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1. RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE 

 
 
ABB = Asea Brown Boveri (multinacionalis robotgyártó cég) 

ACI = arteria carotis interna 

ADL = Activities of Dailiy Living (mindennapi élettevékenységek) 

ARM = Assistive Robotic Manipulator 

ARM Guide = Assisted Rehabilitation and Measurement Guide 

ARTS  Lab = Advanced Robotics Technology and Systems Laboratory   

           (kutató laboratórium a pisai egyetemen) 

AVM = arterio-venosus malformatio 

BME = Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

CPM = continuous passive movement (folyamatos passzív mozgatás) 

EMG = elektromiográfia 

ETT TUKEB = Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és 

 Kutatásetikai Bizottsága 

FES = Functional electrical stimulation 

FDA = Food and Drug Administration 

FIM = Functional Independence Measure 

IKEB = Intézeti Kutatásetikai Bizottság 

LED = light emissing diode 

MAS = Modified Ashworth Scale 

MEMOS = MEchatronic system for upper limb MOtor recovery after Stroke 

MIME = Mirror Image Motion Enabler 

MIT = Massachusettes Institute of Technology 

MOTESZ = Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége 

N = Newton 

Nm = Newtonméter 

OORI = Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

ROM = Range of Motion = izületi mozgástartomány 

SAV = subarachnoidealis vérzés 
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2. BEVEZETÉS 

2.1 Problémafelvetés 

 
A neurológiai károsodás következtében rehabilitációra szoruló betegek jelentıs részét a 

felsı motoneuron károsodásának következtében bénulttá vált betegek teszik ki. A felsı 

motoneuron szindróma részeként a paresis mellett egyéb tünetek is jelentkeznek (1,2). 

Ezek közül kiemelkedı fontosságú a spaszticitás, amely gyakran vezet másodlagos 

károsodáshoz és jelentısen ronthatja a betegek funkcionális teljesítményét, az 

önellátóképesség szintjét. Spaszticitás akkor alakul ki, ha nem tisztán a primer motoros 

kéregben lévı neuronok illetve azok axonjai károsodnak (az petyhüdt paresist okoz), 

hanem a premotoros és a supplementer motoros mezık is érintettek (3,4). Ilyen 

károsodáshoz a leggyakrabban stroke vezet, de elıidézheti traumás eredető agysérülés, 

anoxiás agykárosodás, agydaganat, sclerosis multiplex, perinatalis agysérülés és 

ritkábban néhány egyéb ok is.  

 

A felsoroltak közül a stroke népegészségügyi jelentısége különösen nagy, egyfelıl 

magas incidenciája miatt, másfelıl azért, mert a betegek jelentıs része maradandó 

fogyatékossággal gyógyul. A stroke-ot túlélı betegek felében tartós motoros károsodás 

marad vissza (5). A fejlett országokban a stroke a leggyakoribb maradandó 

fogyatékossághoz vezetı megbetegedés a felnıtt lakosság körében (6,7). Az Egyesült 

Államokban évente 600 ezer (8) új eset fordul elı, ami 200 körüli incidenciát jelent 

100 000 lakosra számolva. Európában ez az érték 150-500 között van (9). A magasabb 

adatok az újabb felmérések szerint is Európa középsı és keleti felére vonatkoznak, míg 

Nyugat-Európában csökkent a betegség elıfordulása (10). Magyarországon évi 40 000 

kórházi felvétel történik stroke miatt (11), ami 400-as incidenciának felel meg. 

 

A balesetes agysérültek képezik a másik nagy betegcsoportot, ahol a felsı végtagi 

spasztikus paresis kialakulása jelentıs problémát okoz. Számuk ugyan kisebb, mint a 

stroke-on átesett betegeké, azonban fiatal átlagéletkoruk miatt rehabilitációjuk 

sikeressége társadalmi-gazdasági szempontból is kiemelkedıen fontos (12). A súlyos 

agykárosodás következményeként élethosszig tartó funkciózavar jöhet létre, amely 
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miatt a fogyatékos személy a mindennapi tevékenységek végzésében külsı segítségre 

szorulhat (13). Az Egyesült Államokban az egészségpolitika e betegek kezelését a 

mortalitási és morbiditási adatok, a rehabilitációs igény és a késıi következmények 

miatt a jelentıs népegészségügyi problémák közé sorolta. Ebben az országban balesetes 

agysérülés következtében évente 52 000-en halnak meg, a hosszú távú funkcióvesztés 

70 000 - 90 000 embert érint, legnagyobb mértékben a 15-24 év közötti korosztályt 

(14). A 40 év alatti korosztály halálozási mutatóját a baleseti sérülés vezeti, a férfiak 

kétszer gyakrabban sérülnek, mint a nık. Magyarországon évente mintegy 2000 súlyos 

agysérültet látnak el, közülük átlagosan 550-en kerülnek rehabilitációra (15). A súlyos 

agysérült betegek különösen veszélyeztetettek a másodlagos károsodások, így a 

spaszticitás kialakulása szempontjából (16). 

 

A stroke, a súlyos agysérülés következtében többszörös károsodás és fogyatékosság jön 

létre, az elıtérben lévı tünet rendszerint a bénulás. Ennek rehabilitációja már az elsı 

kórházi ellátás közben, majd hónapokon, éveken, sıt élethosszon át mozgásterápiás 

kezelést igényel. A cél a primer károsodás csökkentése és a szekunder károsodások 

(kontraktúrák, felfekvések stb.) megelızése révén hozzájárulni ahhoz, hogy az érintett 

személy tevékenységének akadályozottsága minél kisebb mértékő, a társadalmi életben 

betöltött részvétele minél teljesebb legyen. 

 

A felsı motoneuron sérülésénél a vezetı károsodás az esetek nagy részében a spasztikus 

hemiparesis (1. ábra). A spaszticitás Lance klasszikus meghatározása szerint a felsı 

motoneuron szindróma részjelensége, amelyet a passzív nyújtással szembeni 

sebességfüggı ellenállás, az élénkebb és fokozott ínreflexek jellemeznek, s amely a 

nyújtási reflex ingerlékenység-fokozódásának a következményeként jön létre (17). A 

tünetek kialakulását többféleképpen magyarázzák. A corticospinalis pálya rostjainak 

40%-a a sulcus centralis mögötti területekrıl származik, 60%-a precentralis eredető, 

amibıl 20% a premotoros és 40%  a primer motoros kéregbıl indul (és csak 4% a Betz-

sejtekbıl) (18). Mint említettük, a primer motoros mezı izolált károsodása nem okoz 

spaszticitást, ez csak akkor alakul ki, ha a premotoros és a supplementer motoros 

területek, illetve az ezekbıl kiinduló axonok is érintettek. Mindebbıl arra 

következtetnek, hogy a primer motoros mezın kívüli eredető leszálló rostok (legalábbis 
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azok egy része) gátló hatást fejtenek ki az izomtónusra és az említett területek 

károsodásakor a kérgi gátlás kiesése vezet az izomtónus fokozódásához. Bonyolítja a 

kérdést, hogy a nyúltvelıi pyramis izolált károsodása nem okoz spasticitást (19), tehát 

ezeknek a gátló rostoknak a nyúltvelıi pyramidumon kívül („parapyramidalisan”) kell 

haladniuk. A premotoros areaból a ventromedialis formatio reticularishoz haladó 

cortico-reticularis rostok átkapcsolódás után, mint reticulo-spinalis pálya folytatják 

útjukat és jelentıs részben a gerincvelıi gamma-sejteken végzıdnek, azok 

tevékenységére gátló hatást fejtenek ki (20). Eszerint az izomorsók intrafusalis rostjait 

beidegzı gamma-sejtek gátló hatás alóli felszabadulása állhat a spaszticitás 

kialakulásának hátterében. Klinikai szempontból ez az elmélet nagyon jól magyarázza 

azt a tapasztalatot, hogy éppen a sok izomorsóval ellátott antigravitációs izmokban 

jelentkezik a spaszticitás. Ugyanakkor a felsı motoneuron szindrómának vannak olyan 

jelenségei, amelyek nem csak ezeket az izmokat érintik, s nem magyarázhatók a 

gamma-sejtekre gyakorolt gátlás megszőnésével. Az antagonista izomcsoportokat is 

érintı ko-kontrakció, a spasztikus dystonia, a kóros szinergizmusok megjelenése 

feltételezi excitatórikus impulzusok kóroki szerepét is. A híd tegmentumából, valamint 

a nucleus vestibularis lateralisból az izomtonust facilitáló rendszerek indulnak ki, de 

ezek pontos szerepe a spaszticitás kialakulásában nem tisztázott. Annyi bizonyosnak 

látszik, hogy ezek a rendszerek kevésbé állnak kérgi kontroll alatt, mint a gátló 

impulzusokat közvetítı pályák (21).  

