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КРАТАК САДРЖАЈ
Увод Хидрокинезитерапија је помоћна метода у лечењу деце с неуромоторичким сметњама, посебно с церебралном парализом (ЦП). У води је смањен утицај гравитације, а повећана постурална
стабилност, због чега дете са ЦП у води вежба много лакше него на сувом.
Циљ рада Циљ рада био је да се испитају ефекти хидрокинезитерапијског третмана на моторичко
функцијско стање, тонус мишића и кардиореспираторну издржљивост деце са спастичним обликом ЦП.
Методе рада Истраживањем је обухваћено 19 деце оба пола узраста од шест до дванаест година
са спастичним обликом ЦП. Деца су била укључена у хидрокинезитерапијски програм два пута
недељно током 12 недеља. Пре и после третмана извршена су мерења функцијских моторичких
способности тестом GMFM (енгл. GrossMotorFunctionMeasurement), степена спастицитета модификованом Ешвортовом (Ashworth) скалом (МАС), срчане фреквенције (СФ) и максималне потрошње
кисеоника (VO2max). Резултати мерења добијени пре и после третмана су упоређени.
Резултати Просечна вредност скора GMFM пре лечења била је 80,2%, а након третмана 86,2%; разлика је била статистички значајна (p=0,002). Степен спастицитета значајно се смањио након лечења:
средња вредност пре третмана била је 3,21 према МАС, а после њега 1,95 (p<0,001). После третмана
дошло је и до статистички значајног побољшања кардиореспираторне издржљивости, односно
забележени су значајно смањење средње вредности СФ и значајно повећање VO2max (p<0,001).
Закључак Хидрокинезитерапијски третман позитивно утиче на моторичко функцијско стање, смањење спастицитета и кардиореспираторну издржљивост деце са ЦП.
Кључне речи: хидрокинезитерапија; церебрална парализа; спастицитет; моторичке функције;
кардиореспиратoрна издржљивост
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Церебрална парализа (ЦП) је најчешћи узрок
физичког хендикепа у детињству. Јавља се с
учесталошћу од 2 до 2,5 на 1.000 живорођене
деце. Настаје као последица раног (пренатал
ног, перинаталног или постнаталног) оштеће
ња мозга и одликује се сметњама моторичке
функције, покрета и положаја. Већина деце са
ЦП (70–80%) има спастичан облик овог хен
дикепа [1]. Нарушена моторичка функција
доводи до смањења физичке активности, а
тиме и до смањења кардиореспираторне из
држљивости, физичке кондиције и општег
здравственог стања.
Лечење деце са спастичним обликом ЦП
подра зу мева примену лекова за смањење
спастицитета, различитих ортоза и других
ортопедских помагала, хируршких захвата
на локомоторном апарату и друго. Основу
лечења чине физикална терапија и рехаби
литациони програм, који се спроводи тим
ски и траје доживотно.
Једна од најпопуларнијих додатних тера
пијских метода за децу с неуромоторичким
сметњама, посебно за децу са ЦП, јесте хи
дрокинезитерапија [2]. Вода се у терапијске

