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STRESZCZENIE
Z różnych powodów należy ponownie rozważyć definicję i kla-
syfikację mózgowego porażenia dziecięcego (MPD). Obecnie 
uznaje się, że ustalenie stopnia ograniczenia czynności stanowi 
część oceny MPD oraz że nie należy umieszczać w kategorii 
MPD ludzi, którzy nie wykazują ograniczenia czynności. Ponadto 
poprzednie definicje nie przywiązywały dostatecznie dużego 
znaczenia do niemotorycznych neurorozwojowych upośledzeń 
czynności i zachowania, które często towarzyszą MPD, ani do 
rozwoju upośledzeń mięśniowo-szkieletowych, których nasile-
nie postępują wraz z wiekiem.
Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, GMFCS, 
MACS, BFMF

ABSTRACT
For a variety of reasons, the definition and the classification of 
cerebral palsy (CP) need to be reconsidered. It is now recog-
nized that assessing the extent of activity restriction is a part of 
CP evaluation and that people without activity restriction should 
not be included in the CP rubric. Also, previous definitions have 
not given sufficient prominence to the non-motor neurodevel-
opmental disabilities of performance and behaviour that com-
monly accompany CP, or to the progression of musculoskeletal 
difficulties that often occurs with advancing age.
Key words: cerebral palsy, GMFCS, MACS, BFMF

Definicja diagnozy dokładnie określa, które przypadki 
spełniają kryteria i powinny zostać zaklasyfikowane jako 
dana jednostka chorobowa, a tym samym, które przypadki 
nie spełniają takich kryteriów. Definicja stanowi podstawę 
planowania leczenia oraz liczenia przypadków w popula-
cji. Klasyfikacja w obrębie diagnozy zestawia przypadki o 
podobnym charakterze, odróżniające przypadki charakte-
ryzowane przez inne cechy. Najczęściej cytowana defini-
cja porażenia mózgowego autorstwa Baxa określa je jako 
zaburzenie postawy i ruchu spowodowane upośledzeniem 
lub uszkodzeniem w niedojrzałym mózgu. Jednak to poję-
cie obejmuje różne syndromy i dlatego niektórzy wolą 
używać zbiorczego terminu ,,porażenie mózgowe” [1].

W przeszłości badania nad mózgowym porażeniem 
dziecięcym (MPD) dotyczyły przeważnie patologii i etio-
logii upośledzenia. Dyskusję na temat definicji i klasy-
fikacji MPD odnotowano już w literaturze medycznej w 
dziewiętnastym wieku, w publikacjach francusko-, niemie-
cko- i anglojęzycznych. Jednak to, co dokładnie opisuje 
termin „porażenie mózgowe”, było tematem rozważań 
przez ponad 150 lat, a dyskusje dotyczące tego, jak można 
sklasyfikować różne objawy MPD, trwają do dzisiaj.

Poszukiwanie korelacji między zmianami w mózgu a 
ich objawami klinicznymi rozpoczęło się wraz z wczes-

nymi francuskimi publikacjami patologów, którzy rozwa-
żali powiązanie między hemiplegią i połowiczym zanikiem 
mózgu wykrytym w sekcji zwłok [2]. Jednak wpływową 
pracę opisującą porażenie mózgowe (cerebral paralysis) 
i naświetlającą zwłaszcza kwestie mięśniowo-szkiele-
towe przedstawił dopiero w roku 1843 angielski chirurg 
ortopeda William Little w jednym z serii wykładów pod 
tytułem Zniekształcenia budowy ludzkiego ciała. Choć 
jego wykłady koncentrowały się na przykurczach stawów 
i zniekształceniach spowodowanych długoletnią spastycz-
nością i porażeniem, Little wyraźnie wskazał, że przyczyną 
spastyczności i porażenia jest często uszkodzenie mózgu 
w niemowlęctwie, a szczególnie przedwczesne narodziny 
i zamartwica okołoporodowa. Little zauważył również, że 
zaburzenia zachowania i epilepsja są tylko sporadycznymi 
komplikacjami, a nie głównym elementem choroby. Orto-
peda ten dokonał rozróżnienia między wrodzonymi znie-
kształceniami zaobserwowanymi w czasie porodu, takimi 
jak stopa końsko-szpotawa, a zniekształceniami kończyn, 
które rozwijają się w następstwie przedwczesnego, trud-
nego lub urazowego porodu, spowodowanymi tym, co 
nazwał sztywnością spastyczną. Little podzielił prezen-
tacje kliniczne 47 przypadków na następujące grupy: 1) 
hemiplegiczną sztywność dotyczącą  jednej strony ciała, 
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choć często obserwuje się mniejsze upośledzenie koń-
czyny dolnej, która wydaje się niedotknięta sztywnością; 
2) paraplegiczą sztywność dotyczącą częściej obu kończyn 
dolnych niż górnych oraz 3) uogólnioną sztywność [3].

