
REHABILITACJA W PRAKTYCE48

WIEDZA W PRAKTYCE

Integracja bilateralna 
i jej zastosowanie 
w holistycznej neurorehabilitacji

Title: Bilateral integration and its application in holistic 
neurorehabilitation

Streszczenie: Integracja bilateralna autorstwa Sheili 
Dobie OBE to metoda terapeutyczna, w której podsta-

wową zasadą jest wspomaganie współpracy pomiędzy 
półkulami mózgowymi poprzez określone ćwicze-

nia ruchowe. Jej zastosowanie jest bardzo szerokie, 
bowiem może być wykorzystywana zarówno u osób 

zdrowych, w celu doskonalenia umiejętności ruchowych 
oraz kształtowania harmonii ciała i psychiki, jak i u osób 

z różnorodnymi zaburzeniami neurologicznymi. Dzia-
łanie tej metody terapeutycznej opiera się na aktualnej 
wiedzy: neurobiologicznej, medycznej, psychologicznej 

oraz pedagogicznej, a jej skuteczność została empi-
rycznie potwierdzona zarówno w polskich, jak i między-

narodowych badaniach. Perspektywa wykorzystania 
integracji bilateralnej w holistycznej neurorehabilitacji, 

szczególnie w przypadku zaburzeń neurorozwojo-
wych oraz dysharmonii rozwoju psychomotorycznego, 

wydaje się szczególnie interesująca.

Bartosz Bagrowski
Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu 
– Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

Słowa kluczowe: integracja bilateralna, neurorehabili-
tacja, rehabilitacja dziecięca, rozwój psychomotoryczny

Summary: Bilateral integration by Sheila Dobie OBE 
is a therapeutic method in which the basic principle 

is to support cooperation between the cerebral hemis-
pheres through specific movement exercises. Its appli-
cation is very wide since it can be used both in healthy 

people to improve motor skills and shaping the harmony 
of the body and psyche as well as in people with 

various neurological disorders. The effect of this thera-
peutic method is based on the current neurobiological, 

medical, psychological and pedagogical knowledge, 
and its effectiveness has been empirically confirmed 

both in Polish and international studies. The perspective 
of using bilateral integration in holistic neurorehabili-
tation, especially in the case of neurodevelopmental 

disorders and psychomotor development disharmony, 
seems to be particularly interesting.

Keywords: bilateral integration, neurorehabilitation, 
paediatric rehabilitation, psychomotor development
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P
Z perspektywy neurofizjologicznej już samo 
pobudzenie proprioceptywne, przedsionkowe 
oraz taktylne związane z wykonywanym aktem 
ruchowym wpływa na aktywność kory mózgowej 
oraz przebudowę połączeń międzyneuronalnych. 
Wykazano bowiem, że nawet ćwiczenia bierne 
wykonywane przez fizjoterapeutę aktywują pier-
wotną korę somatosensoryczną, pierwotną korę 
ruchową, tylną korę ciemieniową oraz wtórną 
korę somatosensoryczną (6). Ćwiczenia według 
koncepcji PNF (ang. proprioceptive neuromuscular 
facilitation) opierają się na ruchach funkcjonalnych 
i z większym zaangażowaniem pacjenta pobudzają 
dodatkowo grzbietowo-boczną korę przedczołową 
oraz korę ciemieniową, szczególnie w przypadku 
ruchów z przekroczeniem linii środkowej ciała (7). 
Koncentracja na wykonywanym akcie ruchowym 
kształtuje ponadto koordynację nerwowo-mię-
śniową, czyli umiejętność organizowania ciała 
w ruchu, a to przekłada się na poprawę aktywności 
umysłowej (8, 9). Zauważa się bowiem, że świa-
dome wykonywanie aktów ruchowych wpływa 
nie tylko na kształtowanie się równowagi, mobil-
ności oraz koordynacji, ale także odgrywa ważną 
rolę w uczeniu się, koncentracji oraz kształto-
waniu schematu ciała (10). Z praktycznego punktu 
widzenia zasadne wydaje się więc poszukiwanie 
takich metod neurorehabilitacji, które wykorzy-
stują wszystkie wymienione mechanizmy neurofi-
zjologiczne, aby jak najefektywniej kształtowały się 
zarówno funkcje motoryczne, jak i poznawcze.

