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FM Saila Kujanpää

KUNTOUTUS

Uusia tuulia CP-vammaisten lasten
kuntoutuksessa

ABR-terapia on uusi terapiamuo-
to, joka tarjoaa uusia ulottuvuuk-
sia CP-vammaisten kuntoutuk-
seen. Se pyrkii parantamaan ke-
hon sisäistä heikkoutta ja tähtää
kehon ulkoisiin muutoksiin. Per-
heemme on toteuttanut ABR-te-
rapiaa tämän vuoden alusta läh-
tien ja olemme olleet tyytyväisiä
sen vaikutukseen. Iloksemme CP-
liitto myönsi meille avustuksen
ABR-terapiasta aiheutuviin kus-
tannuksiin.

Miten löysimme
ABR-terapian?

Poikamme Youssef on 4-vuotias
reipas pikkumies, jolla todettiin
vauvaiässä CP-vamma, joka on
myöhemmin luokiteltu dystonisek-
si tetraplegiaksi. Youssef on vam-
mastaan huolimatta reipas ja virkeä
poika. Hän liikkuu jonkin verran it-
senäisesti konttauksen kaltaisesti,
kommunikoi puheella ja tukiviitto-
milla ja on erittäin tarkkaavainen.
Motoristen taitojen heikkous aset-

taa Youssefille kuitenkin suuria
haasteita kaikissa jokapäiväisissä
toiminnoissa ja askareissa. Siksi
olemme koko perheen voimin yrit-
täneet tukea hänen kuntoutustaan
parhaalla mahdollisella tavalla.
Youssef on tähän asti saanut Kelan
kustantamaa fysio-, toiminta- ja
puheterapiaa ja osallistunut inten-
siiviselle kuntoutusjaksolle.

Tämän vuoden helmikuussa aloi-
timme uuden kuntoutusmenetel-
män, ABR-terapian. Saimme alun
perin tietää tästä terapiamuodosta
internetin keskustelupalstalla.
Aluksi mielenkiintomme herättivät
kuvat, joissa näytettiin terapiaa to-
teuttaneiden lasten edistymistä te-
rapian avulla. Varsinainen innostu-
minen syttyi kuitenkin vähitellen
sitä myötä, kun aloimme tutustua
terapian taustoihin ja ideologiaan.
ABR-terapian teoria kuulosti var-
sin järkevältä ja se sisälsi ideoita,
joita tähänastisessa kuntoutukses-
sa ei näytetty otettaneen täysin huo-
mioon. Opiskeltuamme terapiasta

internetistä ABR-keskuksen sivuil-
ta ja sen perustajan Leonid Blyumin
blogista sekä tutustuttuamme ABR-
terapiaa toteuttavien vanhempien
kokemuksiin internetin keskustelu-
palstalla, päätimme suunnata aske-
leemme kohti lähintä ABR-klinik-
kaa, joka sijaitsee Tanskassa.

Mitä tarkoittaa ABR?

ABR on lyhennys sanoista Advan-
ced Biomechanical Rehabilitation
eli vapaasti suomennettuna “edis-
tynyt biomekaaninen kuntoutus”.
Sen kehittäjä on venäläinen Leo-
nid Blyum, alkuperäiseltä koulu-
tukseltaan matemaatikko, joka
työskenneltyään intensiivisesti fy-
sioterapeutti-isänsä kanssa kiinnos-
tui erityisesti CP-vammaisten las-
ten ongelmista ja ryhtyi kehittä-
mään heille sopivaa kuntoutusme-
netelmää. Hän huomasi pian, että
perinteisellä fysioterapia-pai-
notteisella kuntoutuksella saa-
vutettiin CP-vammaisten kun-
toutuksessa vain suhteellisen
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rajoitettuja tuloksia. Hän ha-
vaitsi, että CP-vammaisten on-
gelmat johtuivat ennen kaikkea
heidän kehonsa sisäisestä
heikkoudesta. Lihasten venyttämi-
sellä tai liikkeiden mallittamisella
ei voitu saavuttaa pysyviä tuloksia,
sillä keho, jonka olisi pitänyt nämä
toiminnot “oppia” oli yksinkertai-
sesti liian heikko kestämään näitä
ulkoisia rasituksia. Tehokkaan kun-
toutusmetodin piti sen sijaan läh-
teä vahvistamaan kehon sisäisiä
rakenteita. Jos näitä vahvistettaisiin,
se saisi automaattisesti aikaan ke-
hon ulkoisen rakenteen parantumi-
sen ja liikkeiden normalisoitumi-
sen.

Mihin ABR perustuu?

