri
pokrčenem kolenskem sklepu) nizko negativno povezana (ρ = –0,45; p < 0,05) z jakostjo m.
dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa (slika 11).

Slika 10: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. plantarnih
fleksorjev (ocenjena pri iztegnjenem
kolenskem sklepu) z jakostjo m. dorzalnih
fleksorjev skočnega sklepa (n = 30)

Slika 11: Povezanost ocene modificirane
Ashworthove lestvice m. soleus (ocenjena
pri pokrčenem kolenskem sklepu) z
jakostjo m. dorzalnih fleksorjev skočnega
sklepa (n = 30)
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5 RAZPRAVA
Da je merilno orodje klinično uporabno, mora imeti dobre merske lastnosti (MeseguerHenarejos et al., 2018). Terapevti potrebujejo merilno orodje, s katerim lahko natančno
ocenijo mišični tonus pri pacientih s poškodbo zgornjega motoričnega nevrona ter spremljajo
učinke rehabilitacijskih programov. Zaradi še ne popolnoma jasne patofiziologije
spastičnosti in posledičnega pomanjkanja natančne definicije je težko razviti veljavne,
zanesljive in občutljive metode ocenjevanja ali merjenja (Meseguer-Henarejos et al., 2018).
Izvedenih je bilo kar nekaj raziskav o zanesljivosti MAS, ki ostaja ena izmed najpogosteje
uporabljenih lestvic za oceno zvišanega mišičnega tonusa v kliničnem okolju (Blanchette et
al., 2017), vendar si raziskovalci niso enotni glede izvedbe lestvice. Raziskave se med seboj
razlikujejo tudi v številu testiranih mišičnih skupin (tabeli 2 in 3). V nobeni od pregledanih
raziskav se niso lotili preverjanja zanesljivosti lestvice pri testiranju vseh mišičnih skupin, v
katerih je mišični tonus pogosto zvišan po okvari zgornjega motoričnega nevrona. V
magistrskem delu smo zato glede na pregledano literaturo sestavili protokol testiranja
najpogosteje okvarjenih mišičnih skupin zgornjega in spodnjega uda in preverili njegovo
zanesljivost pri posameznem preiskovalcu ter med preiskovalci.
Poleg tega smo preverili tudi povezanost ocen MAS z obsegom pasivne gibljivosti sklepov
ter z jakostjo mišic plantarnih in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa.

5.1 Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju z MAS
Odlično zanesljivost posameznega preiskovalca smo ugotovili za fleksorje prstov v
zgornjem udu ter ekstenzorje kolenskega sklepa v spodnjem udu. Najnižja zanesljivost,
vendar še vedno visoka, je bila določena za mišice fleksorje kolčnega sklepa. Podobno so
tudi Baunsgaard in sodelavci (2016) pri ocenjevanju z MAS mišic fleksorjev kolčnega
sklepa pacientov z okvaro hrbtenjače poročali o visoki zanesljivosti posameznega
preiskovalca (κ = 0,81, IZ = 0,66–0,96). Vendar pa, glede na širok interval zaupanja (IZ =
0,31–0,79) izračunan v naši raziskavi, lahko pričakujemo, da bo zanesljivost posameznega
preiskovalca pri ocenjevanju z MAS za te mišice v populaciji variirala od nizke do visoke.
Nizka zanesljivost posameznega preiskovalca lahko pomeni, da je sprememba v oceni pred
in po terapevtskih ukrepih posledica nezanesljivosti meritev in ne dejanskega učinka
terapije. Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju z MAS v naši raziskavi je
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bila sicer podobna za zgornje in spodnje ude, kar pomeni, da ud, ki ga testiramo, na splošno
ne vpliva na zanesljivost. Podobno so dokazali tudi Ansari in sodelavci (2008), ki so pri
pacientih po možganski kapi primerjali zanesljivost posameznega preiskovalca pri
ocenjevanju z MAS mišic zgornjih in spodnjih udov ter proksimalnih in distalnih mišičnih
skupin.
Ansari in sodelavci (2008) so za mišice ekstenzorje kolenskega sklepa določili zmerno (κ =
0,30) zanesljivost posameznega preiskovalca, medtem ko smo v našem primeru za enake
mišice določili odlično zanesljivost. Na razliko v zanesljivosti bi delno lahko vplivala razlika
v času med dvema ocenjevanjema istega preiskovalca. Daljši kot je čas med dvema
ocenjevanjema, manj vpliva naj bi imel na priklic spomina ocenjevanja. Vpliv spomina naj
bi se zmanjšal po vsaj tednu dni (Nomikos et al., 2018). V predhodni raziskavi (Ansari et
al., 2008) je bilo ponovno ocenjevanje izvedeno po tednu dni, medtem ko smo v naši
raziskavi ponovili ocenjevanje po dveh dneh. Blackburn in sodelavci (2002) so prav tako
poročali o visoki zanesljivosti posameznega preiskovalca pri ocenjevanju mišic ekstenzorjev
kolenskega sklepa, kljub temu, da je bilo ponovno ocenjevanje izvedeno po enem tednu. V
našem primeru bi spomin preiskovalca A teoretično lahko vplival na rezultate zanesljivosti
posameznega preiskovalca, kot so to izpostavili tudi v drugih raziskavah, s podobno kratkim
časom med ponovnim ocenjevanjem istega preiskovalca (Li et al., 2014; Gregson et al.,
2000). Vendar glede na to, da je preiskovalec A med izvedbo raziskave opravljal še sprotno
delo in ocenjevanje drugih pacientov na oddelku, ki niso bili del raziskave, to zmanjša
možnost, da bi si zapomnil vse ocene podane v prvem ocenjevalnem dnevu.
Odlično zanesljivost posameznega preiskovalca smo ugotovili tudi za mišice plantarne
fleksorje skočnega sklepa, kar presega vrednosti v predhodnih raziskavah pri pacientih po
možganski kapi, v katerih je bila zanesljivost zmerna (Li et al., 2014; Ansari et al., 2008) ali
visoka (Gregson et al., 2000). Ocenjevanje mišičnega tonusa plantarnih fleksorjev smo
izvedli ločeno za m. triceps surae in m. soleus, vendar se intraklasni koeficient korelacije ni
bistveno razlikoval med posameznima mišicama. Podobno so dva različna položaja
kolenskega sklepa za oceno plantarnih fleksorjev uporabili Blackburn in sodelavci (2002).
V nasprotju z našimi ugotovitvami, so poročali o različnih odstotkih strinjanja znotraj
posameznega preiskovalca za m. soleus (77,5 %) in m. triceps surae (57,5 %). Zato so
zaključili, da bi bilo smiselno, v primeru eno- in dvosklepnih mišic, ki opravljajo isti gib v
sklepu, testirati vsako posebej (Blackburn et al., 2002; Nuyens et al., 1994).
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Najvišji odstotek strinjanja posameznega preiskovalca in tudi med preiskovalci je bil za
oceno 0, podobno kot v predhodnih raziskavah (Ansari et al., 2008; Blackburn et al., 2002).
To bi lahko kazalo na to, da z MAS lahko določimo ali je prisoten normalen ali znižan
mišični tonus ter da je zvišan mišični tonus kot tak povezan z nižjo zanesljivostjo
ocenjevanja. Nižji odstotek strinjanja je bil za ocene 1, +1 ter 2, kar smo opazili tudi v naši
raziskavi in je primerljiv z izsledki predhodnih raziskav na pacientih po možganski kapi (Li
et al., 2014; Blackburn et al., 2002; Bohannon, Smith, 1987), z okvaro hrbtenjače (Haas et
al., 1996) ter pacientih po nezgodni poškodbi možganov (Allison et al., 1996). Pandyan s
sodelavci (1999) je v svojem preglednem članku izpostavil, da bi nižjo zanesljivost MAS v
primerjavi z Ashworthovo lestvico lahko pripisali dodatni oceni, ki sta jo dodala Bohannon
in Smith (1987) in nejasnim opisom ocen na spodnjem delu lestvice (Pandyan et al., 1999).
Izraze kot so »minimalen upor«, »lahno povečan upor«, »zmerno povečan upor«, »okvarjeni
del premikamo brez težav« si lahko vsak preiskovalec interpretira drugače. Podobne težave
z nejasnim opisom ocen, so izpostavili tudi Ansari in sodelavci (2006) in zato razvili
modificirano MAS, s tem da so izpustili oceno +1 in spremenili opis ocene 2 (Ansari et al.,
2006). Glede na to, kako redko sta bili podeljeni oceni 3 (10 primerov) in 4 (0 primerov)
(tabeli 6 in 7), ne moremo posplošiti naših ugotovitev glede vpliva višje stopnje zvišanega
mišičnega tonusa na zanesljivost MAS tudi na paciente z izrazito zvišanim mišičnim
tonusom, ki pa je pri pacientih po možganski kapi redkeje prisoten.
Zanesljivost posameznega preiskovalca pri ocenjevanju z MAS mišic zgornjega in
spodnjega uda je bila zmerna do odlična, zaradi česar lahko potrdimo našo prvo hipotezo.

