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Title: Using ankle-foot orthoses in gait disorders in children with spastic cerebral 
palsy
Streszczenie: Artykuł omawia różnego typu ortezy skokowo-goleniowe 
stosowane w procesie usprawniania dzieci z mózgowym porażeniem dzie-
cięcym. Ortezy to lekkie, ale zarazem bardzo wytrzymałe na obciążenie aparaty 
zewnętrzne. Zalecane są ze względu na utrzymanie korekcji stopy i podudzia.
Wskutek odpowiednio dobranych łusek, pacjent powinien poprawić stabilność 
w pozycji stojącej i skorygować wiele zaburzeń występujących w czasie chodu.

Słowa kluczowe: ortezy, AFO (ankle-foot orthoses), terapia chodu, mózgowe 
porażenie dziecięce
Summary: In this article, various ankle-foot orthoses used in the rehabilitation 
of children with cerebral palsy are reviewed. Orthoses are external devices that are 
light, but at the same time resistant to load. They are recommended to support 
foot and shank correction. As a result of properly fitted braces, a patient should 
improve stability in standing position and correct many gait disturbances.
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Zastosowanie ortez 
skokowo-goleniowych 
w zaburzeniach chodu dzieci  
z postacią spastyczną mózgowego porażenia

Ortezy to inaczej aparaty do 
użytku zewnętrznego, wykona-
ne są z mocnego, ale lekkiego 

tworzywa termoplastycznego. W no-
menklaturze można spotkać się także 
ze stosowaniem ich zamiennej nazwy, 
czyli łuski.

Orteza skokowo-goleniowa (ang. 
AFO – ankle-foot orthoses) zakładana 
jest na kończynę dolną (staw skokowy 
i stopę) u dzieci z mózgowym poraże-
niem dziecięcym, by korygować budo-
wę układu kostnego i nerwowo-mię-
śniowego. Ortezy skokowo-goleniowe 
mogą być różnego typu, w zależności 
od stopnia deformacji i potrzeby sta-
bilizacji (1, 3).

Wpływ noszenia ortez 
Ortezy mają swoje zastosowanie 
w postaci spastycznej mózgowego po-
rażenia dziecięcego, gdzie występuje: 
niewłaściwe napięcie, zaburzone stero-
wanie i wiele mechanizmów kompen-
sacyjnych. W konsekwencji dochodzi 
do rozwoju stopy płasko-koślawej, która 
wymaga korekcji (fot. 1).

Z tych powodów chód dzieci z mó-
zgowym porażeniem dziecięcym znacz-
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nie różni się od naturalnego sposobu 
poruszania się osoby zdrowej. Dlatego 
noszenie ortezy wpływa na:
• zapobieganie przykurczom stawo-

wym,
• utrzymywanie prawidłowej długości 

mięśni,
• korygowanie ustawienia stopy, stawu 

skokowego i podudzia (lepsza linio-
wość) (fot. 2),

• poprawę funkcji stania i chodu.
Na podstawie zgłaszanych proble-

mów ortotycy są w stanie dokonywać 
różnych modyfikacji łusek:
• przy dużym napięciu spastycznym 

część ortezy, która obejmuje łydkę, 
może zostać dodatkowo utwardzona 
by zwiększyć jej wytrzymałość,

• zapięcia w ortezach mogą się różnić, 
stosuje się w tym celu paski (rzepy) 
lub sznurowadła,

• wewnętrzna powierzchnia łuski wy-
ścielana jest materiałem, a po przy-
środkowej stronie znajduje się wy-
brzuszenie, by poprawnie utrzymać 
łuk stopy,

• podkładki pod palce mogą być dosto-
sowane w celu zmniejszenia napięcia 
mięśni,

• do lepszej stabilizacji guza piętowego 
lub/i śródstopia stosowane są także 
podkładki.
Istnieje kilka typów ortez, które róż-

nią się od siebie: materiałem, z jakiego 
są wykonane (np. polipropylen, poli-
propylen z dodatkiem włókna węglo-

Fot. 1. Stopa płasko-koślawa spastyczna Fot. 2. Skorygowane ustawienie stawów stopy 
w ortezie DAFO w AFO
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wego), sztywnością, poziomem kontroli 
stawu skokowego i wyglądem.