ABR-terapialla on oma biomekaa-
ninen taustansa. Se perustuu ajatuk-
seen siitä, että CP-vammaisen lap-
sen suurin rakenteellinen ongelma
on “kompressionaalinen heikkous”
eli kehon kyvyttömyys kannatella
omaa painoaan ja näin ollen suo-
rittaa normaaleja liikkeitä. CP-vam-
mainen lapsi joutuu käyttämään li-
haksiaan sellaisiin toimintoihin (ku-
ten pään kannatteluun, istumatasa-
painon säilyttämiseen), jotka nor-

maalille lapselle eivät tuota mitään
ponnisteluja. Hänen jo ennestään
heikot lihaksensa toimivat siis ikään
kuin ylikierroksilla. Keinotekoinen
rasitus ei vahvista lihaksia, vaan
heikentää niitä entisestään. Siitä
johtuu ikävä “noidankehä”, joka
monelle CP-vammaiselle lapselle
on tuttu. Iän mukana kehitys ei enää
etene, vaan jossain kohtaa se py-
sähtyy ja jopa taantuu.

ABR-terapia on suunniteltu hoita-
maan kehon sisäistä (kompressio-
naalista) heikkoutta. Toistuvien
harjoitusten avulla voimistetaan
kehon sisäisiä rakenteita. ABR-tek-
niikka on erityisesti suunniteltu
vahvistamaan kehon sisäisiä peh-
mytkudoskerrostumia (engl. inter-

nal fascia tissue system), joiden teh-
tävä on ylläpitää kehon hydrostaat-
tista painetta. ABR-harjoitusten
avulla pehmytkudosrakenteet elpy-
vät ja yksittäiset kalvot tervehtyvät
eli niiden kyky sietää hydrostaat-
tista painetta kasvaa. Tämä on
edellytyksenä sille, että keho
pystyy “kannattelemaan itse it-
seään” ja näin normaalien lii-
kemallien suorittaminen mah-
dollistuu.

Miten ABR-terapiaa
toteutetaan?

ABR-terapia on käytännössä
manuaalista terapiaa, jota teh-
dään lapselle päivittäin useam-
man tunnin ajan. Terapian suo-
rittaja on useimmiten lapsen
vanhempi tai muu läheinen
henkilö. ABR-harjoitukset
muistuttavat erittäin hidasta
pumppausliikettä, jota tehdään
kehon eri osiin. Pumppausliik-
keiden avulla on tarkoitus saa-
da aikaan tietty paine, joka vai-
kuttaa kehon sisärakenteisiin ja
vahvistaa niitä. Harjoituksissa
käytetään välineenä erilaisia
pehmeitä materiaaleja kuten
pyyhkeitä ja vaahtomuovia, joi-
den avulla saadaan aikaan oi-
keanlainen vaikutus. Pallon
avulla tehdään rullaavaa hie-
rontaa. ABR-terapia alkaa har-
joituksilla keskivartalon alueel-
le ja kun sitä on vahvistettu,
siirrytään vähitellen kehon
ulompiin osiin.

Harjoituksissa lapsi on passii-
vinen ja voi levätä tai vaikka
katsoa televisiota. Niitä voi teh-
dä myös lapsen nukkuessa. Van-
hemmalta harjoitusten tekeminen
vaatii hyvää keskittymistä. Lapselle
taas harjoitukset ovat useimmiten
miellyttäviä ja rentouttavia, kunhan
lapsi aluksi tottuu uudenlaiseen kä-
sittelyyn.

ABR-terapia perustuu jatkuvuu-
teen ja toistoon. Harjoituksia tulisi
tehdä päivittäin useamman tunnin
ajan. Yleensä suositus on 3 tuntia,
mutta jokaisen perheen tulee itse ar-
vioida, kuinka paljon he pystyvät
päivittäin pitkällä ajanjaksolla teke-
mään.
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Omia kokemuksiamme

Olemme aloittaneet ABR-terapian
innostuneina sen mahdollisuuksis-
ta ja tavoitteenamme aluksi totutella
harjoitusten tekemiseen ja niiden
sovittamiseen osaksi päiväryt-
miämme. Olemme aloittaneet pie-
nillä ajanjaksoilla päivittäin ja so-
vittaneet harjoitusten tekemisen
rauhallisiin hetkiin, ikään kuin “ren-
toutushetkiksi” päivän muiden tou-
hujen keskelle. Tavoitteellisten kol-
men tunnin suorittaminen päivittäin
on ollut haasteellista, mutta vähi-
tellen olemme pystyneet lisäämään
tehtyjen harjoitusten määrää ja ai-
kaa. Ensimmäiset harjoitukset, joi-
den tarkoitus on ollut vahvistaa
keskivartaloa, ovat näyttäneet vai-
kuttavan hyvin, vaikka emme ole-
kaan yltäneet suositeltuihin harjoi-
tusmääriin. Youssefin vartalonhal-
linta on kehittynyt huomattavasti.
Hän on oppinut nousemaan kont-
tausasentoon ja pysymään siinä
hetken. Polviseisonta on vahvistu-
nut ja Youssef pystyy pysymään sii-
nä pidemmän aikaa itsenäisesti; ai-
kaisemmin hän tarvitsi siinä pysy-
äkseen tukea. Ylävartalo on avau-
tunut ja vasen käsi, joka on Yous-
sefin heikompi ja spastisempi käsi,
on rentoutunut ja avautunut nyrkis-
tä ja Youssef pystyy tukemaan sii-
hen paremmin istuessa.