5.2 Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS
Zanesljivost med preiskovalci smo preverjali s tremi preiskovalci (dva fizioterapevta in
specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine). Zanesljivost med preiskovalci pri
ocenjevanju z MAS za mišice zgornjih udov je bila za mišice adduktorje ramenskega sklepa
visoka. To je v nasprotju z ugotovitvami Ansarija in sodelavcev (2008), ki so za te mišice
ugotovili nizko zanesljivost med preiskovalci. Kot razlog za nizko zanesljivost so navajali
prisotnost bolečine v ramenskem sklepu, saj je bila prisotna pri polovici preiskovancev. Po
podrobnejši analizi so ugotovili statistično značilno povezanost med bolečino v ramenskem
sklepu, ki se pojavi med pasivnim raztezanjem in stopnjo strinjanja med preiskovalci (Ansari
et al., 2008). Bolečina v ramenskem sklepu, ki se ojača med pasivnim gibanjem, vpliva na
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podajanje ocene MAS, zato je potrebno pojav bolečine med ocenjevanjem zabeležiti
(Pandyan et al., 1999). Vzrok za razliko med zanesljivostjo v naši in predhodni raziskavi
(Ansari et al, 2008), bi lahko predstavljala razlika v načinu testiranja adduktorjev
ramenskega sklepa. Ansari in sodelavci (2008) so izvedli abdukcijo ramenskega sklepa do
100° ne glede na prisotnost bolečine. V naši raziskavi pa smo pred testiranjem s počasnim
pasivnim gibom določili neboleč obseg giba abdukcije in nato določili oceno MAS z izvedbo
testnega giba v tem obsegu, tako da bolečine med testiranjem nismo izzvali. Slabost takšnega
načina ocenjevanja je, da smo lahko pri določenih preiskovancih podcenili zvišanje
mišičnega tonusa v adduktorjih ramenskega sklepa. MAS ocene opisujejo odpor, ki ga
preiskovalec občuti, ko sklep premakne skozi celoten obseg giba (Bohannon, Smith, 1987;
Padyan et al., 1999), česar mi pri določenih preiskovancih nismo storili, saj se je bolečina
pojavila še pred koncem obsega giba in zaradi tega morda nismo zaznali odpora, ki bi se
pojavil ob koncu giba.
Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS za mišice spodnjih udov je bila zmerna
za mišice ekstenzorje kolenskega sklepa. Zmerno zanesljivost med preiskovalci smo
ugotovili tudi za mišice plantarne fleksorje skočnega sklepa. Nizko zanesljivost med
preiskovalci pa smo izračunali za fleksorje kolčnega sklepa. Višja zanesljivost med
preiskovalci za distalne mišične skupine v primerjavi s proksimalnimi je v skladu z
raziskavami o zanesljivosti pri pacientih z multiplo sklerozo (Nuyens et al., 1994) in
poškodbami hrbtenjače (Akpinar et al., 2017). Tudi v predhodni raziskavi pri pacientih po
možganski kapi (Ansari et al., 2008), so ugotovili visoko zanesljivost med preiskovalci pri
ocenjevanju mišic plantarnih fleksorjev (κ = 0,54) v primerjavi z zmerno zanesljivostjo pri
ocenjevanju mišic kolčnega sklepa (κ = 0,35). Nasprotno pa so Gregson in sodelavci (2000)
poročali o visoki zanesljivosti med preiskovalci za fleksorje kolenskega sklepa (κ = 0,73–
0,79) in le zmerni zanesljivosti za plantarne fleksorje (κ = 0,45–0,51) pri pacientih po
možganski kapi. Pričakovali smo podobne rezultate kot v slednji raziskavi, saj manjši obseg
giba v zgornjem skočnem sklepu preiskovalcu oteži določanje dela obsega giba v katerem
se pojavi upor (Li et al., 2014). Nizko zanesljivost ocenjevanja z MAS mišic kolčnega sklepa
bi lahko razložili z večjo težo spodnjega uda v primerjavi z zgornjim, zaradi katere je oteženo
ravnanje z udom in s tem določanje ocene MAS.
Večja teža spodnjega uda in s tem oteženo ravnanje z udom je lahko tudi vzrok za nekoliko
nižjo zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS mišic spodnjega uda v primerjavi
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z zgornjim udom. Podobno so tudi Sloan in sodelavci (1998) poročali o nižji zanesljivosti
med preiskovalci pri ocenjevanju z MAS mišic spodnjega uda v primerjavi z zgornjim udom.
Ansari in sodelavci (2008) pa so sicer poročali o podobni zanesljivosti med preiskovalci pri
ocenjevanju z MAS mišic zgornjega in spodnjega uda, vendar pa so bile ocene zanesljivosti
med preiskovalci najnižje, nizke (κ = 0,35), pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