 

A spasztikus hemiparesis rehabilitációja speciális feladatok elé állítja a gyógytornászt: 

itt nem egyszerően izomerısítésrıl van szó, hanem foglalkozni kell a spaszticitás 

csökkentésével, a kóros reflexmechanizmusok leépítésével, a koordináció fejlesztésével, 

az ízületi helyzet- és mozgásérzés javításával. Nehezíti a gyógytornász munkáját, hogy 

agykárosodott betegek lévén, kooperációjuk általában korlátozott. A különbözı 

kísérıbetegségek a betegek fizikai terhelhetıségét tovább csökkenthetik. A spasztikus 

hemiparetikus betegek mozgásterápiájára számos módszert alkalmaznak, amelyek közül 

legismertebbek a Bobath, Kabat, Brunnnström, Petı, Fay-Doman, Rood által kialakított 

iskolák (22,23,24,25,26,27). Gyógytornászok körében végzett felmérések azt mutatják, 

hogy ezek közül általában azt alkalmazzák elsısorban, amelyiket tanulmányaik idején a 
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legkorszerőbbnek tartottak (28). Bizonyíték azonban mindmáig nincsen arra 

vonatkozóan, hogy valamelyik módszer hatásosabb lenne a másiknál (29). 

 

A spaszticitás és következményeinek leküzdésére a gyógytorna, valamint a már 

hagyományosnak tekinthetı módszerek (per os gyógyszeres kezelés: baclofen, 

tolperison, tizanidine; motoros pontok blokádja; elektroterápia; termoterápia;  sebészi 

beavatkozások: dorsalis rhizitomia, chordotomia, tenotomiák; sínezés-gipszelés; EMG-

biofeedback; vibráció) mellett új eljárások jelentek meg: A botulinum A-toxin (30,31) 

és az intrathecalis baclofen alkalmazása (32) hazánkban is bevezetett ígéretes eljárások. 

A spaszticitás általában nehezen leküzdhetı tünet, ezért az oldására szolgáló eljárások 

közül betegenként többet szükséges egyidejőleg alkalmazni. Minél szélesebb skáláról 

választhatunk, annál eredményesebb lehet a kezelése. 

 

 

1. ábra: spasztikus hemiparesis esetén jellegzetes kartartás alakul ki a felsı végtagi 

flexorok tónusfokozódása miatt 

 

A spaszticitás sebesség- és gyorsulásfüggı (33,34), ezért spaszticitással járó bénulásban 

szenvedı betegek gyógytornájában célszerő, hogy az egyes gyakorlatokat egyenletes 

sebességgel illetve gyorsulással végezzék (35). Az ezzel járó monotónia kedvezı a 

spaszticitás oldására, de fizikailag és pszichésen is megterhelı a mozgásterapeuta 
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számára. A spasztikus paretikus végtag lassú, egyenletes sebességgel történı 

mozgatására, különösen a gyakorlatok nagy ismétlésszáma esetén a robotok 

alkalmasabbak lehetnek, mint az ember. Ezekben az esetekben – mind a passzív, a 

vezetett aktív és az ellenállással szembeni aktív mozgatásban – a gyógytornásznak 

hasznos segítséget jelenthet egy tornáztató robot. 

 
 

2.2 Robotok alkalmazása a rehabilitációban 

 
A robotok rugalmasan újraprogramozható, komplex elmozdulással járó feladatot 

végrehajtó eszközök. A „hagyományos” gépektıl eltérıen, nem csak elıre 

meghatározott feladatsorok végrehajtására képesek, hanem a felhasználó szükség szerint 

tudja programjukat változtatni, tevékenységüket meghatározni. A programozás 

felhasználóbarát módon történik: a robotok taníthatók, a mesterséges intelligenciával 

rendelkezı típusok pedig bizonyos döntések meghozatalára is képesek. Legnagyobb 

számban az iparban alkalmaznak robotokat, de az utóbbi években megjelentek a 

gyógyászatban is. Legismertebb képviselıik az emberi irányítással mőtéteket végzı 

eszközök (például a Da Vinci robot). A 20. század utolsó évtizedében kezdıdtek 

kutatások világszerte abból a célból, hogy bevonhatók-e robotok stroke-on átesett 

betegek rehabilitációjába. A fejlesztések két irányban haladnak: az önellátás 

tevékenységeit támogató, valamint a tornáztatást, funkciófejlesztést segítı robotok. 

Ezen kívül létezik a rehabilitáción belül egy harmadik felhasználási terület is: a motoros 

károsodás felmérése és az állapotváltozás nyomon követése, ehhez azonban nem 

szükséges külön eszköz fejlesztése, a terápiás robotok alkalmazhatóak erre a célra is. 

 

Mivel saját kutatásaink a felsı végtagi bénultakra koncentrálnak, ezért azokat a 

projekteket mutatjuk be, amelyek célkitőzései között a károsodott felsı végtagi 

funkciók javítása vagy kompenzálása is szerepel (36). Az illusztrációként bemutatott 

képek részben nyomtatott promóciós anyagokból származnak, részben az Interneten 

közzétett, az adott eszközök ismertetését szolgáló képek, részben a szerzı saját 

felvételei.  
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2.2.1 Önellátást segítı robotok 

 
A rehabilitációs célú robotok közül az önellátást segítı eszközök terén érték el a 

legnagyobb elırehaladást. Mivel ezek a leginkább piacképesek, fejlesztésük mögött 

rendszerint cégek állnak (ellentétben a késıbb bemutatásra kerülı tornáztató robotokkal, 

amelyek egyetemek, kutatóintézetek – ma még többnyire csak laboratóriumokban 

fellelhetı – „termékei”).  

 

A Handy-1 robot (37) (2/a, b és c ábra) esetében a fogyatékos személy a robot 

asztalkája elıtt ül. Az asztalkát rekeszekre osztották, mindegyikhez egy-egy LED 

tartozik, amelyek egymás után villannak fel. A betegnek arra kell képesnek lennie, hogy 

ha az éppen felvillanó LED-hez tartozó rekeszbe elıre odakészített ételbıl enni akar, 

egy kapcsolót mőködésbe hozzon és a fejét egy meghatározott helyzetbe állítsa be. 

Ekkor a robotkar felvesz egy darab vagy egy kanál ételt az adott rekeszbıl és az érintett 

személy szájához emeli. Az említett kapcsolót a beteg bármilyen módon, kezével, 

lábával, könyökével, állával mőködésbe hozhatja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/a ábra: a Handy-1 robothoz a beteg átülés nélkül, saját kerekesszékével  

oda tud ülni 
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A Handy-robot inni is tud adni, továbbá olyan kiegészítık is készülnek hozzá, ahol a 

tálkákban sminkeléshez illetve arctisztításhoz használatos anyagok helyezhetık el; 

ilyenkor a robot ezekhez a tevékenységekhez nyújt segítséget. 

 

 
 

2/b  ábra: a Handy-1 robot az étkezést segítı szettel 

 

 

 

2/c ábra: sminkelés a Handy-1 robot segítségével 
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Ha a beteg nem tudja a kanalat vagy villát a szájához emelni, de képes egy joy-stick 

kezelésére, akkor megoldást jelenthet a japán MySpoon robot (3. ábra), amelyet egy 

közönséges asztalon el lehet helyezni, hordozható, kereskedelmi forgalomban kapható. 

Többféle típusú, így tetraparetikus betegek számára állal kezelhetı joy-stick is 

választható hozzá (38). A Handy robothoz hasonlóan az ételt itt is elı kell készítenie 

egy segítı személynek, de az étkezést a beteg idıbeli korlát nélkül, már önállóan végzi. 

 

 

 

3. ábra: a MySpoon robot bármely asztalon elhelyezhetı 

 

 

Az önellátást támogató robotok másik csoportját a kerekesszékre szerelhetı, hordozható 

robotkarok képezik. Ezek gyakorlatilag a beteg „meghosszabbított karjaként” 

funkcionálnak, tárgyakat lehet velük megfogni, áthelyezni, akár a beteg szájához 

emelni. Ezek a robotok több csuklóval rendelkeznek, erıteljesen emlékeztetnek az 

emberi felsı végtag szegmentumaira. Igazi rehabilitációs segédeszközök abban a 

tekintetben, hogy növelik a beteg függetlenségének szintjét. 
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A holland Manus robot (39) (4. ábra) tulajdonképpen egy kerekesszékre szerelhetı 

manipulátor, amit a fogyatékos személy joy-stickkel irányít. Alkalmas evés-ivás 

segítésére, földre leesett tárgyak felvételére, távolabb lévı eszközöket elérésére. 

Kerekesszékén az érintett személy akár közterületre is magával viheti. Ebbıl a robotból 

már több százat eladtak, részben annak köszönhetıen, hogy Hollandiában 

egészségbiztosítói támogatással szerezhetı be. Újabb változatát ARM (Assistive 

Robotic Manipulator) néven forgalmazzák.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ábra: a Manus (újabb nevén ARM) robot egy kerekesszékre szerelhetı manipulátor 

 

Hasonló az amerikai gyártmányú, ugyancsak kereskedelmi forgalomban lévı, FDA 

engedéllyel rendelkezı, kerekesszékre szerelhetı RAPTOR (40). A joy-stickkel 

irányított kar 5 font határig képes tárgyakat felemelni, mozgatni (5. ábra). Az ilyen 

típusú rehabilitációs robotok állnak legközelebb ahhoz, hogy széles körben 

elterjedjenek. Ezt ma még magas áruk korlátozza, ami a tömeggyártás beindulásával 

várhatóan jelentısen csökkenni fog, mint ahogyan az más technikai újdonságok eetében 

is történt.  
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5. ábra: a RAPTOR robot is az önellátást segíti 

 
 

2.2.2 Tornáztatást, funkciófejlesztést segítı robotok 

 

A rehabilitációs robotok másik csoportját a tornáztatást, funkciófejlesztést szolgáló 

robotok alkotják. Összefoglalónkban ezek közül a felsı végtagi funkciókkal kapcsolatba 

hozható robotokat említjük meg. A klinikai vizsgálatok során szóba kerülı skálák 

megtalálhatók a mellékletben. 