odstawowym środkiem lecz-
niczym w fizjoterapii jest 
ruch, definiowany jako każda 
zmiana położenia ciała. 
Angażuje on nie tylko układ 
mięśniowo-szkieletowy, ale 
także układ sercowo-naczy-

niowy oraz układ nerwowy. Każdy akt ruchowy jest 
bowiem związany z wydatkiem energetycznym, 
a także wymaga prawidłowego działania receptorów 
oraz efektorów, aby dany ruch był efektywny (1).

Oddziaływanie ruchu 
na układ nerwowy 
Ruch wpływa na rozwój synaps nerwowo-mięśnio-
wych, dzięki czemu rozwija: pamięć motoryczną, 
zdolności koordynacyjne, a także szybkość reakcji 
na bodźce. W ten sposób uaktywnia dojrzewanie 
ośrodków motorycznych w mózgu, powodując 
wzrost szybkości przewodzenia impulsów nerwo-
wych, a to bezpośrednio przekłada się na zwiększenie 
efektywności pracy ośrodkowego układu nerwowego 
(2, 3). Z punktu widzenia biologii molekularnej ruch 
wpływa na połączenia międzyneuronalne w mózgu 
także na poziomie epigenetycznym, bowiem aktyw-
ność ruchowa aktywuje ekspresję genów odpowie-
dzialnych za promowanie wzrostu kolców dendry-
tycznych oraz kodujących czynniki wzrostu nerwów 
mające wpływ na plastyczność neuronalną (4, 5).

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ryc. 1: Neurobiologiczne znaczenie aktywności ruchowej (1, 13) 
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Ryc. 1. Neurobiologiczne znaczenie aktywności ruchowej (1, 13)

 

Ryc. 2. Programy ćwiczeniowe w ramach Integracji Bilateralnej 
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przyczyniają się do zwiększenia u dziecka aktyw-
ności i uczestnictwa w rozumieniu Międzynaro-
dowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełno-
sprawności i Zdrowia (ICF) (1, 11). 
Ze względu na to, że psychomotoryczny rozwój 
dzieci jest holistyczny, ich zdolności intelektualne 
idą w parze ze zdolnościami ruchowymi. W związku 
z tym dysharmonia w zakresie rozwoju motorycz-
nego oraz poznawczego może przyczynić się do obni-
żonego poziomu koncentracji, w konsekwencji 
do trudności w rozwoju mowy oraz nauce czytania 
i pisania. Indywidualny program integracji bilate-
ralnej ma więc za zadanie wspierać rozwój psycho-
motoryczny oraz integrację sensoryczną, a także 
stymulować połączenia neuronalne pomiędzy funk-
cjami motorycznymi a poznawczymi (1, 11).
Główną zasadą ćwiczeń, według programu inte-
gracji bilateralnej, jest współpraca i koordynacja 
w czasie obu stron ciała podczas wykonywania 
sekwencji ruchów, a także dysocjacji określonych 
aktów ruchowych jednej strony ciała od aktów 
drugiej strony ciała. Ćwiczenia te mają za zadanie 
stymulować mózg do bardziej efektywnego oraz 
szybszego przetwarzania bodźców, dzięki czemu 
dają podstawy do rozwijania wyższych funkcji 
poznawczych. Przykładami elementarnych zaburzeń 
integracji bilateralnej są: nierozróżnianie prawej 
i lewej strony ciała, trudności w przekraczaniu linii 
środkowej ciała, nieumiejętność zapinania guzików 
czy złapania lecącej piłki. Mogą one się przerodzić 
w bardziej złożone dysfunkcje, na przykład trud-
ności w przekraczaniu linii środkowej ciała wpły-
wają na problemy z czytaniem i pisaniem (12).