сврхе користи због својих физичких особина,
које су кључни елементи у осмишљавању хи
дротерапијског програма. Физичке особине
воде су: сила потиска, хидростатски притисак
и вискозитет. У води је смањен утицај гра
витације, а повећана постурална стабилност,
због чега дете са ЦП у води вежба много лак
ше него на сувом. Због смањеног оптерећења
зглобова, водена средина је погоднији меди
јум за децу с поремећеним постуралним оп
терећењем [3]. Вежбе у води могу бити кори
сне не само за повећање обима покрета, већ
и за побољшање координације и равнотеже,
повећање аеробног капацитета, што све за
једно води повећању функцијских способно
сти и изградњи самопоуздања [4, 5].
Смањење хипертонуса код спастичног об
лика ЦП једна је од најважнијих предности
хидротерапије. Ка да се тело нађе у топлој
води (32°C или више), долази до повећања
његове температуре, што доводи до смање
ња активности гамавлакана, а затим и сма
њења активности мишићног вретена, чиме
су омогућене релаксација мишића и редук
ција спастицитета, а тиме и повећање обима
покре та у зглобовима. У топлој води сма
њује се интензитет невољних покрета [6, 7].
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ЦИљ РАДА
Циљ рада био је да се испитају ефекти хидрокинезите
рапијског третмана на моторичко функцијско стање,
тонус мишића и кардиореспираторну издржљивост
деце са спастичним обликом ЦП.
МЕТОДЕ РАДА
У истраживање су првобитно укључена 22 детета оба
пола узраста од шест до дванаест година са спастич
ним обликом ЦП која су испуњавала услове за укљу
чивање у истраживање. Критеријуми за укључивање
у студију били су: писана сагласност родитеља, могућ
ност самосталног ходања без помага ла или са њим,
тј. функцијски ниво I, II или III према GMFCS (енгл.
Gross Motor Function Classification System), и ментални
ниво који дозвољава разумевање на лога и вербалну
комуникацију с инструктором. Критеријуми за искљу
чивање из студије били су: невољно отицање мокраће,
учестали и фармакорезистентни епилептички напади,
неконтролисани страх од воде, примена ботулинског
токсина тип А у претходна че тири месеца и хирур
шки захват на локомоторном апарату у претходна че
тири месеца. Током третмана троје деце искључено је
из студије: једно де те после три недеље због акутне
респираторне инфекције, једно после четири недеље
због хитне операције абдомена, а једно након шест не
деља због проблема с превозом до базена. Програм је
завршило 19 деце.
Деца су укључена у хидрокинезитерапијски про
грам који је трајао 12 недеља. Хидрокинезитерапиј
ски третман извођен је два пу та недељно у затвореном
базену димензија 8×3,5 метра и дубине 1,3–1,7 метара;
температура воде била је 32–34°C, а температу ра ва
зду ха 25°C. Третман је трајао 50 мину та: 10 мину та
за грева ња (плу та ње, ду ва ње меху рића, хода ње на
пред–назад), 30 мину та вежби с едукованим инструк
торомтерапеу том и 10 мину та хлађења (групне игре
са реквизитима или без њих). Третман је спровођен
индивидуално, „један на један“, тј. једно дете вежбало
је с једним, увек истим терапеу том. Третман је осми
шљен за свако де те по себно према његовом стању,
потребама и могућностима, а састојао се од следећих
вежби: вежбе плу тања са помагалима и без њих, вежбе
проприоцепције, вежбе дисања при стању мировања и
током кретања, вежбе активних покрета ногу за краул
и леђни краул, пасивне вежбе за повећање обима по
крета у куку, колену и скочном зглобу, вежбе коорди
нације покрета руку, ногу и дисања. Интензитет вежби
повећавао се постепено до границе подношења сваког
детета појединачно.
Ана лизира ни су следећи параме три: моторичко
функцијско стање, спастицитет захваћених мишића,
срчана фреквенција (СФ) при мировању и при хода
њу и максимална потрошња кисеоника (VO 2max) при
мировању и при ходању. Мерења свих параметара вр
шена су три пу та. Два пу та мерења су обављена пре