 

A tornáztató robotoknál különbözı üzemmódokat alkalmaznak. Ezek elnevezése hol a 

robot, hol a beteg szempontjából történik, ami idınként zavart okoz. A beteg oldaláról 

nézve a következı tornáztatási módok lehetségesek: 

-   passzív mozgatás;  

-   aktívan indított passzív mozgatás: itt a beteg indítja meg a mozgást, de azután a 

     robot vezeti végig a mozgáspályán (angol irodalomban „triggered”); 

-   vezetett aktív mozgatás;  
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-   irányított aktív mozgatás: ebben az esetben a beteg aktívan végzi a mozgást, de ha 

     megpróbál letérni a kijelölt pályáról, a robot ellenállást ad (angol irodalomban 

     „constrained”); 

-   ellenállással szembeni aktív mozgatás; 

-   „tükör” üzemmód: a beteg ép oldali végtagjával hajtja végre a feladatot, a robot 

     tükörképszerően, vezeti végig a pályán a paretikus végtagot. 

 

Az üzemmódok közül az egyes robotoknál 1-4 módot alkalmaznak, egyik sem 

rendelkezik valamennyi felsorolt opcióval.  

 

A felsı végtagi tornáztatást végzı robotok egyik elsı képviselıje a kaliforniai Paalo 

Altoban létrehoztt MIME rendszer (Mirror Image Motion Enabler) (41). A páciens egy 

asztalnál ül, a paretikus végtagját egy Puma típusú ipari robothoz csatlakoztatják. A 

betegnek különbözı célmozgásokat kell végrehajtania. A robotnak négyféle üzemmódja 

van, amelyeket ennél a robotnál a következıképpen neveznek:  

- „active” üzemmódban a robot végzi a mozgatást;  

- „active triggered” üzemmódban a beteg indítja a mozgást, de a mozgáspályán már a 

robot viszi végig; 

- „active constrained” üzemmódban a beteg végzi a mozgást, de ha le akar térni a 

kijelölt mozgáspályáról, ott a robot ellenállást ad; 

- „mirror” üzemmódban a beteg az ép oldali végtagjával végzi a mozgást, mialatt a 

paretikus végtagot a robot mozgatja tükörképszerően. Ebben az esetben az ép oldali 

végtagot egy térbeli szkennerhez csatlakoztatják (6. ábra). 

 

Lum és munkatársai 13 stroke-on átesett beteg kezelésérıl számoltak be, 14 fıs kontroll 

csoport mellett (42). Valamennyi beteg 24 alkalommal részesült egy-egy órás 

terápiában, amelybıl a robotos csoport esetében 50 perc volt a robot által végzett 

kezelés (elıtte-utána 5-5 perc hagyományos torna, illetve pozicionálás), a kontroll 

csoport pedig azonos idıtartamú Bobath-terápiát kapott. A kezeléssorozat végén a 

robotos csoport szignifikánsan nagyobb javulást ért el a Fugl-Meyer skála váll-könyök 

alcsoportjában, amely azonban a hat hónapos utánvizsgálatnál már nem állt fenn. 

Paradox módon a FIM skálán a kezelésorozat végén nem volt szignifikáns különbség a 
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két csoport között, a fél éves utánvizsgálatnál viszont szignifikánsan jobb eredményt ért 

el a robotos csoport. Bár ennek a váratlan eredménynek az oka ismeretlen, azért 

figyelemre méltó, mert a robotos klinikai vizsgálatok során rendre akadnak olyan 

károsodást mérı változók, amelyek jobban javulnak a vizsgálati csoportban, de a 

károsodásnak ez a nagyobb mértékő javulása többnyire nem jelentkezik a funkcionális 

skálákban. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ábra: a MIME robot kétkezes, ún. „mirror” üzemmódban. 

A beteg ép oldali felsı végtagjával végzett mozgást tükörképszerően hajtja végre a 

robot a bénult végtaggal. 

 

Még egy ezzel a robottal végzett vizsgálatot publikáltak (43), amelyben a MIME 

„mirror” üzemmódjának a hatásosságát nézték (ez az üzemmód ennek a robotnak a 

specialitása). 30 stroke-on átesett beteget négy csoportra osztottak, amelyek közül 

három részesült robotos terápiában, különbözı üzemmódokban. Egy-egy csoportba így 

5-10 beteg tartozott. A betegek a stroke után 1-5 hónappal, tehát szubakut stádiumban 

kerültek be a vizsgálatba. A terápiás programot követıen a robotos kezelésben részesült 

csoportok jobb eredményt mutattak a felsı végtagi motoros károsodás csökkenésében, 

de ez a különbség hat hónap uán már nem állt fenn. Ebbıl arra következtettek a szerzık, 
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hogy a robotos terápia gyorsította a javulást, de hosszú távú elınnyel nem járt. A 

robotos terápiában részesült csoportok közül éppen a kizárólag „mirror” üzemmódban 

kezelt csoport érte el a legkisebb javulást.   A MIME-projekt idıközben befejezıdött, a 

fejlesztés a laboratóriumi prototípus szintjén megállt.  

 

A Rehabilitation Institute of Chicago Sensorimotor Performance Programja keretében 

létrehozott ARM Guide (Assisted Rehabilitation and Measurement Guide) robot a 

koordináció fejlesztését szolgálja (7. ábra). A robot egy tengely mentén képes a 

paretikus felsı végtag mozgását vezetni (44,45). A rendszert úgy állították be, hogy a 

páciens aktív mozgását aszerint vezesse, hogy a legkisebb rángásra való törekvés 

érvényesüljön. 2006-ban 19 krónikus stádiumban lévı stroke-beteg kezelésérıl 

számoltak be. Egyik csoportjuk robot által vezetett aktív célzó mozgásokat gyakorolt, 

másik csoportjuk ugyanezt robot segítsége nélkül tette. A vizsgálat végén különbség 

csak a mozgás símaságában mutatkozott a két csoport között, a robottal kezeltek javára 

(46). A szerzık véleménye szerint a beteg által megindított mozgás robottal történı 

befejezése önmagában nem ad jobb eredményt, mint a hagyományos terápiás 

lehetıségek.  

 

 

 

7. ábra: az Arm Guide egy tengely mentén vezeti a váll-könyök mozgását 
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Az ARM Guide jó példa arra, hogy a robotok nem csak a terápia kivitelezésére képesek, 

hanem állapotfelmérésre is: a robot folyamatosan érzékeli és a hozzá tartozó számítógép 

rögzíti, hogy a beteg milyen mozgáspályán, mennyi idı alatt végezte el az adott 

mozgást. Ebbıl azután meghatározhatók olyan származtatott (derivált) értékek, mint a 

sebesség, a gyorsulás vagy a rángás.  

 

A gyakoroltatást, funkciófejlesztést célzó projektek közül a Massachusettes Institute of 

Technology által készített MIT-Manus  robot (8. ábra) rendelkezik az FDA 

engedélyével és több példányát Európában is üzembe helyezték (47). Ennél a 

rendszernél az érintett személy egy monitor elıtt ül. A paretikus felsı végtagját egy 

robot karjához csatlakoztatják. A feladat az, hogy a robotkar mozgatásával egy kurzort 

kell vezetni a képernyın. A mozgatás végezhetı a beteg szempontjából passzívan, 

vezetett aktívan, ellenállással szemben ill. a robot kikapcsolásával aktívan is. A 

mozgatás síkban történik. A robotkar, mint „haptic interface” megérezteti a beteggel, ha 

 

 

 