adduktorjev kolčnega sklepa (Ansari et al., 2008). Nižjo zanesljivost med preiskovalci pri
ocenjevanju mišičnega tonusa mišic spodnjega uda v primerjavi z zgornjim so v
sistematičnem pregledu in metaanalizi izpostavili tudi Meseguer-Henarejos in sodelavci
(2018).
Glede na ugotovljeno višjo zanesljivost posameznega preiskovalca v primerjavi z
zanesljivostjo med preiskovalci, je smiselno, v kolikor je to možno, da ocenjevanje pri istem
pacientu izvaja vedno isti terapevt.
Messeguer-Henarejosova in sodelavci (2018) so v sistematičnem pregledu in meta-analizi
ugotovili, da večje število preiskovalcev zniža zanesljivost ocenjevanja. To so razložili s
pomanjkanjem standardiziranega protokola za izvedbo MAS (testni položaj, število
ponovitev, čas testiranja…) (Messeguer-Henarejos et al., 2018). V izogib nejasnostim in
razlikam v uporabi lestvice smo na podlagi pregledanih raziskav sestavili protokol za
testiranje vseh mišičnih skupin, ki so običajno okvarjene po možganski kapi. Pred začetkom
raziskave sta dva preiskovalca v svojem delovnem okolju uporabljala Ashworthovo lestvico,
tretji pa MAS. Različne pretekle izkušnje z uporabo lestvice in uporaba drugačnih položajev
preiskovanca od tistih, ki so jih bili preiskovalci vajeni pred raziskavo, bi lahko vplivale na
zanesljivost med preiskovalci v naši raziskavi. Pred začetkom raziskave so vsi preiskovalci
dobili natisnjen protokol z natančnim opisom položajev in ocen, niso pa bili deležni
predhodnega usposabljanja glede izvedbe ocenjevanja. V nekaterih raziskavah (Craven,
Morris, 2010; Gregson et al., 1999; Allison et al., 1996; Sloan et al., 1994; Bohannon, Smith,
1987) so bili preiskovalci deležni predhodnega usposabljanja glede uporabe lestvice, saj so
s tem želeli zmanjšati razlike med njimi. Vendar so si podatki o vplivu predhodnega
usposabljanja na stopnjo zanesljivosti med preiskovalci nasprotujoči. Cloptonova in
sodelavci (2005) so pri ugotavljanju zanesljivosti med preiskovalci pri otrocih z zvišanim
mišičnim tonusom prišli do zaključka, da predhodno usposabljanje glede uporabe lestvice ni
izboljšalo zanesljivosti. Blackburn in sodelavci (2002) so poročali o slabi zanesljivosti med
preiskovalci, kljub temu, da sta imela preiskovalca več kot 10 let delovnih izkušenj s pacienti
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po možganski kapi in sta bila seznanjena z MAS, vendar je nista redno uporabljala.
Predvidevali so, da bi s predhodnim usposabljanjem lahko izboljšali zanesljivost med
preiskovalci in da samo standardiziran protokol ni dovolj (Blackburn et al., 2002). Nasprotno
sta Craven in Morris (2010), kljub obsežnemu predhodnemu usposabljanju preiskovalcev,
prav tako ugotavljala le nizko do zmerno zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju mišic
spodnjih udov pri pacientih s poškodbo hrbtenjače.
Testni gib za določitev ocene MAS smo omejili na največ tri ponovitve. S ponavljajočim
pasivnim raztezanjem mišice skozi razpoložljiv obseg giba, lahko povzročimo spremembo
mišičnega tonusa. Občuten odpor na pasivno gibanje, ki ga prispevajo viskozno-elastične
lastnosti mišice, se s ponavljajočim raztezanjem zmanjša, medtem ko se odpor, ki je
posledica spremenjene vzdražnosti refleksa na razteg, lahko zmanjša, poveča ali ostane
nespremenjen (Pandyan et al., 1999). Variabilnost mišičnega tonusa lahko vpliva na
določitev ocene MAS posameznega preiskovalca, kar posledično vpliva tudi na zanesljivost
ocenjevanja. V predhodnih raziskavah so izvajali od 1–2 ponovitev (Kaya et al., 2011;
Nuyens et al, 1994) do 5–8 ponovitev (Allison et al, 1996). Ansari in sodelavci (2006) so
priporočili le eno ponovitev testnega giba, vendar smo predvidevali, da je to premalo za
določitev ocene MAS, še posebej, če preiskovalec ni že predhodno dobro seznanjen z
lestvico.
Zanesljivost med preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic zgornjega uda z MAS
je bila nizka do visoka. Zato lahko le delno potrdimo našo drugo hipotezo. Zanesljivost med
preiskovalci pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic spodnjega uda z MAS je bila nizka do
zmerna, s čimer lahko potrdimo našo tretjo hipotezo.