третмана (три месеца и током пет дана пре почетка
третмана), како би се утврдило да ли су ови параметри
подложни променама без утицаја хидрокинезитера
пијског или било каквог другог лечења, односно да ли
се могу мењати спонтано током тромесечног раста и
развоја детета. Треће мерење обављено је након при
мењеног дванаестонедељног хидрокинезитерапијског
програма (у наредних пет дана по завршетку послед
њег третмана).
Моторичко функцијско стање утврђено је приме
ном теста GMFM (енгл. Gross Motor Function Measurement). GMFM је стандардизована опсервациона ска
ла намењена мерењу промена у гру бим моторичким
функцијама током времена код деце са ЦП. Развијена
је за примену у клиничке и истраживачке сврхе. Ди
зајнирана је тако да процени колико задатака дете мо
же самостално да изведе, док се квалитет показаних
активности не узима у обзир. GMFM се састоји од 88
задатака који су груписани у пет различитих области
гру бог моторичког развоја: А) лежање и окре тање;
Б) седење; В) пузање и клечање; Г) стајање; Д) хода
ње, трчање и скакање. Очекује се да свих 88 задатака
(100%) може да изведе петогодишње дете нормалног
моторичког развоја. Коначан скор након израчунава
ња добија се у процентима [8].
Спастицитет је процењиван према модификованој
Ешвортовој (Ashworth) скали (МАС) [9].
За процену кардиореспираторне издржљивости ко
ришћене су СФ и VO2max. СФ и VO2max мерени су у
стању мировања, при произвољној брзини ходања и
при максималној брзини ходања.
Статистичка обрада
Дескриптивни подаци су приказни као средња вред
ност са стандардном девијацијом. Тест ANOVA за по
новљена мерења је коришћен за упоређивање измере
них вредности испитиваних параме тара, а вредност
p мања од 0,05 сматрала се статистички значајном. За
статистичку обраду података коришћен је статистич
ки програм SPSS, верзија 13.0 (SPSS, Chicago, IL, USA).
РЕЗУЛТАТИ
Од 19 деце која су завршила програм било је десет де
чака и девет девојчица. Најмлађе дете имало је 6,2 го
дине, а најстарије 12 година. Просечан узраст деце био
је 8,92±2,14 година.
Једнострана ЦП (спастична хемипареза) утврђена је
код десеторо деце, а обострана ЦП (спастична парапа
реза) код деветоро деце. Сва деца су била самостално
покретна: осморо деце без помагала (ниво GMFCS I),
шесторо деце без помага ла (ниво GMFCS II), док се
петоро деце кретало помоћу ходалица и ортозе (ниво
GMFCS III).
У табели 1 приказане су вредности GMFM скора у
процентима три месеца пре почетка третмана (GMFM 1),
www.srp-arh.rs
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пет дана пре почетка третмана (GMFM 2) и по завр
шетку програма (GMFM 3). Вредност скора GMFM 1
била је 80,24% и није се статистички значајно разли
ковала од вредности GMFM 2, која је износила 80,22%
(p=1,00). Вредност GMFM 3 скора била је 86,21% и ста
тистички се значајно разликова ла како од GMFM 1
(p=0,002), тако и од GMFM 2 (p=0,002).
У табели 2 приказане су вредности Ешвортовог ско
ра добијене такође три месеца пре почетка третмана
(Ешворт 1), пет дана пре почетка третмана (Ешворт 2)
и по завршетку програма (Ешворт 3). Средња вредност
Ешвортовог скора 1 и 2 била је иста – 3,21, док је вред
ност Ешвортовог скора 3 била 1,95 и статистички се
значајно разликовала од друга два (p<0,001).
У табели 3 приказане су средње вредности СФ у ста
њу мировања, при произвољно изабраној брзини хода
ња и при максималној брзини ходања. Мерење је такође
вршено три пута у већ наведеним периодима. Није утвр
ђена статистички значајна разлика у вредностима СФ
при мировању и кретању на првом и другом мерењу, али
су се вредности СФ после третмана статистички значај
но разликовале у односу на прва два мерења (p<0,001).
У табели 4 приказане су средње вредности VO2max
добијене у стању мировања, при произвољно изабраној
брзини ходања и при максималној брзини ходања. Мере
ње је такође вршено три пута. Није утврђена статистички
значајна разлика у вредностима VO2max при мировању

Табела 1. Моторичко функцијско стање (GMFM скор)
Table 1. Gross motor functions (GMFM score)
GMFM скор
GMFM score

Средња вредност (SD)
Mean value (SD)

1 – пре третмана
1 – baseline

80.24 (15.6)

2 – пре третмана
2 – baseline

80.22 (15.6)

3 – после третмана
3 – after treatment

86.21 (13.3)

1 vs 2: p>0.05; 1 vs 3: p<0.05; 2 vs 3: p<0.05
SD – стандардна девијација
SD – standard deviation

Табела 2. Ниво спастицитета (Ешвортов скор)
Table 2. Spasticity level (Ashworth score)
Ешвортов скор
Ashworth score

Средња вредност (SD)
Mean value (SD)

1 – пре третмана
1 – baseline

3.2 (0.86)

2 – пре третмана
2 – baseline

3.2 (0.86)

3 – после третмана
3 – after treatment

1.9 (0.78)

1 vs 2: p>0.05; 1 vs 3: p<0.01; 2 vs 3: p<0.01
Табела 3. Срчана фреквенција
Table 3. Heart rate
Срчана фреквенција
Heart rate

Средња вредност (SD)
Mean value (SD)
При мировању
In rest

При произвољној брзини ходања
Self-selected walking speed

При максималној брзини ходања
Maximal walking speed

1 – пре третмана
1 – baseline

99.4 (6.9)