8. ábra: az MIT-Manus robot egy síkban mozgatja a felsı végtagot; a képen látható 

alapváltozatban a váll és a könyök mozgatására képes 
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a kurzort nekivezeti egy falnak a képernyın. Az MIT-Manus robottal kapcsolatban már 

több klinikai vizsgálatot is végeztek, amelyek azt igazolták, hogy robotos terápiában 

részesülı betegek rehabilitációja eredményesebb volt a csak hagyományos 

gyógytornával kezelt kontroll csoporthoz képest (48,49). 1995. és 2001. között 56 

hemiparetikus beteget tornáztattak ezzel a robottal (50), 2007-ig 300 körülire 

emelkedett a több centrumban együttesen kezelt betegek száma. Az MIT-Manus 

robottal végzett klinikai kutatás kiemelkedı értéke, hogy bár az egyes vizsgálatok 

esetszáma itt is legfeljebb néhány tucat, a vizsgálatokat különbözı betegcsoportokon 

végezték feltérképezendı, hogy hol kaphat elsısorban szerepet a robotos terápia. Elsı 

vizsgálatukban 10 fıs robotos és ugyanekkora kontroll csoportról számoltak be (51). A 

motoros károsodást mérı skálákon a robotos csoport javára észlelt kedvezı változás a 

három évvel késıbbi utánkövetés során is fennállt, bár mindkét csoportban csak hat-hat 

beteget sikerült visszahívni (52,53). Fasoli és munkatársai két szakaszban, összesen 42 

féloldali bénult beteget kezeltek hat héten át heti 3x1 órában robottal. A stroke óta eltelt 

idı 1 és 5 év között volt. A betegek nagy ismétlésszámban végeztek cél-orientált 

mozgást, amit szükség szerint asszisztált a robot. A motoros károsodás mértéke ezeknél 

a betegeknél is csökkent és ez négy hónap múlva is fennállt. Functionális tesztet nem 

végeztek (54,55). Hasonló eredményt hozott Ferraro ugyancsak krónikus stroke-

betegeken végzett vizsgálata (56). Finley és munkatársai a stroke-ot követıen átlagosan 

5 évvel még mindig súlyos felsı végtagi paresissel élı 15 beteget kezeltek. A motoros 

károsodást mérı skálákon (Fugl-Meyer, Motor Power Assessment) 3 hetes kezelés után 

sikerült javulást elérni ezeknél a betegeknél is (57). A fejlesztık idıközben spin off 

céget alapítottak és InMotion néven forgalmazzák az eszközt, amely már a csuklót 

tornáztató modullal is bıvült. Ez volt az elsı olyan felsı végtag tornáztató robot, amely 

piacképessé vált, bár a vásárlók elsısorban kutatási célra használják, a klinikai 

gyakorlatnak még nem vált integráns részévé. Már a kereskedelmi forgalomba került 

változattal kezelt MacClellan munkatársaival 30 beteget (58). Közülük 27 fejezte be a 

vizsgálatot. Enyhe és súlyos csoportra osztották ıket. Az elsıben 35,8±19, a 

másodikban 53,9±56,9 (átlag±szórás) hónap telt el a stroke fellépése óta. A betegek 3 

hetes „intenzív” robotos terápiában részesültek. A súlyosabb állapotban lévık nagyobb 

mértékben javultak a motoros károsodást illetıen, funkcionális teszteket nem néztek. 

Érdekesség, hogy a három hónapos utánkövetésnél ugyanazt az állapotot találták, mint a 
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terápia befejezésekor, kivéve az enyhe tünetekkel rendelkezık esetében a Fugl-Meyer 

skála váll-könyök alcsoportját, amely a terápia befejezését követıen visszaesett a 

terápia elıtti értékre.  

 

Ezen a területen az Európai Unió egyik legkorábbi projektje volt a MULOS (9. ábra). 

Itt egy exoskeleton szerő motoros ortézis kerül a felsı végtagra. A robot a váll és a 

könyök mozgatására képes. Segíteni tudja a felsı végtagi funkciókat (pl. pohár szájhoz 

emelése), alkalmas izokinetikus CPM kezelésre, ellenállással szembeni gyakorlatok 

kivitelezésére. A MULOS egy hibrid: van önellátást segítı funkciója (az ép kéz a joy-

stick segítségével mozgatja a motoros ortézist, amelybe a sérült kar van befogva), ezzel 

mintegy önmagát tornáztatja a beteg, és van tornáztató funkciója, amikor a 

gyógytornász a motoros ortézist természetes "megragadással" mozgatva gyakorlatsort 

készít. A eszközbıl csak a prototípus készült el, ezen a szinten leállt a fejlesztés. 

 

 

 

9. ábra: a MULOS az exoskeleton típusú robotok elsı képviselıinek egyike 
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Kiforrottabb az Európai Unió 5-ös számú Keretprogramjához tartozó GENTLE/S 

projektben kifejlesztett rendszer (10. ábra). Itt egy képernyı elıtt ülve gyakorol célzó 

mozgásokat a beteg. Ennél a rendszernél egy Haptic Master nevő, kereskedelmi 

forgalomban kapható manipulátor (nem ipari) robotot használnak. Üzemmódjai a 

MIME-projektnél leírtakkal azonosak, kivéve a tükör üzemmódot. A beteg karját egy 

függesztı-rendszer tehermentesíti a nehézségi erı hatása alól. (59) A rendszerrel eddig 

egy klinikai vizsgálatot végeztek (60). Ennek elsı szakaszában 19 beteg vett részt, akik 

kereszt-váltásos (cross over) módszerrel részesültek a robotos, illetve hagyományos 

kezelésben (az utóbbinál a beteg felsı végtagját felfüggesztették, de a robotot nem 

kapcsolták be). Amint azt új technikai eszköz elsı vizsgálata során sok szerzı teszi, a 

betegeket széles skáláról válogatták be: a stroke óta eltelt idı 3 és 75 hónap között 

mozgott, A váll-könyök károsodást mérı mutatók szignifikáns javulását észlelték abban 

a szakaszban, amikor a betegek robotos terápiában részesültek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. ábra: az Európai Bizottság által finanszírozott GENTLE/S-porjektben kifejlesztett 

rendszerbe kereskedelmi forgalomban lévı, Haptic Master típusú robototot építettek be 
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A szerzık külön vizsgálták a gyógytornászok és a betegek hozzáállását a robottal 

végzett kezeléshez: alapvetıen pozitívan viszonyult mindkét csoport ehhez az új 

eszközhöz (61). Ebbıl a rendszerbıl két prototípus készült, a kezelt betegek száma 

2007-ig 31-re emelkedett (62). Két centrumban, Dublinban és az angliai Readingben 

folyik a kutatás. A váll-könyök tornáztatás után jelenleg folyamatban van a csukló 

modul bevezetése (63). 

 

A berlini Reha-Stim által kifejlesztett Bi-Manu-Track  a csukló flexió-extensio és az 

alkar pronatio-supinatio gyakorlását segíti (11. ábra). A kétféle mozgáshoz a 

berendezést másképpen kell az asztalon elhelyezni, ezért egyszerre csak az egyiket tudja 

gyakorolni a beteg.  

 

 

 

11. ábra: a német Bi-Manu Track pronatio-supinatio gyakoroltatása közben 
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A táskára emlékeztetı eszköz egyszerően átállítható az egyik helyzetbıl a másikba. 

Passzív mozgatás mellett lehetıség van egyoldali, a robot által vezetett, valamint az ép 

oldali végtag által tükörképszerően irányított tornáztatásra is. Ez az eszköz viszonylag 

keveset tud a többi robothoz képest, összetett mozgások nem végezhetık, de cserébe 

egyszerő és relatíve olcsó. Elsı vizsgálatukban 12 hemiparetikus beteget kezeltek 

naponta 15 percig három héten át, legalább 6 hónappal a stroke után. A csukló- és ujj 

flexorok módosított Ashworth értéke szignifikánsan csökkent, a Rivermead Motor 

Assessment felsı végtagi alcsoportjában kismértékő javulást észleltek (64). A 

következı, már kontrollált klinikai vizsgálatban 22 beteg részesült robotos tornában, az 

azonos létszámú kontroll csoport esetében a csukló extensorok funkcionális elektromos 

stimulációját végezték. A robotos csoport jobb eredmény ért el az izomerı és a Fugl-

Meyer skála vonatkozásában, az izomtónus mindkét csoportban változatlan maradt. Az 

eredményben szerepet játszhatott, hogy azonos idı alatt a robotos csoportba került 

betegek négy irányban összesen 24 ezerszer ismételték a gyakolatokat, míg a másik 

csoportban csak egy irányú mozgást végeztek, betegenként 1800-2400 alkalommal 

(65,66).  

 

A Padovai Egyetemen NeReBot néven kialakított robot a beteg karjára feltett ortézist 

dróthuzalokkal mozgatja. Nem komplex gyakorlatokat, hanem elemi mozgásmintákat 

végez a vállban és a könyökben.  Vizsgálatukban 17 féloldali bénult beteg részesült 

hagyományos gyógytorna mellett robotos terápiában is, míg a konrollok csak Bobath-

terápiát kaptak. A musculus deltoideus és a biceps brachii erejében, a Fugl-Meyer skála 

váll-könyök alcsoportjában és a FIM motoros funkciókat is vizsgáló elsı 13 pontjában 

találtak szignifikánsan nagyobb mértékő javulást a kontroll-csoporthoz képest (67). A 

rendszert MariBot  néven fejlelsztették tovább (12/a és b ábra), oly módon, hogy 2 

szabadságfokú robotot építettek be a huzalok belépési pontjába, ami lehetıvé tette a 

huzalok konfigurációjának változtatását a terápia során és ezáltal a munkatér jelentısen 

megnövekedett (68.69). 
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12/a és b ábra: a NeRebot és továbbfejlesztett változata a MariBot olaszországi 

fejlesztés eredménye 

 

A zürichi ETH-ban fejlesztett ARMin  (13. ábra) passzív, valamint vezetett aktív 

mozgatásra egyaránt képes, exoskeleton jellegő robot. 2006-ban számoltak be a 

rendszerrel végzett elsı vizsgálatról, melynek során 10 egészséges önkéntes mellett, 4 

féloldali bénult és 1 részleges nyaki gerincvelı-sérült beteget tornáztattak, a betegek 

összesen 30 óra terápiában részesültek. A pilot study célja a robot kipróbálása volt. Az 

elérhetı mozgástartomány a váll és a könyök esetében megközelíti a fiziológiás 

határokat (70). 