W roku 1889 kanadyjczyk William Osler opublikował 
znakomitą monografię pt. Porażenia mózgowe u dzieci 
gdzie wyczerpująco opisał badania przeprowadzone na 151 
pacjentach. Osler uznał wkład swoich niemieckich, fran-
cuskich, angielskich i amerykańskich kolegów zgadzając 
się z tezą, że dla jasności i wygody najbardziej użyteczną 
klasyfikacją dzieci z MPD jest podział topograficzny pora-
żenia. Zaproponował jednak podział na postaci hemiple-
giczną, diplegiczną i paraplegiczną. Osler klasyfikował 
przypadki według tych trzech kategorii, ale używając ter-
minów: 1) hemiplegia dziecięca; 2) obustronna hemiplegia 
spastyczna oraz 3) paraplegia spastyczna [4].  

Zygmunt Freud, mimo wykształcenia z zakresu neu-
ropatologii, postulował używanie klasyfikacji MPD tylko 
na podstawie wyników klinicznych. Uznawał, że nawet w 
przypadku przeprowadzenia sekcji zwłok uzyskane wyniki 
patologiczne mogły wynikać z połączenia początkowego 
uszkodzenia z procesem naprawczym, dlatego ich związek 
z objawami klinicznymi mógłby być tylko częściowy. W 
swoim systemie klasyfikacyjnym połączył dwie – oddzielne 
dotąd – kategorie w jedno pojęcie ,,diplegia”, oznaczające 
wszystkie zaburzenia obustronne w odróżnieniu od hemi-
plegii. Używał terminu diplegia do opisu uogólnionej sztyw-
ności pochodzenia mózgowego, sztywności paraplegicznej, 
podwójnej hemiplegii spastycznej, uogólnionej pląsawicy 
wrodzonej oraz uogólnionej atetozy [5]. Trzeba jednak 
odnotować, że atetoza była już wcześniej opisana, najpierw 
przez Hammonda – jako bezwiedne wykręcające ruchy u 
dorosłych spowodowane hemiplegią, a potem Gowersa, 
który wyraźnie odróżnił je od innych zaburzeń ruchu [6,7].

Obserwacje dotyczące etiologii doprowadziły Freuda 
do ustalenia trzech group czynników przyczynowych: 
1) przyczyn wrodzonych matczynych i samoistnych; 2) 
przyczyn okołoporodowych oraz 3) przyczyny pourodze-
niowych. Zauważył, że trudno stwierdzić, czy późniejsze 
problemy wynikają z urazu porodowego, jak opisywał to 
Little, czy w rzeczywistości były jakieś czynniki predys-
ponujące te niemowlęta do trudnego porodu. Uważał, że 
odróżnienie zaburzeń wrodzonych od nabytych jest nie-
możliwe w niektórych przypadkach i przeważnie jest to 
mało przydatne. 

Kolejne definicje stworzyli Mac Keith i Polani, którzy 
scharakteryzowali MPD jako utrzymujące się, ale nie nie-
zmienne zaburzenie ruchu i postawy, pojawiające się we 
wczesnych latach życia w wyniku niepostępującego zabu-
rzenia w mózgu, które jest wynikiem zakłócenia jego roz-
woju [8].  