140.6 (10.9)

169.4 (12.3)

2 – пре третмана
2 – baseline

97.9 (4.2)

139.6 (10.3)

167.5 (10.7)

3 – после третмана
3 – after treatment

86.5 (4.4)

126.7 (11.0)

149.4 (11.3)

p (1 vs 2)

>0.05

>0.05

>0.05

p (1 vs 3)

<0.01

<0.001

<0.001

p (2 vs 3)

<0.01

<0.001

<0.001

Средња вредност (SD)
Mean value (SD)
При мировању
In rest

При произвољној брзини ходања
Self-selected walking speed

При максималној брзини ходања
Maximal walking speed

1 – пре третмана
1 – baseline

7.2 (1.3)

16.2 (3.3)

28.5 (4.9)

2 – пре третмана
2 – baseline

7.2 (1.2)

16.3 (3.2)

28.6 (4.9)

3 – после третмана
3 – after treatment

9.8 (1.4)

20.1 (3.9)

36.8 (5.7)

p (1 vs 2)

>0.05

>0.05

>0.05

p (1 vs 3)

<0.01

<0.001

<0.001

p (2 vs 3)

<0.01

<0.001

<0.001

Табела 4. Аеробни капацитет (VO2max)
Table 4. Aerobic capacity (VO2max)
VO2max (ml/kg/min)

doi: 10.2298/SARH1212746D
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и кретању на првом и другом мерењу, али су се вредно
сти овог параметра после третмана статистички значајно
разликовале у односу на прва два мерења (p<0,001).
ДИСКУСИЈА
Резултати овог ис траживања показа ли су да двана
естонедељни хидрокинезитерапијски третман пози
тивно утиче на моторичко функцијско стање деце са
ЦП. Дошло је до повећања GMFM скора за око 6%.
Побољшање се најчешће односило на области Г (стаја
ње) и Д (ходање, трчање, скакање). У радовима других
аутора значајно повећање GMFM скора забележено је
у истраживањима где је хидротерапија примењивана
најмање два пу та недељно барем десет недеља.
У ис траживањима која су траја ла краће од осам
недеља није било значајних измена вредности GMFM
скора [10]. Из овога се може закључити да ефикасност
хидрокинезитерапије зависи од њеног трајања и кон
тинуите та примене. Још, међу тим, не постоји сагла
сност о оптималном укупном трајању хидрокинези
терапијског третмана, о оптималном трајању поједи
начног третмана, нити о томе колико често треба при
мењивати овакав третман. У литератури се најчешће
наводи укупно трајање од шест до 14 недеља, трајање
појединачне сесије од 30 до 60 мину та, дватри пу та
недељно. Такође не постоји одређен став о томе да ли
вежбе у води треба изводити групно или појединачно
[11]. У нашем раду користили смо индивидуални трет
ман јер се њиме постиже боља контрола болесника
при извођењу одређеног покрета. Код групних вежби
таква контрола није могућа, иако с друге стране, ова
врста вежби подстиче социјализацију и такмичарски
дух [12].
Наши резултати су показали да хидрокинезитера
пијски третман у топлој води (32–34°C) позитивно
утиче на смањење повишеног тонуса мишића код де
це са спастичним обликом ЦП, што је у складу с на
лазима других аутора [4, 5, 10]. Код свих испитаника
значајно се побољшао аеробни капацитет (VO 2max)
и смањила СФ, како у стању мировања, тако и при
оптерећењу, што указује на позитивно дејство вежби
у води на кардиореспираторну издржљивост, а тиме
и на општу физичку кондицију и здравствено стање
болесника. Позитивно дејство хидрокинезитерапије
на кардиореспираторну издржљивост деце са ЦП, Да
уновим синдромом и менталном ретардацијом дока
зано је малобројним објављеним радовима у страној
литератури [5, 11, 13].
Хидрокинезитерапија има позитивно дејство и че
сто се примењује у лечењу особа с различитим болним
синдромима, ре уматским стањима, анемијом, аути
змом, Ретовим (Rett) синдромом, Прадер–Вилијевим
(Prader–Willi) синдромом и другим обољењима, о че
му су објављени подаци на малом узорку испитани
ка, углавном прикази болесника [1418]. У доступној
литератури мало је студија које се баве применом хи
дрокинезитерапије код деце с различитим облицима