Zasady ćwiczeń
według programu
integracji bilateralnej
Program ćwiczeń według integracji bilateralnej jest 
przeznaczony zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. 
Osoby zdrowe mogą stosować te ćwiczenia w celu 
doskonalenia automatyzacji ruchów oraz doskona-
lenia aparatu poznawczego, jednak najistotniejsze 
wydaje się wykorzystanie programu integracji bila-
teralnej w przypadku dysfunkcji neurologicznych, 
a w szczególności w rehabilitacji pediatrycznej, czyli 
w zaburzeniach neurorozwojowych oraz psycho-
motorycznych. Program ten opiera się przede 
wszystkim na ruchu i został opracowany w taki 
sposób, aby dostarczając dzieciom odpowiedniej 

Integracja bilateralna
jako kompleksowe
podejście
do neurorehabilitacji 
Jedną z koncepcji terapeutycznych, które łączą 
automatyzację wzorców funkcjonalnych z kształto-
waniem świadomości ciała poprzez wykonywanie 
aktów ruchowych, jest integracja bilateralna według 
Sheili Dobie OBE. Odnosi się ona do procesu 
bilateralnej integracji, czyli współpracy pomiędzy 
półkulami mózgowymi. Koncepcja ta jest wykorzy-
stywana zarówno u osób zdrowych, u pacjentów 
chcących odzyskać pełną sprawność układu nerwo-
wego, jak i w terapii neurorozwojowej. Jest ona prze-
znaczona jednak głównie dla dzieci z zaburzeniami 
rozwoju psychomotorycznego.
Integracja bilateralna skupia się na realizowaniu 
w pełni potencjału dziecka, bazując w ten sposób 
na zasobach, a nie na deficytach. Głównym zada-
niem ćwiczeń według tej koncepcji jest wytwo-
rzenie lub poprawa somatognozji (świadomości 
schematu ciała), praksji (planowania motorycz-
nego) oraz diadochokinezy (zdolności do wyko-
nywania szybkich ruchów naprzemiennych), które 
leżą u podstaw prawidłowego rozwoju kontroli 
posturalnej, kontroli motorycznej oraz zręcz-
ności, a przez to także samoobsługi. W ten sposób 
ćwiczenia według programu integracji bilateralnej 

 

Ryc. 3. Znaczenie Integracji Bilateralnej dla rozwoju funkcjonalnego 

 

Ryc. 4. Wzajemne współoddziaływania w holistycznym rozwoju dziecka 
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stymulacji ruchowej, taktylnej, słuchowej i wzro-
kowej, zapewnić im niezbędne narzędzia do prawi-
dłowego funkcjonowania. Na podobnych założe-
niach opiera się terapia według metody integracji 
sensorycznej (13). Program integracji bilateralnej 
idzie jednak o krok dalej, ponieważ nie tylko skupia 
się na optymalizacji stymulacji sensorycznej, ale 
także na utrwalaniu prawidłowych wzorców moto-
rycznych, automatyzacji ruchów funkcjonalnych 
oraz kształtowaniu praksji.
Sheila Dobie OBE zwraca uwagę, że integracja 
bilateralna polega na zdolności do koordynowania 
obu stron ciała i rozwoju lateralizacji za pomocą 
równoczesnych i przeciwległych ruchów obu stron 
ciała. Celem ćwiczeń jest spowodowanie dojrze-
wania ośrodkowego układu nerwowego, a przez 
to poprawa koordynacji oraz integracji senso-
rycznej. Program integracji bilateralnej opiera 
się na systematycznych ćwiczeniach ruchowych, 
które są indywidualnie dostosowane do pacjenta 
w oparciu o wcześniejszą diagnozę zaburzeń inte-
gracji międzypółkulowej (przeprowadzany jest 
szereg testów, m.in. próba Romberga oraz test 
Manna). Kolejne sekwencje ćwiczeniowe powinny 
uwzględniać postępy dziecka, aby maksymalnie 
wspierać jego rozwój (14). Ważnym elementem 
jest też budowanie w umyśle dziecka schematu jego 
ciała, do czego wykorzystywane są także metody 
kontaktowe, takie jak stymulacja dotykowa czy 
proprioceptywna.
Terapia według programu integracji bilateralnej 
bazuje na plastyczności układu nerwowego i skupia 
się na jednoczesnej stymulacji sfery ruchowej 