W roku 1964 Bax podał i opatrzył przypisami defini-
cję MPD, którą zaproponowała międzynarodowa grupa 
robocza i która stała się klasyczną definicją stosowaną do 
dnia dzisiejszego. Według tej definicji MPD jest zaburze-
niem ruchu i postawy w wyniku upośledzenia lub uszko-
dzenia niedojrzałego mózgu. Bax jednak, uważając że jest 
ona niewystarczająca, uzupełnił definicję następującymi 
komentarzami: z przyczyn praktycznych zwykle wyklu-

cza się z rozpoznania MPD te zaburzenia postawy i ruchu, 
które są: 1) krótkotrwałe, 2) spowodowane postępującą 
choroba albo 3) spowodowane wyłącznie upośledzeniem 
umysłowym [1].

W następstwie ankiety dotyczącej badań przeprowa-
dzonych na całym kontynencie grupa osób pracujących nad 
Surveillance of Cerebral Palsy in Europe (SCPE) opubli-
kowała standaryzowane procedury służące do stwierdzania 
i opisania dzieci z MPD w rejestrach i bazach danych. Ta 
definicja powtarza w dużym stopniu to, co zaproponowali 
Mutch i jego współpracownicy i zawiera pięć kluczowych 
punktów. MPD jest: 1) pojęciem ogólnym; 2) jest trwałe, ale 
nie niezmienne; 3) obejmuje zaburzenie ruchu i/lub postawy 
oraz funkcji motoryki; 4) jest spowodowane niepostępują-
cym zakłóceniem, uszkodzeniem lub nieprawidłowością; 
oraz 5) to zakłócenie, uszkodzenie lub nieprawidłowość 
występuje w niedojrzałym mózgu. System stosowany w 
SCPE zawiera blokowy schemat podejmowania decyzji, 
ułatwiający klasyfikację w kategoriach neurologicznych 
i topograficznych, w tym spastycznej (jedno- lub obu-
stronnej), ataktycznej, dyskinetycznej (dystonicznej lub 
choreoatetotycznej) albo niedającej się zaklasyfikować. 
Dla każdej kategorii neurologicznej podano przejrzyście 
opisane objawy i wymagania. Pomimo dokładnego zapla-
nowania systemu niewiele pracy włożono w demonstrację 
wiarygodności i rzetelności klasyfikacji [9].

W odpowiedzi na potrzebę podsumowania stanu 
wiedzy na temat mózgowego porażenia dziecięcego oraz 
nowego spojrzenia na język stosowany obecnie do opisu 
MPD w dniach 11–13 lipca 2004 roku w Bethesda w stanie 
Maryland w USA odbyły się Międzynarodowe Warsztaty 
Definicji i Klasyfikacji Mózgowego Porażenia Dziecię-
cego,  Zadaniem uczestników było uaktualnienie definicji 
i klasyfikacji MPD w świetle rozwijającej się znajomości 
neurobiologii rozwojowej i zmieniających się poglądów na 
temat upośledzenia i stanu funkcjonalnego. Coraz szersza 
wiedza oraz dyskusje prowadzone wśród badaczy i prakty-
ków przyczyniły się do sformułowania takiej definicji, która 
kładzie nacisk na wielowymiarowe podejście do MPD i na 
fakt, że leczenie pacjentów z MPD prawie zawsze wymaga 
działań z zakresu różnych dyscyplin. Definicja ta uwzględ-
nia grupy zaburzeń powszechnie towarzyszące MPD.

Nowa definicja mózgowego porażenia dziecięcego jest 
następująca: pojęcie mózgowego porażenia dziecięcego 
(MPD)1 opisuje grupę2 trwałych3 zaburzeń4 rozwoju5 ruchu 
i postawy,6 powodujących7 ograniczenie czynności,8 które 
przypisuje się9 niepostępującym10 zakłóceniom11, pojawia-
jącym się w rozwoju mózgu13 płodu lub niemowlęcia.12 
Zaburzeniom motoryki w mózgowym porażeniu dziecię-
cym często towarzyszą14 zaburzenia czucia,15 percepcji,16 
poznania,17 porozumiewania się i zachowania, epilepsja20 
oraz wtórne problemy mięśniowo-szkieletowe.21 