5.3 Povezanost ocen mišičnega tonusa in obsega pasivne gibljivosti
Povprečna pasivna gibljivost, ki smo jo izmerili na okvarjeni strani po možganski kapi, je
pokazala zmanjšanje obsega gibljivosti v vseh sklepih, glede na uporabljene normativne
vrednosti, ki jih je predlagala Ameriška akademija ortopedskih kirurgov (American academy
of orthopeadic surgeons, 1965) in jih v knjigi navajata tudi Jakovljević in Hlebš (2011).
Pasivno gibljivost smo izmerili le v sklepih na okvarjeni strani, zato ni bila možna primerjava
obsegov gibljivosti med okvarjeno in neokvarjeno stranjo istega preiskovanca, kar bi bilo
bolj smiselno glede na velik starostni razpon naših preiskovancev (25–81 let). S staranjem
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se do določene stopnje zmanjša obseg gibljivosti sklepov tudi pri zdravih preiskovancih
(Norkin, White, 2016). Stubbs in sodelavci (1993) so ugotovili zmanjšanje obsega pasivne
gibljivosti za 4 % do 30 % v enajstih od triindvajsetih merjenih sklepov že pri moških med
25. in 54. letom. Podobno so Madeiros in sodelavci (2013) ugotovili, da se po 40. oziroma
50. letu starosti prične hitrejši upad aktivne gibljivosti v določenih sklepih v telesu v
primerjavi z drugimi. Največje zmanjšanje gibljivosti so pri obeh spolih ugotovili v sklepih
hrbtenice ter ramenskem sklepu (Madeiros et al., 2013). Pri pacientih z okvaro osrednjega
živčevja pogosto pride do zmanjšanja obsega gibljivosti v ramenskem in zgornjem skočnem
sklepu (Puh, 2020; Andrews, Bohannon, 1989). To smo potrdili tudi v naši raziskavi, kjer je
bilo v zgornjem udu najpogostejše zmanjšanje pasivne gibljivosti izmerjeno v ramenskem
sklepu v smeri zunanje rotacije, v spodnjem udu pa v zgornjem skočnem sklepu v smeri
dorzalne fleksije pri iztegnjenem kolenu v ležečem položaju.
Na zgornjem udu smo ugotovili visoko negativno povezanost med ocenami MAS
adduktorjev ramenskega sklepa in obsegom gibljivosti v smeri abdukcije v tem sklepu ter
ocenami MAS notranjih rotatorjev ramenskega sklepa ter obsegom gibljivosti v smeri
zunanje rotacije. Zmerno negativno povezanost smo ugotovili med ocenami MAS fleksorjev
prstov in obsegom gibljivosti v smeri dorzalne fleksije zapestja z iztegnjenimi prsti. Nizko
negativno povezanost pa smo ugotovili med ocenami MAS volarnih fleksorjev zapestja in
obsegom gibljivosti v smeri dorzalne fleksije zapestja s pokrčenimi in iztegnjenimi prsti.
Tudi Pizzi in sodelavci (2005) so ugotavljali povezanost med zvišanim mišičnim tonusom
ter pasivnim obsegom gibljivosti v zapestnem sklepu. Vendar so v raziskavo vključili le
preiskovance po možganski kapi brez aktivnosti mišic v okvarjenem zgornjem udu (n = 20).
Ugotovili so, da so predvsem višje ocene MAS povezane z zmanjšanjem obsega pasivne
gibljivosti, vendar stopnje povezanosti med spremenljivkami niso navedli (Pizzi et al.,
2005). Zaradi preslabe zastopanosti višjih ocen MAS v naši raziskavi (le dva primera ocene
3 in nič primerov ocene 4), ne moremo potrditi ali ovreči njihovih ugotovitev.
Zmanjšan povprečen obseg antefleksije, abdukcije in zunanje rotacije v ramenskem sklepu,
bi lahko poleg zvišanega mišičnega tonusa deloma pripisali tudi bolečini v ramenskem
sklepu, ki je bila prisotna pri kar 19 preiskovancih (63 %). Bolečina v ramenu po možganski
kapi je pogost pojav, z incidenco med 34 % in 84 % (Murie-Fernández et al., 2012). Eden
izmed vzrokov za nastanek bolečine v ramenskem sklepu, je lahko tudi zvišan mišični tonus
v mišicah pectoralis in subscapularis (Murie-Fernández et al., 2012). Pizzi in sodelavci
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(2005) so ugotovili statistično značilno povezanost med bolečino v komolčnem ali
zapestnem sklepu ter zmanjšanjem obsega gibljivosti zapestnega sklepa, vendar stopnje
povezanosti niso navedli.
Pri odraslih preiskovancih po možganski kapi nismo ugotovili statistično značilne
povezanosti med oceno MAS ekstenzorjev kolenskega sklepa in pasivnim obsegom fleksije
tega sklepa, medtem ko so pri otrocih s cerebralno paralizo so ugotovili nizko negativno
povezanost (r = –0,36) med tema spremenljivkama (Ohata et al., 2008). V zgornjem skočnem
sklepu smo izračunali visoko negativno povezanost med ocenami MAS mišic plantarnih
fleksorjev (m. triceps surae in m. soleus) in obsegom gibljivosti v smeri dorzalne fleksije
skočnega sklepa pri iztegnjenem in pokrčenem kolenskem sklepu stoje, medtem ko je bila
povezanost med istimi spremenljivkami leže zmerno oziroma nizko negativna. Nizko
negativno povezanost (r = –0,38) med oceno MAS plantarnih fleksorjev in obsegom pasivne
gibljivosti dorzalne fleksije pri pokrčenem kolenu v razbremenjenem položaju pri pacientih
po možganski kapi so ugotovili tudi Chung in sodelavci (2004).
Glede na to, da z MAS ne moremo ločiti med mehanskimi in nevrološkimi vzroki odpora na
pasiven gib (O'Dwyer et al., 1996), ne moremo določiti v kolikšni meri k povezanosti med
ocenami MAS in zmanjšanjem pasivnega obsega gibljivosti pripomorejo spremenjene
viskozno-elastične lastnosti mišice in v kolikšni meri prekomerna vzdražnost refleksa na
razteg, ki ustreza izrazu spastičnosti. O'Dwyer in sodelavci (1996) so z EMG potrdili
prekomerno vzdražnost refleksa na razteg v mišicah fleksorjih komolčnega sklepa le pri 5
pacientih (n = 24) po možganski kapi, medtem ko je bil zmanjšan obseg ekstenzije
komolčnega sklepa prisoten pri 13 pacientih (n = 24). Lahko pa skrajšava mišice pripelje do
večje vzdraženosti refleksa na razteg, saj s skrajšanjem ekstrafuzalnih vlaken, lahko pride
tudi do skrajšave intrafuzalnih vlaken (O'Dwyer, Ada, 1996). To lahko povzroči, da se pri
določenem kotu v sklepu mišično vreteno bolj raztegne in vzdraži ter se prej sproži refleks
na razteg.
V stoječem položaju smo izmerili v povprečju za 9,8 (pokrčeno koleno) oziroma 12,4
(iztegnjeno koleno) kotne stopinje večji obseg giba dorzalne fleksije kot pri enakem gibu v
ležečem položaju. Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Krause in sodelavci (2011) pri
zdravih mladih odraslih ter Searle in sodelavci (2018) pri posameznikih s sladkorno
boleznijo. Goniometrične meritve pasivnega obsega gibljivosti dorzalne fleksije skočnega
sklepa v ležečem položaju (ICC = 0,67 – zmerna zanesljivost) so se v raziskavah pri zdravih
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preiskovancih izkazale za manj zanesljive v primerjavi z meritvami opravljenimi v stoječem
položaju (ICC = 0,82 – visoka zanesljivost) (Krause et al., 2011), verjetno tudi zaradi večje
variabilnosti sile, ki jo preiskovalci uporabijo za izvedbo dorzalne fleksije (Gatt,
Chockalingam, 2011; Krause et al., 2011). Ena izmed izpostavljenih prednosti izvajanja
meritev stoje je, da pri tem potrebujemo le enega terapevta (Žunko, Puh, 2016). Pri izvajanju
meritev v naši raziskavi smo ugotovili, da sta bila pri preiskovancih, ki so slabo obremenili
okvarjen spodnji ud in so imeli okvarjeno senzoriko v sklepih spodnjega uda, še vedno
potrebna dva terapevta za izvedbo meritev. En terapevt je preiskovanca vodil v pravilen
prenos teže na okvarjeni spodnji ud in ga varoval pred morebitnim padcem, drug terapevt pa
je zadrževal kolenski sklep v ekstenziji, če preiskovanec tega ni bil zmožen sam, in izvajal
meritev. Uporabnost in zanesljivost ter veljavnost teh meritev pri preiskovancih po
možganski kapi, ki so razvrščeni v nižje FAC kategorije, bi bilo potrebno preveriti z
nadaljnjimi raziskavami.
Ocene MAS posameznih mišic (adduktorji in notranji rotatorji ramenskega sklepa, volarni
fleksorji zapestja, fleksorji prstov, adduktorji kolčnega sklepa, plantarni fleksorji) so bile
nizko do visoko negativno povezane z obsegom pasivne gibljivosti pripadajočega sklepa. Pri
drugih mišicah pa povezanost ni bila statistično značilna. Četrto hipotezo zato lahko le delno
potrdimo.