Decyzję, czy dziecko kwalifikuje się 
do tego typu zaopatrzenia, podejmuje 
lekarz specjalista, wypisując wniosek, 
który musi zostać podbity w oddziale 
NFZ i zrealizowany w zakładzie orto-
tycznym. Następnym krokiem po wyko-
naniu, przymiarce i odbiorze, jest poja-
wienie się u fizjoterapeuty z gotowym 
produktem (3). Do fizjoterapeuty na te-
rapię trafia pacjent z wykonanymi orte-
zami, które powinny być także zaopa-
trzone w odpowiedni but. Dobór buta 
jest niezwykle ważny i nie należy go lek-
ceważyć. But ma istotny wpływ na na-
chylenie ortezy (inklinację podudzia). 
Nie może on powodować dodatkowych 
zaburzeń, a sama orteza ma zapewnić 
stabilizację podudzia i całego ciała. Po-
deszwa powinna zapewniać stabilność 
w fazie podporu, odpowiednie wejście 

w podpór (initial contact) oraz wyjście 
z podporu (terminal stance) (fot. 3).

Typy chodu dzieci 
z porażeniem mózgowym 
Niewłaściwie dobrany but, np. posiada-
jący zbyt wysoki obcas, wpłynie na nad-
mierną inklinację podudzia. Zwiększo-
ne pochylenie podudzia do przodu 
skutkuje ustawieniem stawów kolano-
wych w nadmiernym zgięciu w czasie 
trwania fazy podporu (4).

Pracując nad poprawą chodu, nale-
ży znać warunki chodu prawidłowego 
według Gage’a, które są zaburzone 
u dzieci z mózgowym porażeniem 
dziecięcym. Do głównych wytycznych 
chodu zaliczamy:
• prawidłową stabilizację ciała podczas 

fazy podporu (stabilność),
• odpowiednie ustawienie stopy w cza-

sie wymachu,

• ustawienie stopy pod koniec fazy wy-
machu,

• odpowiednią długość koku,
• właściwe zużycie energii.

Te wszystkie czynniki u dzieci 
z mózgowym porażeniem dziecięcym 
są zaburzone. Podkreślenia wymaga 
pierwszy punkt, tzw. stabilność, którą 
poprzez ortezy chcemy odbudować. 
Aby chód dzieci z mózgowym pora-
żeniem upodobnił się do normalnego, 
stosuje się, w celu poprawy stabilności 
w fazie podporu, różnego typu ortezy 
skokowo-goleniowe (AFO). Na podsta-
wie analizy ustawienia poszczególnych 
segmentów ciała w chodzie i oceny 
faz podparcia określono 4 typy chodu 
w mózgowym porażeniu dziecięcym 
(Modified Amsterdam Gait Classification) 
oraz przypisano do konkretnego typu 
chodu właściwie działającą na dziecko 
ortezę.

Nazwa ortezy AFO Fotografia Opis Wpływ ortezy na chód dzieci z postacią 
spastyczną mpd.

Sztywne AFO 
(Solid AFO)

Orteza obejmuje goleń i stopę, 
blokuje ruchomość stawu skokowego, 

ograniczenie wyprostu i zgięcia 
podeszwowego. Staw skokowy 

w pozycji neutralnej

U pacjentów z postacią diplegii:
• zwiększa długość kroku, zwiększa prędkość chodu,

• zmniejsza siłę wybicia stawu skokowego w końcowej 
fazie podporu,

• zmniejsza koszt energetyczny chodu,
• koryguje ustawienie stawu kolanowego w fazie 

podporu i przenoszenia

AFO z zawiasem 
(HAFO, hinged AFO)

Orteza obejmuje goleń i stopę, blokuje 
zgięcie podeszwowe stawu skokowego, 

ale umożliwia wyprost w tym stawie

U pacjentów z postacią hemiplegii:
• zwiększa długość kroku, zwiększa szybkość,

• zwiększa siłę wybicia,
• zmniejsza koszt energetyczny chodu,

• poprawa w symetrii chodu i staniu na jednej 
kończynie,

• poprawia zakresy ruchu w stawach skokowych 
i kolanowych w fazie podporu i przenoszenia,