oraz poznawczej. W terapii tej poprzez automa-
tyzację ruchów dąży się do rozwoju równowagi, 
koordynacji i kontroli posturalnej w celu poprawy 
funkcji sensomotorycznych, co daje możliwość 
płynnej współpracy pomiędzy sferą motoryczną 
a umysłową. Lepsza świadomość przestrzeni oraz 
własnego ciała pozwala dziecku na wykorzystanie 
w pełni swojego potencjału sensomotorycznego 
oraz możliwości efektywności ruchów, wspierając 
w ten sposób rozwój aparatu percepcyjnego oraz 
funkcji uwagowych, a przez to także prowadząc 
do harmonijnej współpracy ciała i umysłu. 

Czy terapia
według programu
integracji bilateralnej
jest skuteczna? 
Integracja bilateralna według Sheili Dobie OBE 
posiada solidne podstawy teoretyczne osadzone 
na gruncie nauk humanistycznych, medycznych 
oraz neuronauk. Nazwa „integracja bilateralna” 
odnosi się do procesu bilateralnej integracji, czyli 
współpracy półkul mózgowych w przekazywaniu 
informacji, między innymi o położeniu ciała oraz 
o otaczającym środowisku. Ważnym elementem 
ćwiczeń według tego programu terapeutycznego 
jest przekraczanie linii środkowej ciała, co powo-
duje aktywację licznych obszarów kory mózgowej. 
Koordynacja pracy półkul mózgowych wspiera 
także lateralizację, którą często prezentuje się jako 
podstawę rozwoju intelektualnego (15). Ponadto 

 

Ryc. 5. Przykłady zastosowań programów Integracji Bilateralnej 
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liczni badacze zwracają uwagę na związek pomiędzy 
zdolnościami koordynacyjnymi i funkcjami 
poznawczymi (16, 17). W tym kontekście zwraca 
się szczególną uwagę na móżdżek, który odpowiada 
zarówno za kontrolę ciała w przestrzeni (za pomocą 
bodźców proprioceptywnych oraz reakcji moto-
rycznych), jak i za pamięć operacyjną, przerzutność 
uwagi czy elastyczność poznawczą (13, 18, 19). 
Jednak oprócz solidnych podstaw teoretycznych 
integracji bilateralnej warto także zwrócić uwagę 
na badania empiryczne dotyczące ćwiczeń według 
tego programu. Liczne badania wykazały bowiem, 
że programy ćwiczeniowe oparte na założeniach 
integracji bilateralnej poprawiają: somatognozję, 
równowagę statyczną i dynamiczną, kontrolę postu-

ralną, współpracę międzypółkulową, wielopłasz-
czyznową koordynację ruchową, pamięć sekwencji 
aktywności mięśniowych, praksję, automaty-
zację ruchu, a także funkcje wykonawcze oraz inne 
zdolności poznawcze, takie jak: percepcja, uwaga 
oraz pamięć (20-24). Badania te jasno wskazują 
na efektywność integracji bilateralnej we wspoma-
ganiu rozwoju psychomotorycznego i neuromo-
torycznego oraz procesów integracji sensorycznej. 
Łączenie tej metody z takimi oddziaływaniami, jak 
integracja sensoryczna, terapia INPP czy terapia 
psychomotoryczna, może się wiązać z jeszcze 
lepszą efektywnością, co jest bardzo cenne z punktu 
widzenia holistycznej neurorehabilitacji, szcze-
gólnie w przypadku dzieci. 

 

Ryc. 6. Rola móżdżku w procesach integracji bilateralnej 
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Ryc. 6. Rola móżdżku w procesach integracji bilateralnej