5.4 Povezanost ocene m. plantarnih fleksorjev skočnega sklepa z MAS
z jakostjo teh mišic in njihovih antagonistov
Z ročno dinamometrijo plantarnih in dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa, smo ugotovili
zmanjšanje mišične jakosti obeh mišičnih skupin. Glede na združene normativne vrednosti
(povprečje vrednosti starostnih skupin >20 let in obeh spolov) (McKay et al., 2017) je bila
mišična jakost dorzalnih fleksorjev zmanjšana v večji meri kot mišična jakost plantarnih
fleksorjev. Tudi te meritve smo izvajali le na okvarjeni strani, kar omejuje boljši vpogled v
dejansko zmanjšanje mišične jakosti. Normativne vrednosti mišične jakosti so običajno
razdeljene glede na spol, saj so povprečne izmerjene vrednosti pri ženskah nižje kot pri
moških. Dodatno pa so vrednosti razdeljene še na starostne skupine (McKay et al., 2017). S
staranjem v skeletnih mišicah prihaja do izgube mišične mase, ki jo dodatno pospešita še
neaktivnost ali imobilizacija (Gray et al., 2012). Že po dveh tednih neaktivnosti se zmanjša
mišična masa in posledično mišična jakost (Christensen et al., 2008). West in Bernhardt
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(2012) sta v sistematičnem pregledu ugotovili, da so pacienti po možganski kapi v zgodnjem
obdobju po dogodku, še posebej prvih 14 dni po možganski kapi, v veliki meri neaktivni.
Zmanjšana aktivnost in posledice možganske kapi pa skupaj vodijo v zmanjšanje mišične
mase na okvarjeni strani, prav tako pa se zmanjša mišična masa tudi v mišicah na neokvarjeni
strani, čeprav v manjši meri (Gray et al., 2012). Za grobo oceno zmanjšanja povprečne
izmerjene vrednosti mišične jakosti pri naših preiskovancih smo združili in izračunali
povprečje normativnih vrednosti obeh starostnih skupin nad 20 let obeh spolov, ki so jih v
svojem članku navedli McKay in sodelavci (2017). Zato moramo biti pri interpretaciji
odstotka zmanjšanja izmerjenih vrednosti mišične jakosti pri naših preiskovancih previdni.
Med ocenami MAS plantarnih fleksorjev pri iztegnjenem in pokrčenem kolenu in jakostjo
teh mišic smo ugotovili nizko negativno povezanost. Abdollahi in sodelavci (2014) so
računali povezanost ocene MAS mišic plantarnih fleksorjev pri pokrčenem kolenskem
sklepu z izokinetično močjo teh mišic pri pacientih po možganski kapi. V raziskavo so bili
vključeni le pacienti, pri katerih je bil zvišan mišični tonus ocenjen z oceno MAS 2 ali manj.
Podobno kot mi, so ugotovili nizko negativno povezanost (τb = –0,15) med
spremenljivkami. Nasprotno pa so Bohannon in sodelavci (1987) ugotovili nizko, vendar
pozitivno povezanost med ocenami MAS mišic fleksorjev komolca ter notranjih rotatorjev
ramenskega sklepa in mišično jakostjo teh mišic izmerjeno z ročno dinamomterijo (τb =
0,26; τb = 0,38).
Predlagano je bilo tudi, da je šibkost agonistične mišične skupine posledica zvišanega
mišičnega tonusa antagonista (Bobath, 1978, cit. po Bohannon et al., 1987). V naši raziskavi
smo ugotovili nizko negativno povezanost med ocenami MAS mišic plantarnih fleksorjev
pri iztegnjenem in pokrčenem kolenskem sklepu ter jakostjo mišic dorzalnih fleksorjev.
Bohannon in sodelavci (1987) pri pacientih po možganski kapi niso potrdili povezanosti med
mišično jakostjo fleksorjev komolca in notranjih rotatorjev ramenskega sklepa in ocenami
Ashworthove lestvice njihovih antagonistov. Prav tako tudi Wagnerjeva in sodelavci (2015)
pri pacientih z multiplo sklerozo niso našli statistično značilne povezanosti med ocenami
mišic plantarnih fleksorjev z MAS in izometrično mišično jakostjo istih mišic in njihovih
antagonistov izmerjeno s fiksnim dinamometrom. Naštete ugotovitve kažejo na to, da se
mišična šibkost pojavi neodvisno od prisotnosti zvišanega mišičnega tonusa. K neskladju
med našimi rezultati in rezultati drugih raziskav, bi lahko prispevale manj natančne meritve
mišične jakosti plantarnih in dorzalnih fleksorjev z ročnim dinamometrom.
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Za izvedbo zanesljivih in veljavnih meritev mišične jakosti z ročnim dinamometrom je
potrebna zadostna moč preiskovalca (Bohannon, 2002). Wikholm in Bohannon (1991) sta,
pri primerjavi meritev izvedenih s strani treh različno močnih preiskovalcev, ugotovila, da
je najmočnejši preiskovalec izmeril bistveno višje vrednosti mišične jakosti zunanjih
rotatorjev ramenskega sklepa, fleksorjev komolca in ekstenzorjev kolena pri istem
preiskovancu v primerjavi z ostalima dvema preiskovalcema. Višja je bila tudi zanesljivost
tega preiskovalca (Wikholm, Bohannin, 1991). Pri pacientih po možganski kapi je bila sicer
ugotovljena odlična zanesljivost posameznega preiskovalca ročne dinamometrije pri
merjenju mišične jakosti dorzalnih in plantarnih fleksorjev (Mentiplay et al., 2018). Plantarni
fleksorji so sicer ena izmed najmočnejših mišičnih skupin spodnjega uda, zato je za
preiskovalca pogosto težko, da zadrži upor, ki ga proti dinamometru proizvede preiskovanec
(Marmon et al., 2013). Povprečen preiskovalec naj nebi bil zmožen zadržati sile višje od 300
N (Wiles, Karni, 1983). Glede na normativne vrednosti starostne skupine med 20. in 59.
letom, naj bi zdravi moški s plantarnimi fleksorji v povprečju proizvedli silo 338 N, ženske
pa 243 N (McKay et al., 2017). Ena izmed posledic možganske kapi je tudi mišična šibkost,
tako da smo pri naših preiskovancih pričakovali nekoliko nižje rezultate meritev. Vseeno pa
si je preiskovalec med meritvijo pomagal z naslonom komolca ob steno po predlaganem
postopku (Mentiplay et al., 2015), da bi s tem zagotovil zadosten upor preiskovancem. Kljub
opori ob steno je bilo pri preiskovancih, predvsem tistih, ki so bili razvrščeni v FAC
kategoriji 5 in 6, težko zagotoviti zadosten nasproten upor. Verjetno je k temu delno
pripomoglo tudi dejstvo, da je bila preiskovalka ženskega spola in je pri višjem uporu težje
zadržala dinamometer na mestu. Izmerjene vrednosti pri teh preiskovancih bi zato lahko bile
manj natančne.
Ocena MAS mišic plantarnih fleksorjev skočnega sklepa pri pokrčenem in iztegnjenem
kolenskem sklepu je bila nizko negativno povezana z jakostjo teh mišic, zato lahko peto
hipotezo delno potrdimo. Ocena MAS mišic plantarnih fleksorjev skočnega sklepa pri
pokrčenem in iztegnjenem kolenskem sklepu je nizko negativno povezana z jakostjo mišic
dorzalnih fleksorjev skočnega sklepa, zato našo šesto hipotezo zavrnemo.