• stwarza sposobność do rozwoju możliwości ruchowych

GRAFO 
(ground reaction AFO)

FRO 
(floor reaction orthoses)

Orteza obejmuje goleń w obszarze 
łydki, jak i górnej części piszczeli, 

a także stopę. Blokuje zgięcie 
podeszwowe i wyprost stawu 

skokowego. Staw skokowy w pozycji 
neutralnej. Oparta na działaniu sił 

reakcji od podłoża

U pacjentów z postacią diplegii:
• zwiększa długość kroków, zwiększa częstotliwość 

kroków, zwiększa prędkość,
• wspomaga wyprost w stawie kolanowym tylko 
u pacjentów, którzy nie posiadają, przykurczów 

w stawach kolanowych > 15°

PLS 
(posterior leaf 
spring AFO)

Orteza skokowo-goleniowa z włóknem 
węglowym w części goleniowej

U pacjentów z postacią hemiplegii:
• zwiększa moment zgięciowy w stawie kolanowym, 

poprawiając tym samym prędkość chodu,
• wzmacnia odbicie w chodzie,

• zmniejsza koszt energetyczny chodu,
• poprawia zakresy ruchu w stawach skokowych 

i kolanowych

DAFO 
(dynamic AFO)

Krótka orteza obejmująca jedynie 
staw skokowy, daje pełną możliwość 

na ruchomość stawu skokowego 
górnego. Stabilizuje stawy stępu i stopy

Stosowany u pacjentów z true equinus:
• zwiększa zgięcie i wyprost w stawie skokowym w czasie 

fazy podparcia,
• umożliwia odbicie przed fazą wymachu,

• zwiększa koszt energetyczny chodu

Tab. 1. Typy ortez wraz z fotografią, opis, działanie w chodzie (5, 7)
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Fot. 3. Specjalistyczny but z pokrętłem Boa Fot. 4. Wkładanie stopy w silikonowy bucik DAFO 
i w ortezę

Fot. 5. Utrzymanie stopy w kącie neutralnym i za-
pięcie paska

Fot. 9. Wstawanie przy piłce

Fot. 6. Włożenie silikonowego bucika DAFO 
w ortezę AFO

Fot. 8. Przenoszenie ciężaru ciałaFot. 7. Utrzymanie klęku obunóż z podparciem.
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Na podstawie badań Syczewskiej 
i wsp. przeprowadzonych na systemie 
analizy chodu VICON, ocenie poddano 
zaopatrzenie ortopedyczne u pacjen-
tów z postacią mózgowego porażenia 
dziecięcego. W przytoczonym badaniu 
w większości przypadków uzyskano po-
prawę u chodzących pacjentów z mózgo-
wym porażeniu dziecięcym noszącym 
ortezy w zwiększeniu prędkości chodu 
i częstości kroków, została zmniejszo-
na także szerokość kroków i wydłużył 
się czas stania w ortezie na jednej koń-
czynie. U wszystkich pacjentów ortezy 
wpłynęły na zmniejszenie zgięcia w sta-
wie kolanowym w momencie kontaktu 
pięty z podłożem (initial contact). Łuski 
korzystnie wpłynęły na ustawienie sta-
wu biodrowego w płaszczyźnie strzał-
kowej, a także u niektórych pacjentów 
zniwelowały przeprost stawu kolanowe-
go. Uwagę należy zwrócić także na to, 
że nie u wszystkich pacjentów uzyskano 

Typ 
chodu Opis Problem Zalecany typ 

ortezy

Typ I
Brak zaburzeń w fazie podporu, jedynie 

niewystarczający wyprost w stawie skoko-
wym w czasie wymachu

Niewydolność mięśnia 
piszczelowego przedniego 

lub/i przykurcz mięśnia 
brzuchatego łydki

Posterior Leaf 
Spring AFO

Typ II
Nieprawidłowa faza podporu (pojawia 

się przeprost w stawie kolanowym, stopa 
cała na podłożu)