Omien huomioidemme perusteel-
la ABR-terapialla näyttää olleen
Youssefiin yleisesti positiivinen
vaikutus. Hänen yleinen terveyden-
tilansa on parantunut ja edistysas-
kelia on tullut myös puheen kehi-
tyksessä. Nämä ovat kokemuksi-
amme noin puolen vuoden harjoi-
tusten jälkeen. ABR-terapian ta-
voitteet ovat kuitenkin varsinaisesti
pitkän tähtäimen tavoitteita ja tera-
pian vaikuttavuutta voi parhaiten
arvioida pidemmän ajan jälkeen.

Vaikka ABR-terapia vaatiikiin
koko perheeltä sitoutumista ja ko-
vaa työtä, kannustavaa on se, että
terapian avulla on saatu aikaan nä-
kyviä muutoksia kehon rakentees-
sa ja toimintakyvyssä myös aikui-
silla.

Miten aloittaa
ABR-terapia?

Aluksi kannattaa tutustua ABR-te-
rapian teoriaan ja käytäntöön (alla-
olevista linkeistä löytyvillä) netti-
sivuilla. Internetin kautta voi tilata
myös dvd:n “ABR Facts”, jossa
kerrotaan terapiasta. Jos on halu-
kas kokeilemaan terapiaa, lähin
kurssipaikka on Tanskassa, jossa
kursseja uusille perheille järjeste-
tään neljä kertaa vuodessa. Kurs-
seja on järjestetty myös Ruotsissa.
Tulevista kursseista, niiden pitopai-
koista ja aikatauluista kannattaa
kysellä suoraan Tanskan ABR-kes-
kuksesta. Jos ulkomaille lähtö tun-
tuu alkuun liian hankalalta, mutta
on kiinnostunut tietämään lisää
ABR-terapiasta ja sen sopivuudesta
omalle lapselle (tai aikuiselle), voi
tehdä ns. internet-arvioinnin, eli lä-
hettää lapsestaan videon (jonka te-
kemiseen on ohjeet ABR:n netti-
sivuilla), joka arvioidaan ja josta
lähetetään kirjallinen palaute.

ABR-terapiaa
Suomessa?

ABR-terapia on uusi terapiamuo-
to ja se saavuttaa koko ajan enem-
män suosiota maailmalla. Tällä
hetkellä ABR-keskuksia on Tans-
kan lisäksi Belgiassa, Kanadassa ja
Singaporessa ja kursseja järjeste-
tään lukuisissa maissa ympäri maa-
ilmaa. ABR-terapian toteuttaminen
edellyttää säännöllisiä kurssikäyn-
tejä ABR-keskuksessa, jotta van-

hemmat voivat oppia tekniikan
mahdollisimman hyvin ja jotta lap-
sen kehitystä voidaan arvioida ja
sopivia harjoituksia määrätä lapsen
kulloisenkin tilanteen mukaan.
ABR-kurssit ovat valitettavasti
melko hintavia, koska kaikki kus-
tannukset kurssimaksuineen sekä
matka- ja majoituskuluineen jäävät
perheen omille harteille. Olemme
erittäin kiitollisia CP-liiton apura-
hasta, jonka avulla meidän on mah-
dollista suunnitella seuraavaa
ABR-kurssimatkaamme.

Toivomme, että yhä useammalla
perheellä olisi mahdollisuus saada
tietoa ABR-terapiasta mahdollise-
na kuntoutusmetodina ja tutustua
siihen käytännössä. Tällä hetkellä
muutama suomalaisperhe meidän
lisäksemme on käynyt Tanskassa
ABR-kurssilla. Jos Suomesta löy-
tyisi useampia kiinnostuneita per-
heitä, voisi olla mahdollista, että
ABR-kursseja järjestettäisiin tule-
vaisuudessa myös Suomessa.

Linkkejä internetissä

ABR Tanskan sivut, joilla on
tietopaketti ABR-terapiasta:
http://abr-denmark.com/
home.html
ABR-terapian perustajan Leo-
nid Blyumin blog, jossa hän
selvittää kaikkea ABR:n liitty-
vää:
http://blyum.typepad.com/
on_abr_and_beyond/
Hiljattain ilmestynyt artikkeli
ABR-terapiasta tieteellisessä
julkaisussa Journal of Body-
work and Movement Therapies:
http://blyum.typepad.com/.a/

Vastaan mielelläni kysymyksiin.
sailakujanpaa@gmail.com
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