Nastepujące komentarze do definicji mają wyjaśnić 
koncepcję MPD i pozwolić na jednolite zastosowanie tego 
terminu zarówno w obrębie jednej, jak i pomiędzy dziedzi-
nami, których dotyczy [10]. Mają też służyć sprecyzowa-
niu kilku aspektów definicji MPD:

1. Mózgowe porażenie dziecięce (MPD) – panuje 
ogólna zgoda co do tego, że pojęcie MPD, zasadniczo 
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sformułowane kliniczne, jest nadal użyteczne na obecnym 
etapie w nozologii o tyle, o ile pojęcie to opisuje rozpo-
wszechnioną, klinicznie ważną i dającą się zidentyfiko-
wać grupę ludzi z niepełnosprawnością neurorozwojową. 
Chociaż słowo „porażenie” stało się w dużej mierze prze-
starzałe w nozografii medycznej i nie ma jednoznacznych 
skojarzeń, termin mózgowe porażenie dziecięce jest przy-
jęty w literaturze i powszechnie stosowany przez klinicy-
stów, terapeutów, epidemiologów, badaczy, organizacje 
finansujące opiekę zdrowotną i laików. Ponieważ jednak 
pojęcie to bywało różnie rozumiane, istnieje potrzeba 
nowej definicji, z zachowaniem starej nazwy, aby można 
było powiązać przyszłe badania w dziedzinie MPD z ist-
niejącymi publikacjami.

2. Grupa – zgodzono się co do tego, że MPD jest stanem 
niejednorodnym pod względem etiologii oraz typów i stop-
nia ciężkości upośledzenia. Możliwe są różne podziały na 
grupy w zależności od celu, jakiemu mają służyć. Grupy 
te mogą zachodzić na siebie. Dlatego stosuje się pojęcie 
MPD w liczbie pojedynczej (w odróżnieniu od porażeń 
mózgowych).

3. Trwały – definicja wyklucza przemijające zaburze-
nia, ale uznaje, że u dzieci i dorosłych występują zmienne 
formy objawów klinicznych.

4. Zaburzenia – stwierdzenie to odnosi się do stanów, 
w których występuje zakłócenie zwykłych uporządkowa-
nych procesów w rozwoju dziecka.

5. Rozwój – pojęcie zmiany we wczesnym rozwoju u 
dzieci jest istotne dla koncepcji MPD. Odróżnia MPD od 
fenotypowo podobnych zaburzeń u dzieci, spowodowanych 
uszkodzeniami nabytymi w późniejszym etapie rozwoju, 
w czasie kiedy podstawowe umiejętności motoryczne są 
już stosunkowo dobrze rozwinięte. Aspekt rozwojowy w 
MPD jest ważny także w związku ze strategiami terapeu-
tycznymi, które mogą obejmować zabiegi skierowane na 
rozwojowe konsekwencje ograniczeń czynności w związku 
z MPD oraz zabiegi skierowane na leżące u podstaw pro-
cesy neurobiologiczne. Rozwojowy charakter MPD prawie 
zawsze wpływa na funkcjonalność u ludzi. Upośledzenia 
motoryki u dzieci, u których ostatecznie rozpoznano MPD, 
zaczynają się objawiać bardzo wcześnie, zwykle przed 
ukończeniem 18 miesiąca życia, w postaci opóźnionego 
lub odbiegającego od normy rozwoju motoryki. Inne trud-
ności neurorozwojowe i czynnościowe, które często towa-
rzyszą objawom motorycznym, mogą pojawiać się przez 
całe dzieciństwo lub później. Kliniczny obraz MPD ulega 
zmianie z czasem, rozwojem, uczeniem się, czynnościami, 
terapią, starzeniem się i innymi czynnikami.