5.5 Pomanjkljivosti raziskave in priporočila za nadaljnje raziskave
Pomanjkljivost naše raziskave je velikost vzorca. Le ta je sicer primerljiv z večino
predhodnih raziskav o zanesljivosti MAS pri pacientih po možganski kapi, vendar je za
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dobro oceno zanesljivosti MAS primernejši vzorec velikost 50 preiskovancev ali več (Li et
al., 2014). Prav tako je ena izmed pomanjkljivosti, da so pri našem vzorcu preiskovancev
prevladovale nižje ocene MAS, kar je sicer skladno z ugotovitvami predhodnih raziskav in
značilno za paciente po možganski kapi (Bohannon, Smith, 1986; Blackburn et al., 2002;
Kaya et al., 2011; Li et al., 2014). Vendar zato ne moremo posplošiti zaključkov o
zanesljivosti posameznega preiskovalca in med preiskovalci na paciente z izraziteje
zvišanim mišičnim tonusom. V nadaljnjih raziskavah bi morali vključiti paciente z bolj
zvišanim mišičnim tonusom, da bi ugotovili zanesljivost pri višjih ocenah MAS.
Zanesljivost posameznega preiskovalca smo preverjali z le dvema dnevoma razlike, zato bi
na dobljene rezultate teoretično lahko vplival spomin preiskovalca. Bolje bi bilo, če bi
razmik med prvim in drugim ocenjevanjem podaljšali na en teden (Nomikos et al., 2018),
vendar bi se v tem primeru že lahko poznali učinki terapije, katere so bili deležni naši
preiskovanci.
Ena izmed pomanjkljivosti naše raziskave je tudi ta, da smo meritve pasivne gibljivosti
sklepov in mišične jakosti opravili le na okvarjeni strani preiskovancev. Z meritvami tudi na
zdravi strani bi dobili boljši vpogled v dejansko zmanjšanje obsega gibljivosti sklepov in
mišične jakosti.
Povezanost med ocenami MAS in mišično jakostjo smo preverjali le na dveh mišičnih
skupinah, zato ugotovitev ne moremo posplošiti na vse mišične skupine v telesu. V
nadaljnjih raziskavah bi lahko preverili povezanost med spremenljivkami še na drugih
mišicah z zvišanim mišičnim tonusom in njihovih antagonistih.
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6 ZAKLJUČEK
Zaradi pomanjkanja standardiziranega protokola za izvedbo MAS, smo na podlagi
pregledane literature sestavili protokol za ocenjevanje mišičnega tonusa za vse mišice, ki so
najpogosteje okvarjene po možganski kapi in preverili njegovo zanesljivost pri ocenjevanju
pacientov po možganski kapi na rehabilitaciji. Ugotovili smo zmerno do odlično zanesljivost
posameznega preiskovalca ter nizko do visoko zanesljivost med preiskovalci.
Preverili smo tudi ali obstaja povezanost med ocenami MAS posameznih mišic in pasivnim
obsegom gibljivosti sklepa. Izkazalo se je, da med ocenami MAS in pasivnim obsegom
gibljivosti sklepa obstaja nizka do visoka negativna povezanost. Pri ugotavljanju
povezanosti med ocenami MAS plantarnih fleksorjev ter mišično jakostjo dorzalnih in
plantarnih fleksorjev zgornjega skočnega sklepa pa smo ugotovili nizko negativno
povezanost.
V nadaljnje raziskave bi lahko vključili večje število preiskovancev, kar bi dalo raziskavi
večjo težo. Vključili bi lahko tudi populacijo pacientov z bolj zvišanim mišičnim tonusom,
da bi preverili kako le ta vpliva na zanesljivost našega protokola. Pri ocenjevanju
povezanosti med ocenami MAS in mišično jakostjo bi lahko vključili še druge mišične
skupine, s tem bi morda dobili jasnejšo sliko o povezanosti med spremenljivkami.
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8 PRILOGE
8.1 Mnenje komisije za medicinsko etiko

