
MODUŁ2 myśl jak neuroterapeuta 

Testy nerwowo - mięśniowe 
Testy toniczności mięśniowej pozwalają na dokładne sprawdzenie reakcji układu nerwowego pacjenta. Jesteśmy w stanie 
określić czy napięcie jest prawidłowe, czy jest go za dużo (co jest charakterystyczne w sytuacji, gdy jakaś grupa mięśniowa 
kompensuje gorszą pracę agonistycznej grupy mięśniowej), czy napięcia jest za mało. Należy zaznaczyć, że testy toniczności 
nerwowo - mięśniowej nie sprawdzają siły pacjenta, a reakcję układu nerwowego na bodziec i możliwość zaangażowania 
poszczególnych grup mięśniowych. 

Wrzecionka nerwowo - mięśniowe, to receptory reagujące na rozciąganie, zawierające grupę małych włókien mięśniowych 
zwanych intrafuzalnymi. Zlokalizowane są we wszystkich grupach mięśniowych, wysyłają one bezpośrednią informację do 
rdzenia kręgowego, który dobiera optymalną odpowiedź organizmu. 

Manipulacja na wrzecionka nerwowo - mięśniowe polega na skróceniu włókien wzdłuż przebiegu testowanego mięśnia. 
Wyjściowo silny mięsień, po wykonaniu manipulacji, odpuszcza - oznacza to, że układ nerwowy jest w stanie wygenerować 
napięcie, a następnie odpuścić co jest związane z hamowaniem reciprokalnym i sprzężeniem zwrotnym. 
Test wykonujemy z wykorzystaniem niewielkiej siły, krótko, nie kompresujemy obszarów bogato unerwionych, bodziec jest 
jednostajnie narastający.  

Jak działają testy toniczności mięśniowej? 
Docelowo chcemy, aby obszary które były u pacjenta 
niewydolne (o zbyt małym napięciu lub podwyższonym sygnale) 
znormotonizowały się (były lepiej zarządzane przez układ 
nerwowy). Jedyna prawidłowa reakcja jest wtedy, gdy mięsień 
wyjściowo ma optymalne napięcie, po wykonaniu manipulacji na 
wrzeciona nerwowo - mięśniowe na pewien krótki okres czasu 
się wyhamuje, a następnie wróci do normy.   

Mięsień normotoniczny - zarządzany prawidłowo przez układ 
nerwowy, optymalna ilość napięcia mięśniowego.
Mięsień hipotoniczny - zbyt mało napięcia, obszar wyhamowany.
Mięsień hipertoniczny - zbyt dużo napięcia. 

Lokalizacja dysfunkcyjnego obszaru
Aby zlokalizować dysfunkcyjny obszar w ciele pacjenta wykorzystujemy przede wszystkim dwa narzędzia - test bramki bólowej 
i lokalizację terapeutyczną. 

W przypadku testu bramki bólowej konieczne jest znalezienie mięśnia w ciele pacjenta, który nie działa prawidłowo. Poprzez 
przestymulowanie jakiegoś obszaru i pobudzenie mechanoreceptorów jesteśmy w stanie zablokować informację bólową 
przewodzoną przez tylne sznury rdzenia kręgowego. Wiemy, że miejsce poddawane stymulacji jest miejscem o podwyższonym 
sygnale nerwowo - mięśniowym, które jest związane ze zlokalizowanym zaburzeniem toniczności mięśniowej, kiedy po 
stymulacji dojdzie do poprawy toniczności niewydolnych wcześniej struktur mięśniowych. 
Kluczowa jest stymulacja na dwa sposoby, może być zarówno powierzchowna jak i głęboka. 

Test bramki bólowej 

Zasada dla stawów i więzadeł to kolejne narzędzie, które pomoże nam zlokalizować miejsce o podwyższonym sygnale nerwowo - 
mięśniowym, które będzie powiązane z dysfukcyjnym miejscem. 
Trakcja powoduje odciążenie struktur stawowych, kompresja odciąża struktury więzadłowe (torebkę stawową, krótkie mięśnie).

Test lokalizacji terapeutycznej polega na tym, że pacjent (chwytem neutralnym) dotyka konkretnego, problematycznego obszaru. 
Działa na podobnej zasadzie do testu bramki bólowej, nie trzeba jednak różnicować stymulacji na powierzchowną i głęboką co jest 
jego zaletą.