6. Ruch i postawa – nieprawidłowe funkcjonowanie i 
organizacja motoryki dużej i małej (będące wyrazem nie-
prawidłowej kontroli motoryki) to zasadnicze cechy MPD. 
Te problemy motoryczne mogą prowadzić do trudności z 
chodzeniem, jedzeniem i połykaniem, skoordynowanymi 
ruchami oczu, artykulacją mowy oraz pochodnymi proble-
mami z zachowaniem, czynnością mięśniowo-szkieletową 
i udziałem w społeczeństwie. Jednakże ludzie z niepełno-
sprawnością neurorozwojową, która nie wyraża się przede 
wszystkim zaburzeniem ruch i postawy, nie są uważani za 
pacjentów z MPD.

7. Powodujący – uważa się, że ograniczenia czynności 
są konsekwencją zaburzenia motoryki. Dlatego zaburze-
nia ruchu i postawy, które nie wiążą się z ograniczeniami 
aktywności, nie są podstawą postawienia diagnozy MPD.

8. Ograniczenie czynności – Międzynarodowa Klasy-
fikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) określa „czyn-
ność” jako „wykonanie zadania lub działania przez osobę” 
i identyfikuje „ograniczenie czynności” jako „trudności, 
jakie osoba może mieć z wykonaniem czynności”. To 
pojęcie rozszerza poprzednią koncepcję „niepełnospraw-
ności” według WHO po to, aby uznać zmieniającą się ter-
minologię międzynarodową.

9. Przypisuje się – zakres wiedzy na temat neurobio-
logii rozwojowej (w tym genetycznych, biochemicznych i 
innych wpływów na rozwój mózgu) ulega szybkiej zmianie 
, tak że możliwe jest zidentyfikowanie strukturalnych czyn-
ników, które wpływają na nieprawidłowy rozwój mózgu u 
ludzi z MPD. W rezultacie można wyraźniej wyznaczyć 
połączenia i współzależności strukturalno-funkcjonalne. 
Trzeba jednak przyznać, że obecnie pełne zrozumienie 
ścieżek przyczynowych i mechanizmów prowadzących do 
MPD pozostaje nieosiągalne.

10. Niepostępujące – określenie to wskazuje, że mecha-
nizmy patofizjologiczne prowadzące do MPD przypusz-
czalnie wynikają z pojedynczego zdarzenia, nieaktywnego 
w momencie diagnozy. To zdarzenie powoduje zakłócenie 
normalnej struktury i czynności mózgu, które w połączeniu 
z procesami rozwojowymi może wiązać się ze zmieniają-
cymi się z czasem lub dodatkowymi objawami. Zaburzeń 
czynności motoryki wynikających z rozpoznanych postę-
pujących zaburzeń mózgu nie uważa się za MPD.

11. Zakłócenia – termin ten odnosi się do procesów lub 
wydarzeń, które w jakiś sposób zaburzają, uszkadzają lub 
w inny sposób wpływają na oczekiwany schemat rozwoju i 
dojrzewania mózgu i powodują trwałe (ale niepostępujące) 
upośledzenie mózgu. W części przypadków obecnie nie 
da się zidentyfikować konkretnego zakłócenia albo kon-
kretnej kolejności wydarzeń, które wydają się wpływać na 
dojrzewanie.

12. Płodu lub niemowlęcia – wyszczególnienie płodu 
lub niemowlęcia oznacza, że zakłócenia, które pojawiają 
się bardzo wcześnie w procesie biologicznego rozwoju 
człowieka, mają inny wpływ na rozwój czynności moto-
ryki niż zakłócenia, które pojawiają się później, nawet te, 
które pojawiają się we wczesnym dzieciństwie. Nie istnieje 
żadna wyraźna górna granica wieku, chociaż pierwsze dwa 
lub trzy lata życia mają największy wpływ na czas powsta-
nia zakłóceń powodujących MPD. Z praktycznego punktu 
widzenia przypuszcza się, że zakłócenie powodujące MPD 
pojawia się, zanim rozwinie się dotknięta nim czynność 
(np. chodzenie, operowanie przedmiotami itp.).

13. Mózg – termin mózg obejmuje mózg, móżdżek i 
pień mózgu. Wyklucza zaburzenia motoryki, których źród-
łem jest kręgosłup, nerw obwodowy, mięśnie lub przy-
czyna mechaniczna.