8.2 Izjava pacienta o prostovoljnem sodelovanju

IZJAVA O ZAVESTNI IN PROSTOVOLJNI PRIVOLITVI UDELEŽENCA V
RAZISKAVI
Ime in priimek udeleženca:

Naslov raziskave: Zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice in povezanost ocen
mišičnega tonusa z obsegom gibljivosti sklepov ter jakostjo mišic skočnega sklepa.
Spodaj podpisani izjavljam, da v raziskavi sodelujem zavestno in prostovoljno.
O namenu, načrtu in metodah raziskave sem bil/a seznanjen/a.
Seznanjen/a sem bil/a, da je bila raziskava odobrena s strani komisije za medicinsko etiko.
Seznanjen/a sem bil/a, da raziskava ne ogroža psihičnega in telesnega zdravja udeleženca.
Zagotovljeno mi je bilo, da bo zaupnost mojih podatkov varovana in da bodo zbrani
rezultati uporabljeni izključno v raziskovalne namene.
Zavedam se, da lahko od raziskave kadarkoli odstopim.
Dovoljujem fotografiranje in snemanje videoposnetkov med raziskavo: DA

Ljubljana,

Podpis:

V primeru dodatnih vprašanj se lahko obrnete na kontaktno osebo:
Tjaša Vidmar, e-pošta: tjasa.vidmar@ir-rs.si

NE

8.3 Vabilo k sodelovanju v raziskavi

Vabilo k sodelovanju v raziskavi

Spoštovani,
Sem Tjaša Vidmar, diplomirana fizioterapevtka in v sklopu izdelave svojega magistrskega
dela v sodelovanju z mentorico doc. dr. Urško Puh in somentorico doc. dr. Niko Goljar, dr.
med., na Oddelku za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi URI – Soča v Ljubljani
opravljamo raziskavo z naslovom »Zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice in
povezanost ocen mišičnega tonusa z obsegom gibljivosti sklepov ter jakostjo mišic
skočnega sklepa.«. Izsledke raziskave bomo uporabili za izdelavo magistrskega dela, s
katerim bom zaključila magistrski študij fizioterapije na Zdravstveni fakulteti v Ljubljani.
K raziskavi vas vabimo po dogovoru z vodjo oddelka doc. dr. Niko Goljar, dr. med.
Vabimo vas k sodelovanju v raziskavi, v kateri bomo pri pacientih po možganski kapi
preučevali zanesljivost modificirane Ashworthove lestvice za oceno mišičnega tonusa ter
povezanost teh ocen z obsegom gibljivosti sklepov in jakostjo mišic. Pri preiskovancih
bomo najprej opravili meritve gibljivosti sklepov ter mišične jakosti, nato pa bomo še
ocenili mišični tonus s tremi ocenjevalci. Testiranje bo izvedeno v roku treh dni. Predviden
čas za izvedbo testov je do 45 minut. Vsi podatki, ki jih bomo zbrali med testiranjem, bodo
anonimizirani in namenjeni izključno uporabi v raziskovalne namene. Z izsledki raziskave
vas bomo na vašo željo seznanili.
Udeležba v raziskavi je prostovoljna. Med potekom testiranja lahko kadarkoli brez posledic
prekinete sodelovanje v raziskavi. Na dan raziskave boste deležni običajnega programa
rehabilitacije. Raziskava ne bo ogrožala vašega zdravja, zato prisotnost zdravnika med
izvedbo raziskave ne bo potrebna, bo pa v vsakem trenutku na voljo dežurni zdravnik, če
bi bilo to potrebno.
Za sodelovanje se vam že vnaprej zahvaljujem,
Tjaša Vidmar, dipl. fiziot.

8.4 Postopek ocenjevanja z MAS
V položaju leže na hrbtu z glavo v srednjem položaju, da se izognemo sprožitvi toničnega
asimetričnega refleksa, smo ocenjevali tonus naslednjih mišičnih skupin:
Adduktorji ramenskega sklepa: Pacient ima nadlaket ob trupu, komolčni sklep je flektiran
za 90°, podlaket je v srednjem položaju. Ocenjevalec z eno roko drži distalni del nadlakti
nad komolčnim sklepom, z drugo roko drži pacientovo zapestje, nato premakne testiran ud
iz začetnega položaja (Slika 1a) do največje abdukcije (Slika 1b) (Ansari et al., 2012; Ansari
et al., 2008).