Test lokalizacji terapeutycznej 

Zasada dla stawów i więzadeł 



Test podwójnej lokalizacji terapeutycznej 
Podwójna lokalizacja określa miejsce warte do prowadzenia terapii. 

1. Początkowo za pomocą testów toniczności mięśniowej lokalizujemy dysfunkcyjne miejsce. 
2. Szukamy miejsca, z którego wynika problem (bramka bólowa, zasada dla stawów i więzadeł, pojedyncza lokalizacja). 
3. Jeśli dany obszar poprawia nam działanie niewydolnych struktur - wykonujemy test podwójnej lokalizacji terapeutycznej.
4. Podwójna lokalizacja terapeutyczna polega na położeniu przez pacjenta opuszków palców jednej dłoni na opuszki palców 
drugiej. 
4a. Mięsień wskaźnikowy powinien być normotoniczny na pojedynczej lokalizacji.
4b. Mięsień wskaźnikowy staje się hipotoniczny na podwójnej lokalizacji.  

Pracujemy tylko z miejscami, które wyhamowują się na podwójnej lokalizacji. 
Jeśli na pojedynczej lokalizacji, mięsień wskaźnikowy się hiper- lub hipotonizuje - oznacza to, że ten obszar w jakiś sposób jest 
wtórnie związany z obciążonym miejscem, potrzebujemy więc innego mięśnia wskaźnikowego.  

Challenge terapeutyczny 
Służy do określenia bodźca adekwatnego do leczenia zaburzenia w konkretnym przypadku. 

1. Za pomocą podwójnej lokalizacji terapeutycznej znajdujemy miejsce do pracy.
2. Wykorzystujemy mięsień wskaźnikowy, aby dobrać odpowiedni bodziec terapeutyczny.
3. Sprawdzamy głębokość, kierunek pracy, różne techniki.
4. Pracujemy w ten sposób, za pomocą którego zaburzamy pracę mięśnia wskaźnikowego lub poprawimy pracę 
dysfunkcyjnych mięśni. 
5.  Pracujemy tak długo, aż żaden kierunek/głębokość/narzędzie nie wyhamuje mięśnia wskaźnikowego, mięśnie 
zaburzone znormotonizują się, a podwójna lokalizacja terapeutyczna nie powoduje hipotonii mięśnia wskaźnikowego 
(nie ma już znacznie podwyższonego sygnału).  

Odruch ucieczki
Odruch ucieczki wykorzystujemy głównie w sytuacji, kiedy nie jesteśmy w stanie przetestować jakiegoś mięśnia 
(w związku z jego położeniem) lub gdy nie chcemy podrażniać jakiejś okolicy (u pacjenta występuje przeczulica/
nadwrażliwość). Kluczowy jest wektor, jaki zostanie przyłożony. Odruch ucieczki możemy stosować zamiennie z 
manipulacją wrzecionek nerwowo - mięśniowych. 

Jest to mechanizm, za którego pomocą możemy w prosty sposób wytłumaczyć pacjentom konieczność pracy 
w okolicy oddalonej od miejsca bólu (przetrwały odruch ucieczki).

Mięsień wskaźnikowy, czym jest i jak z niego korzystać?
Mięsień wskaźnikowy, to mięsień normotoniczny/działający prawidłowo. Często wykorzystuje się zginacze stawu ramiennego 
(m.naramienny) bądź m.ramienno - promieniowy, ponieważ rzadko kompensują dysfunkcje w ciele i trudno je zmęczyć.
 
Mięsień wskaźnikowy wykorzystujemy w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości testowania jakiegoś mięśnia w sposób 
tradycyjny (np.: m.żwacz, mm.nadgnykowe, mm.dna miednicy, inne głęboko zlokalizowane mięśnie). 
Obciążenie mięśnia, który jest niewydolny spowoduje wyhamowanie wskaźnika, a obciążenie hipertonicznego mięśnia 
spowoduje zhipertonizowanie wskaźnika. Chcąc zwiększyć sygnał i obciążyć układ nerwowy pacjenta, wykorzystujemy ruch 
czynny pacjenta lub rozciągnięcie wrzecionek nerwowo - mięśniowych. 
Obciążamy jeszcze bardziej mięsień/obszar, który już jest dysfunkcyjny (ma podwyższony sygnał nerwowo - mięśniowy), 
a poprzez to zaburzamy pracę mięśnia wskaźnikowego.