14. Towarzyszą – oprócz zaburzenia ruchu i postawy, 
które są istotą MPD, pacjenci często wykazują inne zabu-
rzenia lub upośledzenia neurorozwojowe.
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15. Czucie – wzrok, słuch i inne zmysły mogą być zabu-
rzone zarówno w wyniku pierwotnego zakłócenia, które 
wywołało MPD, jak i z powodu ograniczenia dopływu 
bodźców, które by stymulowały uczenie się i doświadcze-
nia.

16. Percepcja – zdolność przyjmowania i interpretowa-
nia informacji czuciowych i/lub poznawczych może być 
upośledzona zarówno jako funkcja pierwotnego zakłó-
cenia, któremu przypisuje się MPD, jak i wtórna konse-
kwencja ograniczeń czynności ograniczających dopływ 
bodźców, które by stymulowały uczenie się i doświadcze-
nia rozwoju percepcji.

17. Poznanie – zarówno ogólne, jak i konkretne procesy 
poznawcze mogą być zaburzone, w tym uwaga, określana 
jako funkcja pierwotnego zakłócenia, któremu przypisuje 
się MPD, jak i ograniczony dopływ bodźców, które zabu-
rzają uczenie się i doświadczenia rozwoju percepcyjnego. 
Dziecko o ciężko upośledzonej sferze poznawczej i niema-
jące objawów motorycznych (może oprócz pewnego stop-
nia hipotonii) nie mieści się w pojęciu MPD.

18. Porozumiewanie się – wysławianie się i/lub poro-
zumiewanie się odbiorcze i/lub umiejętności społeczne 
mogą być zaburzone zarówno jako funkcja, jak i z powodu 
ograniczenia dopływu bodźców, które stymulują uczenie 
się i doświadczenia rozwoju percepcyjnego.

19. Zachowanie się – obejmuje takie problemy psy-
chiatryczne lub behawioralne, jak zaburzenia autystyczne, 
ADHD, zaburzenia snu, zaburzenia nastroju i zaburzenia 
lękowe.

20. Epilepsja – u osób z MPD można zaobserwować 
niemal wszystkie rodzaje napadów i wiele zespołów epi-
leptycznych.

21. Wtórne problemy mięśniowo-szkieletowe – u 
pacjentów z MPD mogą występować rozmaite problemy 
natury mięśniowo-szkieletowej, takie jak przykurcze 
mięśni/ścięgien, skręcenia, zwichnięcie biodra, zniekształ-
cenie kręgosłupa. Wiele spośród tych problemów powstaje 
przez całe życie i wiąże się z dorastaniem, spastycznością 
mięśni, starzeniem się i innymi czynnikami [10].

Sformułowanie nowej definicji jest bardzo istotne kli-
nicznie ze względów epidemiologicznych, badawczych. 
Dla celów fizjoterapeutycznych potrzebne jest nie tylko 
postawienie rozpoznania, ale możliwie szczegółowa 
ocena, która z funkcji motoryki dużej została zaburzona i w 
związku z tym jak prowadzić usprawnianie. Konieczne jest 
zatem posiadanie narzędzia, które umożliwi ocenę, od któ-
rego elementu rozwoju ,nie tylko ilościowego, ale przede 
wszystkim jakościowego, należy zacząć usprawnianie.

Gross Motor Function Classification System (GMFCS) 
– System Klasyfikacji Funkcji Motoryki Dużej powstał 
w odpowiedzi na potrzebę posiadania standaryzowanego 
systemu klasyfikowania stopnia ciężkości niepełnospraw-
ności ruchowej u dzieci z MPD  [11]. Poprzednie systemy 
opisowe zawierały trzy poziomy: 1) łagodny, umiarko-
wany, ciężki; cztery poziomy: 2) niechodzący lub fizjolo-
giczny, chodzący w domu i w społeczności oraz 3) poziomy 
w systemie Evansa: niechodzący, ograniczony styl życia, 
funkcjonalny, ale nieporuszający się płynnie, chodzi płyn-
nie [12,13]. Pięciopoziomowy opis zdolności chodzenia 

u dzieci zaprezentowali Hutton i in. w swoim badaniu 
czynników wpływających na średnią długość życia, choć 
w swojej analizie sprowadzili te dane do dwóch kategorii: 
„chodzi” i „nie chodzi” [14]. Jednakże wiarygodność ani 
rzetelność żadnego z tych systemów nie zostały zbadane, 
dopóki nie powstał GMFCS.