a)
b)
Slika 1: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
adduktorjev ramenskega sklepa
Notranji rotatorji ramenskega sklepa: Pacient ima ramenski sklep v 90° abdukcije (če je to
možno, drugače zapišemo obseg giba abdukcije v katerem testiramo), komolčni sklep je
flektiran za 90°, podlaket v srednjem položaju. Ocenjevalec z eno roko drži distalni del
nadlakti nad komolčnim sklepom, z drugo roko drži pacientovo zapestje in premakne testiran
ud iz največje notranje rotacije (Slika 2a) v največjo zunanjo rotacijo (Slika 2b).

a)
b)
Slika 2: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic notranjih
rotatorjev ramenskega sklepa
Fleksorji komolčnega sklepa: Pacient ima nadlaket ob trupu, podlaket je v supinaciji.
Ocenjevalec z eno roko drži distalni del nadlakti nad komolčnim sklepom, z drugo roko drži
za zapestje in premakne testiran ud iz največje fleksije v komolcu (Slika 3a) do največje
ekstenzije (Slika 3b) (Ansari et al., 2008; Gregson et al., 1999; Sloan et al., 1992, Bohannon,
Smith, 1986).

a)
b)
Slika 3: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic fleksorjev
komolčnega sklepa
Ekstenzorji komolčnega sklepa: Pacient ima nadlaket ob trupu, podlaket je v supinaciji.
Ocenjevalec z eno roko drži distalni del nadlakti nad komolčnim sklepom, z drugo roko drži
za zapestje in premakne testiran ud iz največje ekstenzije v komolcu (Slika 4a) do največje
fleksije (Slika 4b) (Sloan et al., 1992).

a)
b)
Slika 4: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
ekstenzorjev komolčnega sklepa
Pronatorji komolčnega sklepa: Pacient ima nadlaket ob trupu, komolčni sklep je v fleksiji
90° in pronaciji. Ocenjevalec z eno roko stabilizira pacientovo nadlaket, z drugo pa drži
pacientovo zapestje ter premakne komolčni sklep iz pronacije (Slika 5a) v supinacijo (Slika
5b).

a)
b)
Slika 5: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
pronatorjev komolčnega sklepa
Volarni fleksorji zapestja: Pacient leži z zgornjim udom ob telesu, komolčni sklep ima
ekstendiran. Ocenjevalec z eno roko drži distalni del podlakti, z drugo roko pa drži
pacientovo dlan ter premakne testiran ud iz največje volarne fleksije zapestja (Slika 6a) do
največje ekstenzije (Slika 6b) (Ansari et al., 2012).

a)
b)
Slika 6: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic volarnih
fleksorjev zapestja
Fleksorji prstov: Pacient leži z zgornjim udom ob telesu, komolčni sklep ima ekstendiran.
Ocenjevalec proksimalno drži pacientovo dlan, distalno drži prste in jih premakne iz fleksije
(Slika 7a) v ekstenzijo (Slika 7b).

a)
b)
Slika 7: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic fleksorjev
prstov
Fleksorji kolčnega sklepa: Pacient leži s poravnanimi spodnjimi udi. Ocenjevalec z eno
roko drži posteriorno pod kolenskim sklepom, z drugo pa distalni posteriorni del goleni in
premakne spodnji ud iz položaja največje fleksije v kolku (Slika 8a) do ekstenzije na podlago
(Slika 8b).

a)
b)
Slika 8: Začetni in končni testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic fleksorjev
kolčnega sklepa
Adduktorji kolčnega sklepa: Pacient leži z iztegnjenimi in poravnanimi nogami.
Ocenjevalec z eno roko drži pacientov spodnji ud posteriorno pod kolenskim sklepom, z
drugo pa distalni posteriorni del goleni in premakne spodnji ud iz addukcije (Slika 9a) v
abdukcijo (Slika 9b) (Ansari et al., 2008).

a)
b)
Slika 9: Začetni (a) in končni (b) testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
adduktorjev kolčnega sklepa
Notranji rotatorji kolčnega sklepa: Pacientov kolčni sklep je v 90°fleksije, kolenski sklep
je v 90°fleksije. Ocenjevalec z eno roko drži anteriorni distalni del stegna, z drugo pa distalni
del goleni nad gležnjem in premakne testiran ud iz notranje rotacije (Slika 10a) v zunanjo
(Slika 10b).

a)
b)
Slika 10: Začetni (a) in končni (b) testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
notranjih rotatorjev kolčnega sklepa
Fleksorji kolenskega sklepa: Pacient leži na hrbtu, glava in trup sta poravnana, kolčni sklep
je v fleksiji 45°. Ocenjevalec stoji na testirani strani, z eno roko podpira stegno distalno (nad
kolenskim sklepom), z drugo roko drži dorzalni distalni del goleni nad gležnjem.
Ocenjevalec premakne kolenski sklep iz fleksije (Slika 11a) v ekstenzijo (Slika 11b).

a)
b)
Slika 11: Začetni (a) in končni (b) testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
fleksorjev kolenskega sklepa
Plantarni fleksorji: Pacient leži na hrbtu, nogi sta poravnani, kolenski sklep je ekstendiran
(m. triceps surae: m. gastrocnemius + m. soleus) ali flektiran (m. soleus). Ocenjevalec z eno
roko podpira pacientov spodnji ud na proksimalnem posteriornem delu goleni, z drugo roko
drži preko stopala. Ocenjevalec premakne zgornji skočni sklep iz največje plantarne fleksije
(Slika 12a, 12c) v dorzalno fleksijo (Slika 12b, 12d) (Ansari et al., 2008; Blackburn et al.,
2002)

a)

b)

c)
d)
Slika 12: Začetni (a, c) in končni (b, d) testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa
mišic plantarnih fleksorjev
V položaju leže na netestiranem boku pa smo ocenjevali tonus mišic ekstenzorjev
kolenskega sklepa:
Pacient leži na boku na netestirani strani, glava in trup sta poravnana, kolčni in kolenski
sklep sta v ekstenziji. Ocenjevalec stoji za pacientom, z eno roko podpira pacientov spodnji
ud na medialni strani stegna nad kolenom, z drugo roko drži distalni del goleni nad gležnjem.
Ocenjevalec prestavi kolenski sklep iz največje ekstenzije (Slika 13a) v fleksijo (Slika 13b)
(Ansari et al., 2008; Blackburn et al., 2002)

a)
b)
Slika 13: Začetni (a) in končni (b) testni položaj pri ocenjevanju mišičnega tonusa mišic
ekstenzorjev kolenskega sklepa