Przedwczesne 
zaangażowanie mięśnia 

trójgłowego łydki, który 
pociąga staw kolanowy 

do przeprostu

AFO 
ze zmiękczonym 
przodostopiem

Typ III

Nieprawidłowości w fazie podporu, staw 
kolanowy w przeproście wraz z ustawie-

niem stopy w zgięciu podeszwowym, 
brak kontaktu pięty z podłożem

Nieprawidłowa praca 
mięśnia trójgłowego 

łydki wraz z nadmierną 
aktywnością mięśnia 

obszernego bocznego

AFO z zawiasem 
(możliwość 
regulacji)

Typ IV

Zaburzenia w fazie podparcia to istnie-
jące zgięcie stawu biodrowego i kolano-
wego, stopa ustawiona w zgięciu pode-

szwowym

Nieprawidłowa aktywność 
(lub/i przykurcz) mięśnia 
trójgłowego łydki, grupy 

kulszowo-goleniowej 
i mięśnia biodrowo-

lędźwiowego 

AFO sztywne 
z zablokowanym 

ruchem 
w przodostopiu

Typ V

Wiele nieprawidłowości w fazie pod-
poru, tzn. ustawienia stawu biodro-

wego i kolanowego w zgięciu przy stopie 
w zgięciu grzbietowym, płasko na pod-

łożu. Określany jest mianem crouch, 
wiąże się z dużym ryzykiem utraty zdol-
ności chodzenia w wieku młodzieńczym

Ground 
Reaction AFO

Tab. 2. Typy chodu w postaci spastycznej diplegii w mózgowym porażeniu dziecięcym (2, 5)
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poprawę w stereotypie chodu, co nasuwa wniosek, że w nie-
których przypadkach ortezy zostały albo źle dobrane, albo 
nieprawidłowo wykonane. Autorzy podkreślają, że ilościo-
wa analiza chodu może służyć jako odpowiednie narzędzie 
do diagnostyki i właściwego doboru ortez w chodzie (6).

Rola fizjoterapii  
we wspomaganiu pacjentów z ortezami 
Fizjoterapeuta, zgodnie z aktualnymi wytycznymi, formalnie 
nie uczestniczy w procesie diagnozowania i tworzenia ortez, 
otrzymuje jedynie gotowy produkt do pracy z pacjentem. Nie-
zwykle ważne przed terapią jest założenie ortez w odpowiedni 
sposób, tzn. ustawiając stopę w supinacji, korygując nieprawi-
dłowe ustawienie. Łuski muszą być włożone tak, by odpowied-
nio przylegały oraz nie uciskały za mocno, zawsze powinny 
być zaopatrzone w dopasowane buty.

Wkładanie ortezy jest bardzo istotne zwłaszcza u pacjen-
tów z dużym napięciem spastycznym mięśni łydki. Istotne 
jest właściwe wkładanie stopy w ortezę, ustawiając ją w ko-
rekcji, dociskając guz piętowy do końca oraz przy zapięciu 
pasków utrzymując staw skokowy w odpowiednim ustawieniu 
(fot. 4, 5, 6).

Fizjoterapeuta, który ma pacjenta z ortezami, musi odpo-
wiednio zaplanować terapię i ćwiczenia na te, które wykona 
bez ortez (np. ćwiczenia w pozycjach niskich, ćwiczenia zmian 
pozycji, ćwiczenia w siadzie, klęki), oraz na te, które już są wy-
konywane w ortezach, jak np. wstawanie, stanie, chód.

W terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, które 
pracują nad nauką chodu, zwraca się uwagę na:
• utrzymanie ciężaru ciała z zachowaniem prawidłowej posta-

wy, przykładowo utrzymanie stawów biodrowych i tułowia 
w czasie klęku obunóż, ręce na lustrze lub ścianie, pacjent 
pcha lustro/ścianę, prostując stawy łokciowe i cały tułów 
(fot. 7),

• przenoszenie ciężaru ciała w kontrolowany sposób z jednej 
kończyny dolnej na drugą, np. podczas stania w podporze, 
trzymając ręce na lustrze, pacjent wychyla się, by zrywać 
z niego zabawki „przylepce” (fot. 8),

• ćwiczenia w zamkniętym łańcuchu kinetycznym, ustabilizo-
wanie dalszego końca ogniwa łańcucha, jak np. stopy w przy-
siadzie, będzie łatwiejszym zadaniem niż praca w otwartym 
łańcuchu (kopanie piłki), gdyż dziecko nie musi kontrolo-
wać kierunku ruchu w kilku stawach. Praca w zamkniętym 
łańcuchu mięśniowym powoduje mniej nieprawidłowości 
i jest łatwiejsza dla dziecka. Przykładowe ćwiczenie: siad − 
wstawanie − siad, do którego można wykorzystać dużą pił-
kę (fot. 9),

• stabilizację stawów, która jest niezbędna w czasie pracy, np. 
w otwartym łańcuchu mięśniowym, gdy podczas ruchu na-
stępuje nieprawidłowe wykonanie, mające swój początek 
w stawach proksymalnych, np. w przypadku stania z pod-
parciem rąk na piłce, następuje stabilizacja mięśni tułowia 
(fot. 10),

• dysocjację, tzn. przy ustabilizowanej jednej części ciała 
reszta się „dysocjuje” – rozdziela się tak, jak w ćwiczeniu 
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P O D S U M O W A N I E
Grupa pacjentów, na których można 
stosować metody opisane w artykule
Pacjent z mózgowym porażeniem dziecięcym, 
z każdej grupy wiekowej.

Zastosowany program rehabilitacji
Program rehabilitacji według koncepcji Bobath. 
Ćwiczenia w niskich pozycjach (transfery) 
bez ortez.
Z założonymi ortezami ćwiczenia wstawania 
(8-12 powtórzeń w 3 seriach, ok. 1 min przerwy).
Ćwiczenia aktywnego stania w ortezach.

Współpraca z innymi specjalistami
Lekarz rehabilitacji ruchowej, ortopeda lub 
neurolog w sytuacji zmiany typu ortezy (udanie 
się po nowy wniosek).
Oddział NFZ (podbicie wniosku) PFRON 
i Fundacje w celu dofinansowania pełnej kwoty 
ortezy. Zakład Techniki Ortopedycznej, stwo-
rzenie ortez.

Wskazania i porady
Należy zwrócić uwagę, czy orteza nie odciska 
się, zwłaszcza w miejscach, gdzie są punkty 
kostne. Należy zwrócić uwagę, czy dziecko już nie 
wyrosło z ortezy, ponieważ wtedy nie spełnia 
ona już swojej funkcji. Pacjent, który porusza się 
w ortezach, powinien mieć dopasowane odpo-
wiednio buty.

Zastosowanie metody
W terapii funkcjonalnej (np. na schodach, nauka 
samodzielności i funkcji życia codziennego).

odrywania ręki z podporu na piłce 
(fot. 10),

• samostabilizację, czyli umiejętność 
samodzielnego ustabilizowania się. 
W czasie nauki wstawania i siadania 
przy dużej piłce, pacjent nie stabili-
zuje się dodatkowo poprzez podpar-
cie kolanami piłki oraz nie wymaga, 
by trzymano mu piłkę, nie boi się, nie 
prosi o pomoc (1).
Dziecko z nieprawidłowym napię-

ciem mięśniowym, zanim nauczy się 
pozycji dwunożnej, przechodzi dłuższą 
drogę w swoim rozwoju ruchowym. Je-
śli już nauczy się chodzić, musi wiele 
czasu poświęcić na naukę umiejętności 
ruchowych w niskich pozycjach.

Pierwszą aktywnością antygrawita-
cyjną jest utrzymywanie głowy, leżąc 
na brzuchu, a podpór jest na łokciach. 
Dodatkowo dziecko potrafi obracać 
głowę za interesującym je przedmio-
tem. Kolejnym etapem jest umiejętność 
obracania się, pełzania, przyjęcia pozy-
cji czworaczej.