Opracowując GMFCS Palisano i jego współpracow-
nicy opierali się na idei samodzielnie zainicjowanych 
funkcjonalnych umiejętności w siedzeniu i chodzeniu oraz 
na potrzebie korzystania z pomocy przyrządów, takich jak 
chodziki czy wózki inwalidzkie, a także systematycznie 
badali wiarygodność i rzetelność systemu [11,15]. GMFCS 
opisuje zdolności motoryczne u dzieci z MPD na jednym z 
pięciu początkowych poziomów. GMFCS obecnie zawiera 
opisy umiejętności dzieci na każdym poziomie w czterech 
przedziałach wiekowych: do 2 lat, 2 do 4 lat, 4 do 6 lat oraz 
6 do 12 lat, a przedział nastoletni jest właśnie opracowy-
wany. Dzieci na poziomie I mogą wykonać wszystkie te 
same czynności, co ich rówieśnicy, ale mają trudności z 
tempem, równowagą i koordynacją; dzieci na poziomie V 
mają trudności z kontrolowaniem położenia głowy i tuło-
wia w większości pozycji oraz z osiągnięciem świadomej 
kontroli ruchu. GMFCS stał się obecnie głównym sposo-
bem opisywania stopnia niepełnosprawności motorycznej 
u dzieci z MPD. System został przyjęty przez pracowników 
opieki zdrowotnej do zastosowania w badaniach i praktyce 
klinicznej, ponieważ pozwala w jasny sposób przekazywać 
informacje na temat funkcji motoryki dużej [16].

Brak jest w GMFCS dokładnego opisu sprawności 
funkcjonowania rąk. Funkcja rąk, każdej z osobna i ich 
współdziałania, jest u dzieci z MPD sprawą bardzo indy-
widualną i powinna istnieć możliwość jej oceny, oprócz 
ogólnej wiedzy na temat całego rozwoju motorycznego, 
żeby można było prawidłowo zaplanować proces rehabi-
litacji.

Jak wiadomo, prawidłowy rozwój funkcji ręki powią-
zany jest z rozwojem koordynacji wzrokowo-ruchowej, 
który współgra z rozwojem pozostałych sfer psychomo-
toryki. Dziecko prawidłowo rozwijające się nabywa stop-
niowo umiejętności kierowania wzroku na przedmiot, 
sięgania po niego, chwytania i manipulowania nim. Wraz 
z rozwojem doskonali się funkcja chwytna ręki dziecka. 
Początkowo proste manipulacje, takie jak oglądanie, doty-
kanie czy uderzanie jednym przedmiotem o drugi, ewolu-
ują w coraz bardziej złożone, jak układanie, nakładanie czy 
piętrzenie przedmiotów. W następnej kolejności rozwija 
się zdolność chwytania i manipulowania dwoma i więcej 
przedmiotami jednocześnie. Dziecko doskonali ruchy, 
przechodząc stopniowo od zabawy do opanowywania roz-
maitych czynności życia codziennego. Rozwija się auto-
matyzacja czynności manualnych, prowadząca do tego, 
że niektóre z tych czynności mogą być wykonywane bez 
kontroli wzroku. Rozwój sięgania poprzedzony jest osiąg-
nięciem umiejętności kierowania wzroku na przedmiot i 
śledzenia go w trakcie ruchu. Dziecko rozwija tę umiejęt-
ność w pierwszym kwartale życia. Na przełomie trzeciego 
i czwartego miesiąca życia dziecko zaczyna podejmować 
próby sięgania do podawanego przedmiotu, początkowo 
raczej oburącz, by w piątym miesiącu sięgnąć po niego 
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pewnie jedną ręką, a w szóstym uchwycić przedmiot 
natychmiastowo. Jednym z systemów oceny funkcji obu 
dłoni w zależności od sprawności drugiej ręki jest skala 
BFMF (Bimanual Fine Motor Function), ale nowszym i 
częściej wykorzystywanym narzędziem stała się skala 
MACS (Manual Ability Classification System).