физичког хендикепа и ЦП. У њима се наглашава да
циљ хидрокинезитерапије код ове деце није само тера
пијски (смањити тонус и повећати функцијску способ
ност), већ и психосоцијални (побољшати квалитет жи
вота, социјализацију и комуникацију, анимирати децу
с хендикепом да се баве спортом у слободно време).
Деца с различитим врстама физичког хендикепа нису
довољно физички активна у свакодневним активно
стима, што негативно утиче не само на квалитет жи
вота, већ и на њихово опште здравствено стање. Вежбе
и боравак у води омогућавају да се ова деца укључе у
физичку активност без опасности од повреда и предо
зирања, на атрактиван и забаван начин [1922].
Недостатак овог истраживања је непостојање кон
тролне групе, што се може оправдати чињеницом да
је хетерогеност клиничких фенотипова најупечатљи
вије обележје ЦП, те да је као алтернативно решење
вршено дво стру ко мерење параме тара пре студије
у размаку од три месеца, да би се утврдила њихова
спонтана променљивост или евентуалне промене у ве
зи с растом, развојем и утицајем околине болесника.
Недостатак ис траживања се огледа и у непостојању
одговарајућег ва лидног стандардизованог упитника
за испитивање квалитета живота деце са ЦП на матер
њем језику, који би нам показао колико хидротерапија,
адаптивно пливање и бављење спортом у води утичу
на емоционално, друштвено и психолошко стање деце
са ЦП. Током истраживања запазили смо да је боравак
у води веома атрактиван за ову децу, да она врло лако
прихватају овај облик терапије, што позитивно ути
че на њихово самопоуздање. Како нема одговарајућег
теста на нашем језику, ово наше запажање, нажалост,
не може се са сигурношћу потврдити.
ЗАКљУЧАК
Хидрокинезитерапијски третман деце са ЦП позитив
но утиче на њихово моторичко функцијско стање у
виду побољшања моторичких функција, посебно при
стајању и ходању, као и на побољшање држања, рав
нотеже и координације покрета. Физичка активност у
топлој води смањује спастицитет деце са спастичним
обликом ЦП, што олакшава извођење разних покре
та. Хидрокинезитерапијски третман позитивно делује
и на кардиореспираторну издржљивост ове деце, јер
нормализује рад срца и повећава капацитет плућа.
Потребно је ура дити ис траживање на већем бро
ју деце с различитим облицима физичког хендикепа,
како би се хидрокинезитерапија уврстила не само у
редован терапијски протокол, већ и као облик спорт
ске активности за децу с моторичким сметњама било
које врсте.
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SUMMARy
Introduction Aquatic exercise is one of the most popular
supplementary treatments for children with neuro-motor
impairment, especially for cerebral palsy (CP). As water reduces
gravity force which increases postural stability, a child with CP
exercises more easily in water than on land.
Objective The aim of the study was to examine aquatic
exercise effects on gross motor functioning, muscle tone and
cardiorespiratory endurance in children with spastic CP.
Methods The study included 19 children of both sexes, aged
6 to 12 years, with spastic CP. They were included in a 12-week
aquatic exercise program, twice a week. Measurements of GMFM
(Gross Motor Function Measurement), spasticity (MAS – Modified
Ashworth Scale), heart rate (HR) and maximal oxygen consumption (VO2max) were carried out before and after treatment. The
measurement results were compared before and after treatment.
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Results GMFM mean value before therapy was 80.2% and
statistically it was significantly lower in comparison to the
same value after therapy, which was 86.2% (p<0.05). The
level of spasticity was considerably decreased after therapy;
the mean value before treatment was 3.21 according to MAS,
and after treatment it was 1.95 (p<0.001). After treatment
there was a statistically significant improvement of cardiorespiratory indurance, i.e., there was a significant decrease in
the mean value of HR and a significant increase of VO 2max
(p<0.001).
Conclusion Aquatic exercise program can be useful in
improving gross motor functioning, reducing spasticity and
increasing cardiorespiratory endurance in children with spastic CP.
keywords: aquatic exercise; cerebral palsy; spasticity; motor
functions; cardiorespiratory endurance
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