 

Az ARMOR   (14. ábra) elnevezéső exoskeleton típusú, passzív tornáztatást végzı 

robotot az Austrian Research Centers (Wiener Neustadt) feljlesztette ki, és a hochzirli 

neurorehabilitációs kórházban tesztelték. 10 féloldali bénult beteget vontak be a 

vizsgálatba, akik váltva részesültek robotos kezelésben ill. funkcionális elektromos 

stimulációban (cross-over study). Eredményeik szerint a felsı végtagi motoros funkciok 

javultak a robottal történt kezelés idején, a spaszticitás csökkenni kezdett, míg a FES 

periódusban ezt nem tapasztalták, sıt a spaszticitás romlott  (71). 

 



 24 

 

 

13. ábra: a Zürichben tervezett ARMin 

 

 

 

14. ábra: az ARMOR Ausztriában készült, exoskeleton típusú robot 
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A MEMOS  rendszert (MEchatronic system for upper limb MOtor recovery after 

Stroke) (15. ábra) a pisai Scuola Superiore Sant’Anna ARTS Laboratóriumában 

fejlesztették ki.  Ez egy 2 szabadságfokú robot 500x700 mm-es munkatérrel. Úgy 

tervezték, hogy lehetıvé tegye a beteg számára a mozdulatok akaratlagos kontrollálását 

(a robot által elfoglalt pozíció arányos a beteg által kifejtett erıvel). A rendszer rögzíti a 

detektált erıt, így ebben a tekintetben állapotfelmérésre és nyomonkövetésre is alkalmas 

(72). 

 

 

 

15. ábra: a MEMOS rendszer olaszországi fejlesztés 

 

A felsoroltakhoz hasonló fejlesztések folynak Dél-Koreában és Japánban is. Mindezek 

közös jellemzıje, hogy a tornáztató robotok a felsı végtag mozgásterjedelmének csak 

egy korlátozott részét használják ki, elsısorban a célzó mozgásokra, a passzív, egyes 

esetekben a vezetett aktív mozgatásra koncentrálnak, a hangsúlyt a gyakorlatok 

nagyszámú ismétlésére helyezik. Többnyire saját fejlesztéső robotokkal dolgoznak, de 

egyes esetekben kereskedelmi forgalomban lévı, eredetileg más célra készült robotokat 

alkalmaznak (MIME: Puma, GENTLE/S: Haptic Master). 
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A robotokkal végzett klinikai vizsgálatok ma még többnyire 3-20 robotos terápiában 

részesülı betegrıl szólnak. Ez alól az amerikai MIT-Manus robot jelent csak kivételt, 

amellyel végzett klinikai vizsgálatokba összességében százas nagyságrendben vontak 

már be betegeket (73). 

 

A robotokkal végzett klinikai vizsgálatok még az elsı tapasztalatszerzés stádiumában 

vannak. Olyan szándék sohasem merült fel ezekkel kapcsolatban, hogy helyettesítsék a 

gyógytornászt. A cél, megtalálni azokat a területeket, ahol a robotok bizonyítottan 

hozzájárulnak a rehabilitáció eredményesebbé tételéhez, egy újabb eszközt adva a 

gyógytornász kezébe. A felsorolt robotok technikailag és a kezelési módokat tekintve is 

sokban különböznek egymástól. Ma még nyitott a kérdés, melyik robotos eljárásnak, 

hol lesz a helye a rehabilitáció folyamatában (74). Bizonyításra vár, hogy az 

agykárosodás után az akut, a szubakut vagy a krónikus stádiumban nyújthatják-e a 

legtöbb támogatást. Az eddigi klinikai vizsgálatokba szinte csak stroke-on átesett 

beteget vontak be, traumás agysérültekkel a kutatócsoportoknak nincs tapasztalata. A 

hosszútávú követési eredmények is hiányoznak. Elmondható, hogy szinte minden kutató 

talált valamilyen kedvezı eredményt a robot alkalmazása során, többnyire a felsı 

végtagi motoros károsodás javulása tekintetében, de ezeket rendszerint nem sikerült a 

funkcionális skálákkal is mérhetı eredményre konvertálni, vagy nem is vizsgálták ezt a 

kérdést. A felsı végtagi tornáztató robotokkal elért eredmény jelenleg elsısorban az, 

hogy ezek mőködıképesek, az eddigi tapasztalatok szerint biztonságosak, a betegek 

kedvezıen fogadják, a gyógytornászok kezdeti tartózkodása oldódik. A következı évek 

feladata lesz a robotok pontos helyének megtalálása a rehabilitáció folyamatában 

(melyik betegnél, mely stádiumban, milyen üzemmódban érdemes használni). 

 

A bemutatott projektek sorába illeszkedik az Európai Unió 5-ös számú 

keretprogramjához tartozó Reharob-projekt is, amely 2000. és 2003. között 4 ország 5 

intézményének (Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem valamint Országos 

Orvosi Rehabilitációs Intézet – Magyarország, University of Cardiff – Egyesült 

Királyság, Zebris Medizintechnik GmbH – Németország, University of Rousse – 

Bulgária) részvételével folyt (75).  
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A projekt fı célkitőzése a gyógytornász munkáját segítı, spasztikus hemiparetikus 

betegek váll-könyök tornáztatását végzı robotrendszer kifejlesztése volt. A Reharob 

Gyógytornáztató Berendezéssel végzett terápiának elsısorban azoknál a gyakorlatoknál 

lehet jelentısége, amelyeket sokszor kell ismételni, lassan, egyenletesen kell végezni, 

amelyek fizikailag és pszichésen megterhelık a terapeuta számára. A robotos 

gyógytornáztató rendszer fejlesztését mérnöki oldalról a Budapesti Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Gépgyártástechnológia Tanszékének mérnökei végezték, 

a projekt egészségügyi vonatkozású feladatait az Országos Orvosi Rehabilitációs 

Intézetben hajtottuk végrre. A bolgár partnerek a rendszer kipróbálásához speciális 

mővégtagot terveztek, néhány kiegészítı elemet pedig a Cardiffi Egyetemen készítettek 

el. Rajtuk kívül számos alvállalkozó is részt vett a munkában, akik megrendelésre 

készítették el a berendezés egyes részeit (ortézisek, állvány, kezelıszék, erımérı cellák 

stb.) A robotrendszer fejlesztéséhez szorosan hozzátartozott a spsztikus hemiparetikus 

betegek állapotfelméréséhez és a gyógytornagyakorlatok elemzéséhez alkalmazott 

háromdimenziós mozgáselemzés és dinamikus EMG is. Az erre a célra használt eszköz 

a német partner gyártmánya, de a projekt kapcsán új szoftverek kerültek kifejlesztésre 

és alkalmazásra, amelyben a BME már említett tanszékén és az OORI-n kívül a BME 

Mőszaki Mechanikai Tanszékének mérnökei vállaltak fontos szerepet. 

 

A Reharob-projekt keretében kialakított rendszer továbbfejlesztésével foglalkozott az 

Egészségügyi Tudományos Tanács által támogatott Fiziorobot-projekt. Munkánkban 

ezekrıl részletesen beszámolunk. 

 
 
 

 



 28 

3. CÉLKIT ŐZÉSEK 
 

1. Spasztikus hemiparetikus betegek felsı végtagi gyógytornáztatásában alkalmazott 

gyógytorna gyakorlatok jellemzıinek és a kivitelezhetıség határainak felmérése. 

2. Robotrendszer fejlesztése, amely spasztikus hemiparetikus betegek felsı végtagi 

tornáztatásában segíti a mozgásterapeuta munkáját a korlátok legyızésében és 

ezáltal a gyógytorna hatékonyabbá tételében. 

3. A kifejlesztett robotrendszer tesztelése egy „pilot study” elvégzésével, szükség 

esetén a tapasztalatok alapján a berendezés továbbfejlesztése. 

4. A robotrendszer biztonságosságának és hatásosságának felmérése kontrollált 

vizsgálat során. 

5. Az orvostechnikai tanúsítás megszerzésének orvos-szakmai elıkészítése.  

6. A rendszer bevezetése a mindennapi munkába, mint fejlett technológián alapuló 

terápiás segédeszköz. 

7. A rendszer továbbfejlesztésének elıkészítése, hogy többféle (passzív, vezetett 

aktív, ellenállással szembeni aktív) üzemmódban is képes legyen mőködésre. 