Zajmując się diagnozowaniem funkcjonalnym dzieci z 
mózgowym porażeniem dziecięcym i opierając  się na skali 
GMFCS oraz wiadomościach o prawidłowym rozwoju 
funkcjonalnym ręki, grupa szwedzkich lekarzy i terapeu-
tów, w wyniku szeregu przeprowadzonych badań i wielu 
lat doświadczeń w pracy z dziećmi z różnymi rodzajami 
MPD, wypracowała system klasyfikacji zdolności manu-
alnych, nazwany MACS [17] . Celem tego systemu jest 
dostarczenie systematycznej metody do oceny, jak dzieci z 
MPD używają rąk posługując się przedmiotami w codzien-
nych czynnościach. MACS opiera się na samodzielnie 
podejmowanych czynnościach manualnych, ze szczegól-
nym naciskiem na posługiwanie się przedmiotami, które 
są w zasięgu. MACS jest przeznaczony dla dzieci z MPD 
w wieku  od 4 do 18 roku życia. Jest to subiektywna skala, 
ale zaprojektowana na tyle przejrzyście, żeby umożliwić 
obiektywizację jej wyników.

MACS klasyfikuje dzieci z MPD na pięciu poziomach: 
Poziom I: dziecko łatwo i skutecznie  posługuje się przed-
miotami. Poziom II: dziecko posługuje się większością 
przedmiotów, ale z nieco ograniczoną jakością i/lub szyb-
kością wykonywania danej czynności. Poziom III: dziecko 
z trudem posługuje się przedmiotami, wymaga pomocy, 
aby podjąć daną czynność lub podejmuje tylko czynność 
wcześniej dostosowaną do swoich możliwości. Poziom IV: 

dziecko posługuje się w sposób ograniczony przedmiotami 
łatwymi do używania i tylko w dostosowanych sytuacjach. 
Poziom V: dziecko nie posługuje się przedmiotami i ma 
poważnie ograniczoną zdolność wykonywania nawet pro-
stych czynności życia codziennego.

Oprócz wyodrębnienia pięciu poziomów podane są 
także dokładne różnice pomiędzy nimi po to, aby pomóc w 
jak najpoprawniejszym określeniu, na który z nich można 
zakwalifikować dziecko.Poziom MACS musi być usta-
lony na podstawie wiedzy o rzeczywistych możliwościach 
dziecka w codziennym życiu. Nie powinien być oparty 
na specjalnie przeprowadzonej ocenie, ale na zadawaniu 
pytań osobie, która zna bardzo dobrze dziecko i wie jak 
ono typowo sobie radzi. Ma on również na celu opisa-
nie udziału obu rąk w czynnościach, a nie ocenę każdej 
ręki z osobna. Wymaga od osoby klasyfikującej dużego 
doświadczenia w pracy z dziećmi chorymi na MPD i jest 
bardzo pomocny do planowania usprawniania i obserwacji 
zmian, zachodzących podczas wykonywania planowanych 
ćwiczeń [17,18]. Po ponad 150 latach debaty nadal nie ma 
powszechnie przyjmowanej definicji MPD ani nie mamy 
uzgodnionej metody klasyfikowania upośledzenia, która 
okazałaby się stabilna co do wiarygodności i rzetelności. 
Natomiast większy postęp nastąpił co do kwestii klasyfiko-
wania ruchu i umiejętności manualnych dzieci, ponieważ 
te prawdopodobnie łatwiej obserwować i klasyfikować. 
GMFCS jest powszechnie stosowane do klasyfikowania 
umiejętności ruchu i być może pokazuje, że badanie pod-
stawowych cech wiarygodności i rzetelności systemów 
klasyfikacyjnych znacznie zwiększa ich miarodajność. 
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