Dziecko doskonali siad, jeśli jest 
to tylko siad na piętach, należy zachę-
cać do zmiany pozycji, by mięśnie kul-
szowo-goleniowe i brzuchaty łydki nie 
ulegały skróceniu.

Następnie dziecko, które nie czwora-
kuje, tylko przesuwa się na „zajączka”, 
przechodzi wyżej w klęki. Pozycji klęcz-
nej nie należy lekceważyć i nie czekać 
z jej nauką przed opanowaniem siadu. 
Zaleca się w tym samym czasie praco-
wać nad siadem i klękiem obunóż. 
Podczas przyjęcia tego rodzaju klęku, 
pacjent zdobywa umiejętność ustabili-
zowania stawów biodrowych.

Kolejne ważne etapy to: wstawanie − 
stanie − chodzenie bokiem przy czymś 
– chodzenie przy pomocy urządzeń 
podtrzymujących (balkoniki, trójnogi 
itp.) Dopiero wtedy, gdy dziecko stoi 
samodzielnie bez podpierania się, 
możemy wywnioskować, że równowa-
ga jest już na tak wysokim poziomie, 
że jesteśmy w stanie trenować dziecko 
do samodzielnego chodu (1).

Podsumowanie 
Ortezy w wielu przypadkach pacjentów 
z mózgowym porażeniem dziecięcym 
mają kluczowe znaczenie w momen-
cie przyjęcia pozycji dwunożnej i na-
uce chodu, gdyż ułatwiają utrzymanie 
prawidłowej pozycji. Dzięki temu, 
że ustawiają staw skokowy w pozycji 
pośredniej, dają możliwość odpowied-
niego ustawienia stawów kolanowych 
i biodrowych oraz uzyskania lepszej 
stabilizacji tułowia (fot. 11, 12).

Ortez nie należy stosować na ma-
teracu, podczas treningu, np. przy 
przyjmowaniu siadu skrzyżnego, gdyż 
ograniczają swobodę zakresów ruchu 
w stopach i stawach powyżej. Fizjote-
rapeuci pracujący z dziećmi z mózgo-
wym porażeniem dziecięcym powinni 
znać typy i rodzaje ortez, by wiedzieć, 
jakie jest ich działanie i zastosowanie 
w określonej postaci mózgowego po-
rażenia dziecięcego. Wszelkie uwagi 
i wątpliwości co do skuteczności ich 
działania czy stosowanego typu należy 
omawiać z rodzicem dziecka i zgłaszać 
do ortotyków lub lekarzy, by modyfi-
kować rodzaj ortez lub wykluczyć ich 
zastosowanie.

Fot. 10. Stabilizacja tułowia 
z jednoczesną dysocjacją w koń-
czynie górnej

Fot. 11. Stanie z asekuracją 
za miednicę bez ortez

Fot. 12. Stanie z asekuracją 
za miednicę w ortezach sztywne 
AFO i butach

Wiele publikacji potwierdza skutecz-
ność stosowania ortez w chodzie w po-
staci spastycznej diplegii i hemiplegii, 
gdzie poprawie ulega długość kroku, 
prędkość chodu, ale należy zwrócić 
uwagę że niewiele prac skupia się 
na wpływie ortez na funkcję i aktyw-
ność (8).

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi 
przez World Health Organization 
i modelem funkcjonalnej rehabilitacji 
(ICF), dąży się w swej terapii do jak 
największej samodzielności pacjenta. 
Należy zadać sobie pytanie, czy ortezy, 
które sprawdzają się w pozycji stojącej 
i chodzie, pozwalają także na różne ak-
tywności, np. zabawy czy sport? Można 
zatem przyjąć, że ortezy które nie ogra-
niczają aktywności i uczestnictwa w ży-
ciu społecznym, są wdrożone zgodnie 
z aktualnym modelem rehabilitacji 
ICF (Międzynarodowej Klasyfikacji 
Funkcjonowania, Niepełnosprawności 
i Zdrowia) (8, 9). q

Piśmiennictwo dostępne na
www.rehabilitacja.elamed.pl
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