 

A célkitőzések megvalósítása természetesen szoros orvos-mérnöki együttmőködést 

igényel, amelynek minden lépése tartalmaz orvos-szakmai teendıket, különös tekintettel 

a fejlesztés során a felhasználói igények meghatározására, a fejlesztés kapcsán a 

mérnökök felé történı folyamatos visszajelzésre, a klinikai vizsgálatok tervezésére, 

engedélyeztetési folyamatára, kivitelezésére és az eredmények feldolgozására, 

interpretálására. 
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4. MÓDSZEREK 

4.1 Spasztikus hemiparetikus betegek felsı végtagi gyógytornáztatásában 

alkalmazott gyakorlatok jellemzıinek felmérése 

 

A spasztikus hemiparetikus betegek gyógytornáztatásában úgy kell felépíteni a 

gyakorlatsort, hogy az az izomtónus fokozódás csökkentését és a vele járó kóros 

reflexmechanizmusok leépítését is szolgálja. (A patológiástól távol esı alaphelyzetekbıl 

kell indítani a tónusoldó, ugyanakkor a paretikus izmok erısítését szolgáló 

gyakorlatokat.) Gyógytornászok bevonásával összegyőjtöttünk 45 gyakorlatot, 

amelyeket spasztikus hemiparetikus betegek felsı végtagi tornáztatásában a 

leggyakrabban alkalmaznak. Fıleg Bobath-terápiáról van szó, de néhány más gyakorlat 

is szerepelt. Ezekbıl készítettünk egy multimédia katalógust, amely tartalmazza a 

gyakorlatok magyar és angol nyelvő leírását, egy-egy képet a kiinduló és véghelyzetrıl, 

valamint egy rövid video felvételt a gyakorlatról (16. ábra). (A felvételeken a 

gyógytornászok egymást tornáztatva mutatják be a gyakorlatokat.) A katalógus CD-re 

készült, de a Reharob-projekt honlapján is hozzáférhetı (76). A gyakorlatok kezdı- és 

véghelyzetét a 17. ábrán drótváz figurák mutatják. A kivitelezéshez mérnök partnereink 

nyújtottak technikai segítséget. Az elkészült anyagot gyógytornász szakértı lektorálta és 

bemutattuk a 2002. évi Neurorehabilitációs Világkongresszuson. A katalógus 

elkészítésének elsıdleges célja az volt, hogy a mérnök partnerek számára be tudjuk 

mutatni, milyen mozgástartományban, milyen sebességgel, mekkora erıkifejtéssel 

dolgoznak a mozgásterapeuták a féloldali bénult betegek váll-könyök gyógytornáztatása 

során, de az anyag oktatásra, továbbképzése is felhasználható. Ezek a gyakorlatok 

szolgáltak a rendszer tervezéséhez szükséges biomechanikai mérések alapjául és 

valamennyi gyakorlat számítógépes szimulációja is elkészült, amire a robotok térbeli 

elhelyezésének, beállításának megtervezéséhez volt szükség.  
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6. Gyakorlat 
 

 
kiinduló helyzet 

 
véghelyzet 

 
 
 
 
 
 
 
Kiinduló helyzet: A kezelt személy a hátán fekszik. 
A felkar a test mellett az ágyon nyugszik, könyökben 90°flexió, a tenyér a test felé néz (0°-os alaphelyzet). 
 
Mozgáspálya: A kiinduló- és a véghelyzet között folyamatos váll abdukció és 

kirotáció. 
 
Véghelyzet:  A vállban 90°abdukció és kirotáció, könyökben 90° flexió, és a tenyér 

felfelé néz (marad alaphelyzetben). 
 
Mozgás kivitelezése: Lassú, folyamatos mozgás. 
 

 
A film megtekintéséhez kattintson az ikonra! 

 

 

16. ábra: a multimédia katalógus egyik gyakorlata; a teljes katalógus hozzáférhetı a 

Reharob-projekt honlapján, ahol a video is megtekinthetı 
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17. ábra: a multimédia katalógus gyakorlatai drótváz figurákkal szemléltetve 

 

A terápiás rendszer paramétereinek meghatározásához a gyógytorna gyakorlatok 

kvalitatív értékelése mellett olyan biomechanikai adatokat is összegyőjtöttünk, mint a 

kar szegmenseinek valós mozgástartománya, és a gyógytornász által a karra gyakorolt 

erı és nyomaték. Ennek érdekében biomechanikai méréseket, így erı-nyomatékmérést 

és mozgáselemzést végeztünk 5 egészséges önkéntesen, valamint 15 féloldali bénult 

betegen (18. ábra). A mozgáselemzést mérıhármasokat használó Zebris típusú 

ultrahang-alapú mérırendszerrel végeztük (77,78). A mérıhármasokat az alkarra és a 

felkarra helyeztük el (79). A multimedia katalógusban szereplı gyakorlatok elemzése 

alapján került meghatározásra, hogy milyen mozgástartományban kell mőködniük a 

robotoknak. A rendszer elemeinek egymáshoz viszonyított térbeli elhelyezését is ennek 
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alapján tervezték meg mérnök partnereink, számítógépes szimulációval. (A Zebris 

mozgásanalizáló rendszer egyes markerekkel is alkalmazható, részletesebb leírását a 4.7 

fejezet tartalmazza.) 

 

 

 

18. ábra: biomechanikai mérés a gyakorlatok során 

 

A spasztikus hemiparetikus betegek felsı végtagi gyógytornáztatásának elemzését abból 

a szempontból végeztük el, hogy milyen ismeretekre van szükségük a mérnök 

partnereknek a tornáztató robotrendszer tervezéséhez (80). Megállapítottuk, hogy: 

-   A tornáztatásra fordított idı alkalmanként, betegenként kb. 20-30 perc. 

-   A terápiás program a katalógus 5-10 gyakorlatából épül fel. 

-   A gyógytornászok különbözı iskolák gyakorlatait eklektikusan ötvözik, nem 

     egyetlen módszerre épül a porgram. 

-   Egy gyakorlat átlagosan 10-20 alkalommal ismétlıdik. 

-   A tornaprogram passzív átmozgatással kezdıdik. 

-   A gyógytornász elvégzi a mozgatást  a vállöv és könyökízület teljes passzív  

     mozgástartományában. 

-   A gyógytorna komplex feladatsorokból áll. 

-   A gyógytornász minden esetben két kézzel fogja meg a beteg karját, 

-   A tornáztatás mozgási sebessége nem haladja meg a 250 mm/s - ot. 

-   A maximális terhelések a referencia koordináta rendszerben az erıt tekintve  
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     123 N, a forgatónyomaték tekintetében 0.65 Nm értékőek. 

      -   A felsı végtag ellenállása és mozgási tartománya változik a tornáztatás során,  

           mivel ellazul a végtag, de tónusbelövellések is elıfordulnak. 

      -    Minden beteg személyre szabott, egyéni tornát kap, nincs „standard”  

           gyakorlatsor. 

 

Irodalmi adatok és a multimédia katalógus összeállításakor szerzett tapasztalataink 

egyaránt amellett szólnak, hogy a spasztikus hemiparetikus betegek gyógytornájában 

fontos szerepe van a passzív gyakorlatoknak, nemcsak abban az idıszakban amikor a 

beteg még nem képes a feladatokat aktívan elvégezni, hanem a rehabilitáció késıbbi 

szakaszában is a napi gyógytornaprogram kezdeti, „bemelegítı” részében. A passzív 

mozgatás szerepet kap az ízületi mozgástartomány megırzésében, a fokozott izomtónus 

csökkentésében, az ízületi helyzet- és mozgásérzés helyreállításában, a 

keringésjavításban, a fájdalomcsillapításban (81). Nelles és munkatársai pozitron 

emisszios tomográfiával igazolták, hogy a könyök passzív mozgatása mind az 

ellenoldali, mind az azonos oldali motoros és szenzoros kéregben a vérátáramlás 

regionális fokozódásához vezet egészségeseken és stroke-on átesett betegeken egyaránt 

(82). Schmit vizsgálatai szerint a repetitív, passzív könyök flexio-extensio legalább 

átmenetileg kedvezı hatással van a spaszticitásra (83). A folyamatos passzív 

ízületmozgatás tekintetében eltérıek a vélemények (continuous passive movement = 

CPM). Lynch és munkatársai a váll szekunder károsodásainak kivédésében hasznosnak 

találták (84). Volpe és munkatársai vizsgálata szerint a kizárólag CPM készülékkel 

végzett ízületmozgatás nem eredményes a stroke-on átesett betegek terápiájában (85). 

 

Az irodalmi áttekintés és a multimedia katalógus elemzése alapján az alábbi 

következtetéseket vontuk le: 

1. A passzív ízületmozgatásnak fontos szerepe van a spasztikus 

    hemiparetikus betegek gyógytornájában mind az akut,  

    mind a krónikus szakban; 

2. Ezeknél a betegeknél a CPM készülékek alkalmazásának 

    megkérdıjelezhetı az értéke, inkább csak egyes szekunder károsodások 

    megelızésében kaphatnak szerepet; 
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3. A CPM lehetıségein túlmutató, komplex passzív feladatsorok,  

    nagy ismétlésszámban történı végrehajtásától várható kedvezı 

    eredmény; 

4. A gyógytornász számára biztosítani kell a lehetıséget, hogy minél  

    szélesebb körbıl, maga határozhassa meg, milyen gyakorlatok  

    végrehajtását tartja indokoltnak az adott betegnél. 

 

4.2 A Reharob Gyógytornáztató Berendezés létrehozása 

 

A Reharob fejlesztése során alapelv volt, hogy elsısorban kereskedelmi forgalomban 

kapható elemekbıl épüljön fel, ezért került sor ipari robotok alkalmazására. (A bevezetı 

részben ismetetett projektek közül a MIME szintén ipari robotot használ, de átalakított 

vezérlı rendszerrel.) A Reharob rendszer abban is különbözik az ismert tornáztató 

robotoktól, hogy a váll és a könyök teljes mozgástartományában képes az ízületeket 

tornáztatni. A robotrendszer fejlesztésének elsı lépése a felhasználói igények fent 

ismertetett felmérése volt. Ennek alapján írták ki a mérnök partnerek a tendert ipari 

robotgyártók számára, amelyet az ABB svéd-svájci cég nyert meg. A Reharob, a 

világon elsıként alkalmaz gyógytornáztatás céljára változtatás nélküli ipari robotokat: 

maguk a robotok és az ún. alacsony szintő vezérlés eredeti, gyári. A magasszintő 

vezérlés kialakítása, ami lehetıvé tette az eredetileg ipari célra szánt robotok 

orvostechnikai felhasználásának megvalósítását a Budapesti Mőszaki és 

Gazdaságtudományi Egyetem Gépgyártástechnológia és Mőszaki Mechanikai 

Tanszékén dolgozó mérnökök munkája. A fejlesztés az OORI-ban mőködı orvos-

gyógytornász csoportunkkal való folyamatos konzultáció során történt.  

 

Az ipari robot alkalmazásának több elınye van: ezek ugyanis magas szériaszámban 

készülnek (az ABB több mint százezer robotot adott el eddig), ami a költségek 

csökkentése mellett a megbízhatóságot is növeli: mivel egy-egy típusból több ezer 

készül, van rá lehetıség, hogy a sorozatgyártás kapcsán az esetleges hibák elıjöjjenek. 

A világban mőködı, kifejezetten egészségügyi célra fejlesztett néhány robot esetében 
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ezek a mőszaki ill. programozási problémák a gyakran egyetlen prototípus üzemeltetése 

során jelentkeznek.   

 

Készült a rendszerhez egy spasztikus hemiparetikus állapot szimulálására alkalmas 

mőkar is (19. ábra), amelyet a bolgár partner, a Ruszei Egyetem mérnökei terveztek.  

Ennek segítségével végeztük a rendszer tesztelését, mielıtt emberen történı 

kipróbálásra, majd terápiára került sor (86).  

 

  
 

19. ábra: a robotrendszer tesztelése a spasztikus hemiparetikus állapotot szimuláló 

mővégtaggal 

 

A rendszerrel eddig két klinikai vizsgálatot végeztünk. Az elsı, a Reharob Klinikai 

Vizsgálat során a cél az elképzelt rendszer mőködıképességének, biztonságosságának 

bizonyítása, kezdeti tapasztalatszerzés volt. Az Európai Unió támogatásával folyó 

Reharob-projekt ennél a stádiumnál befejezıdött. A folytatás már nemzeti keretek 

között történt, a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki 

Karának Gépgyártástechnológia Tanszéke és az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

együttmőködésével, az Egészségügyi Tudományos Tanács anyagi támogatásával, a 

Fiziorobot-projekt keretében. Elsı lépésként a Reharob Klinikai Vizsgálat tapasztalatai 

alapján, javaslataink szerint, a mérnök partnerek továbbfejlesztették a rendszert. Ezután 
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következett a Fiziorobot Klinikai Vizsgálat, amelyben már egy kizárólag hagyományos 

gyógytornában részesülı kontrollcsoporttal hasonlítottuk össze a robotos terápiában is 

részt vevı betegek eredményeit. 

 

4.3 A Reharob Gyógytornáztató Berendezés felépítése és mőködése 

 

A Reharob-projektben kifejlesztett gyógytornáztató berendezés (87,88,89,90). 

felépítését mutatja a 20. ábra..  A két ipari robot egyike a felkarhoz, a másik az alkarhoz 

kapcsolódik egy-egy mőszerezett ortézisen keresztül. Az alkar ortézisnek egy további 

funkciója is van: ez rögzíti antispasztikus tartásban a csuklót és a kezet. Az ortézis és a 

robot közé különbözı mőszerek kerültek (21. ábra): két erı-nyomaték mérı mőszer 

(egyik a betanítás során mér, a másik a robotos torna alatt a biztonsági ellenırzésben 

kap szerepet), vészleállás esetén mőködésbe lépı biztonsági lazító, fogantyú a 

gyógytornász számára, valamint a robotkar lekapcsolását a betegek cseréjekor lehetıvé 

tevı eszköz. A meglehetısen vaskos állvány magában foglalja a robotok vezérlı 

egységeit és az irányító számítógépet is. Ez utóbbi érintıképernyıvel van ellátva, 

alkalmazása mélyebb robottechnikai ismeretet nem igényel, „gyógytornász-barát” 

módon került kialakításra (22. ábra). Ez a BME-n fejlesztett Microsoft Windows alapú 

program végigvezeti a gyógytornászt a robotos tornáztatás egyes fázisain. Szükség 

esetén hibaüzenetet küld. A szoftver folyamatosan elraktároz minden mozdulatot, amit a 

robotkarok végeztek.  

 

A tornáztatás megvalósítása ún. betanításos programozással történik. A kezelıszékben 

ülı beteg felkarját és alkarját ortézisek közbeiktatásával csatlakoztatjuk egy-egy 

robothoz, majd a gyógytornász végrehajt egy feladatsort, amit a robotok megjegyeznek. 

Ezután a betanított programból a gyógytornász szerkeszt egy terápiás programot: 

meghatározhatja, hogy a robotok milyen sorrendben, hányszor végezzenek el egy-egy 

gyakorlatot. Harmadik lépésben a robotok végrehajtják ezt a szerkesztett feladatsort. A 

robotok tehát csak olyan mozdulatokat végeznek, amit a mozgásterapeuta elızıleg 

jóváhagyott. A fejlesztés jelen stádiumában passzív tornáztatásról van szó. A CPM 

készülékektıl eltérıen azonban a Reharob több ízület összehangolt mozgását jelentı 
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komplex gyakorlatsorozatok kivitelezésére képes rendszer. A gyakorlatok három 

dimenzióban, a váll- és könyök teljes mozgástartományának megfelelıen végezhetık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. ábra: a Reharob Gyógytornáztató Berendezés (a robotkarok végén a mőszerezett 

ortézisek láthatók) 

 

 

 

21. ábra: a mőszerezett ortézis; a mőanyag ortézisbıl három méretben készült jobb és 

bal oldalra, alkarra illetve felkarra való változat. 

IRB 140 
ipari robot  
 
IRB 1400H 
ipari robot 
 
 
 
 
 
 
Kezelıszék 

Állávány 
 
 
Kezelıpanel 
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22. ábra: a kezelıpanel érintıképernyıvel mőködik 

 

A robotos tornáztatás lépései részletesebben a következık: miután beültették a beteget a 

kezelıszékbe és a kezelendı végtagot csatlakoztatták a robotokhoz, a gyógytornász 

betanít egy gyakorlatsort a robotoknak (23/a ábra), amit a rendszer megjegyez. A 

gyógytornász szabadon döntheti el, hogy milyen típusú gyakorlatot választ. Ezután 

ebbıl az alapprogramból a számítógépen megszerkeszti a terápiás feladatsort. 

Meghatározhatja, hogy az egyes betanított gyakorlatokat milyen sorrendben, hányszor 

végezzék el a robotok. Ha szükséges, csökkentheti az egyes gyakorlatoknál a 

végrehajtás sebességét. Egy 4-5 perces betanított alapprogramból egyszerően 

szerkeszthetı egy félórás terápiás program. Ezt követi a visszajátszás, amikor a robotok 

végrehajtják a mozgásterapeuta által jóváhagyott feladatsort (23/b ábra). Ezalatt a 

gyógytornász ugyan nem hagyhatja felügyelet nélkül a beteget, de lehetısége van arra, 

hogy közben egy másik pácienssel foglalkozzon.  

 

A robotok lehetséges üzemi állapotait mutatja a 24. ábra. Az alapállás az üzemidın 

kívüli helyzetnek felel meg. A parkolóállás a rendszer bekapcsolt állapotát jelenti, 

ilyenkor lehet a kezelıszéket a megfelelı helyzetbe állítani és a beteget beültetni. 
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Készenléti helyzetben csatlakoztathatók a robotok. Ezt követi a betanítás. A terápia 

szerkesztése (25. ábra) azért nincs feltüntetve, mert ebben a fázisban a robotoknak nincs 

szerepe, azok a betanítás végi helyzetben várakoznak. Végül a visszajátszás során megy 

végbe a robotos kezelés. 

 

 

 

           

 

23/a és b ábra: a betanítás és a visszajátszás folyamata (az állványon látható jelzıfények 
a rendszer pillanatnyi állaptát mutatják a terapeuta számára, hogy milyen üzemmódba 

vannak állítva a robotok; a piros fény esetleges vészleálláskor gyullad ki) 
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Alapállás

Parkoló

állás

Készenlét

Csatlakoz-

tatás
Betanítás

Visszajátszás

 
 

24. ábra: a robotok lehetséges üzemi állapotai 
 
 
 

 
 
 

25. ábra: a terápiás program szerkesztése: a bal oldali ablak a betanított, a jobb oldali, 
nagyobb ablak a visszajátszandó gyakorlatsort mutatja. A gyógytornász vagy 

láncszerően tanít be egy gyakorlatsort, ahol az egyik gyakorlat végpontja a következı 
kiindulópontja lesz, vagy csak a gyakorlat „oda” részét tanítja be és a robotokra bizza, 

hogy ugyanazon az útvonalon vezessék vissza a beteg karját a kiindulóponthoz. 
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4.4  Biztonsági elemek   

 

Mint minden mőszaki eszköznél, a Reharob Gyógytornáztató Berendezés esetében is a 

legfontosabb szempont a több szintő biztonság. Alapelv, hogy a robotok csak a 

gyógytornász által jóváhagyott mozgást végezhetik, nem önállósíthatják magukat. A 

rendszer fejlesztése az orvostechnikai eszközökre vonatkozó hazai jogszabályok 

(91,92,93) és az Európa Tanács orvostechnikai eszközökre vonatkozó direktívájának 

(94) megfelelıen történt. A rendszer biztonsági elemei: 

- A robotok maximális sebességét gyárilag 250 mm/s-ra korlátozták (ez az érték 

eredetileg 3000 mm/s volt). 

- A robotok csak folyamatos emberi engedélyezés mellett mőködnek. Ez azt jelenti, 

hogy a betegnek folyamatosan nyomva kell tartania egy engedélyezı billentyőt. Ez 

egy háromállású kapcsoló, ami enyhén megnyomva engedélyez, de ha hirtelen 

megszorítja vagy elengedi a beteg, akkor a rendszer leáll. A betanítás során a 

gyógytornász is nyomva tart mindkét kezével egy-egy engedélyezı gombot, amely 

az ortézisek fogantyúiba került beépítésre (a továbbfejlesztés során ezeket egy 

pedállal helyettesítettük). 

- Vészleállító gombok találhatók az irányító panelen és a kezelıszéken.  

- Egy külön szoftver (úgynevezett „ırkutya”) folyamatosan összehasonlítja a 

betanítás során mért erı és mozgásadatokat a visszajátszás során mért értékekkel. 

Ha egy bizonyos türelmi szintet meghaladó eltérést, hirtelen állapotváltozást 

tapasztal, leállítja a rendszert. Ilymódon észleli a számítógép, ha a beteg állapotában 

változás következett be (például izomgörcs jelentkezett, vagy a szoros rögzítés 

ellenére karja, teste elmozdult). 

- A mőszerezett ortézis része a biztonsági lazító, amelyet a cardiffi partnerek 

terveztek: vészleállás esetén ez a rugós szerkezet kiold, ezáltal lehetıvé teszi, hogy a 

beteg a végtagjait néhány centiméteres határon belül mozgatni tudja, de nem engedi 

a bénult végtagot leesni. 

- Az állvány két oldalára szerelt, jól látható jelzıfények akkor is tájékoztatják a 

gyógytornászt a rendszer üzemi állapotáról, ha a beteg mellett áll és nem látja a 

monitort. 
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4.5 A Reharob Klinikai Vizsgálat 

 

A Reharob Klinikai Vizsgálatra az elıírt engedélyek beszerzését követıen 2003-ban 

került sor. A kutatás tervezése, engedélyezése az egészségügyi miniszter az emberen 

végzett orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos rendeletében (95) foglaltak, a  

betegek személyes adatainak védelmére vonatkozó törvény (96), valamint az 

orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára vonatkozó magyar szabvány (97) szerint, 

az Orvosok Világszövetsége Helsinki Deklarációjának (98) illetve az Oviedoi 

Egyezménynek (99) megfelelıen történt. A vizsgálat elvégzéséhez az idézett 

rendeletben elıírtak szerint hozzájárult az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Etikai 

Bizottsága (Intézményi Kutatás Etikai Bizottság = IKEB) 2002. szeptember 18-i ülésén, 

a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek Szövetsége (MOTESZ), 

valamint az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatás Etikai 

Bizottsága (ETT TUKEB) a 2003. január 16-i ülésén (szám: ad. 6008/35/ETT/2002.). A 

kutatásban résztvevı valamennyi személy az elıírt tájékoztatást követıen aláírta a 

beleegyezı nyilatkozatot.  

 

A Reharob Klinikai Vizsgálatba (100,101) 4 egészséges személyt és 8 féloldali bénult 

beteget vontunk be. Az egészségesek részben a rendszer fejlesztıi illetve a 

gyógytornászok közül kerültek ki. A betegeket az OORI Koponya-agysérültek 

Rehabilitációs Osztályának bentfekvı pácienseibıl választottuk be. A beválasztási és 

kizárási kritériumok az 1. táblázatban olvashatóak. A fontosabb demográfiai adatokat a 

2. táblázat, a betegek fıbb kórtörténeti adatait a 3. táblázat tartalmazza. Valamennyi 

beteg jobbkezes volt. A vizsgálat ütemezését a 4. táblázat mutatja be. 
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1. táblázat: Beteg és egészséges önkéntes beválasztási és kizárási  

                  kritériumok a Reharob Klinikai Vizsgálatban: 

 

Beteg beválasztási kritériumok: 
- felsı motoneuron laesio következtében kialakult 

féloldali bénulás 
- a háttérben álló agykárosodást CT vagy MRI igazolta 
- anatómiailag és funkcionálisan ép ellenoldali felsı végtag 
- életkor: 18 és 70 év között 
- belgyógyászati szempontból alkalmas legyen a gyógytornához szükséges fizikai terhelés 

elviselésére 
- a vizsgálathoz szükséges kooperációra alkalmas legyen 
- cselekvıképes beteg 
- írásképtelen beteg esetén a szóbeli nyilatkozata alapján két tanú által aláírt beleegyezési 

nyilatkozat 

Nem választható be a beteg, ha: 
- cselekvıképtelen, vagy korlátozottan cselekvıképes személy 
- állapotos vagy szoptató nı illetve olyan fogamzóképes korú nı, aki nem folytat 

megbízható védekezést 
- fogvatartott személy 
- epilepsziás beteg 
- ha a betegnek mozgásszervi vagy egyéb megbetegedése van, amely nem teszi lehetıvé, 

hogy a kezelés alatt nyugodtan üljön a kezelıszékben 
- bırelváltozás, amely nem teszi lehetıvé az ortézis alkalmazását 

Beválasztási kritériumok egészséges önkéntesek számára: 
- életkor: 18 és 70 év között 
- belgyógyászati szempontból alkalmas legyen a gyógytornához szükséges fizikai terhelés 

elviselésére 
- a vizsgálathoz szükséges kooperációra alkalmas legyen 
- az egészséges önkéntes által aláírt beleegyezési nyilatkozat 
- cselekvıképes személy 

Nem választható be az egészséges önkéntes, ha: 
- cselekvıképtelen, vagy korlátozottan cselekvıképes személy 
- állapotos vagy szoptató nı illetve olyan fogamzóképes korú nı, aki nem folytat 

megbízható védekezést 
- fogvatartott személy 
- organikus idegrendszeri megbetegedés 
- felsı végtagokat érintı mozgásszervi megbetegedés 
- mozgásszervi vagy egyéb megbetegedés, amely nem teszi lehetıvé, hogy a kezelés alatt 

nyugodtan üljön a kezelıszékben 
- bırelváltozás, amely nem teszi lehetıvé az ortézis alkalmazását 
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2. táblázat: a Reharob Klinikai Vizsgálat résztvevıinek fıbb demográfiai adatai: 

 

Nem Átlagéletkor – év (minimum-maximum)    

Férfi Nı Átlag 

Egészséges 1 3 32,5 (28-44) 

Beteg 6 2 46,75 (20-71) 

 

 

3. táblázat: a Reharob Klinikai Vizsgálat résztvevıinek klinikai adatai: 

 

Beteg 

sorszáma 

Nem Életkor Diagnózis Agykárosodás 

keletkezésének 

idıpontja 

Érintett felsı 

végtag  

R1 férfi 71 Ischaemiás  

stroke 

9 éve jobb 

R2 férfi 64 Ischaemiás  

stroke 

9 éve jobb 

R3 férfi 26 Subduralis  

vérzés 

5 éve jobb 

R4 nı 56 Subarachnoidealis 

vérzés 

3 éve jobb 

R5 nı 66 Ischaemiás 

stroke 

5 hete bal 

R6 férfi 20 Epiduralis  

vérzés 

9 hónapja bal 

R7 férfi 46 Ischaemiás  

stroke 

22 hónapja jobb 

R8 férfi 25 Cavernoma  

pontis okozta 

vérzés 

8 hete jobb 
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4. táblázat: Reharob Klinikai Vizsgálat ütemezése (B1= beválasztási vizit,  

                  T= terápiás vizitek, U1: egy hónapos utánvizsgálat): 

 

 

Valamennyi személy 20 egymást követı munkanapon, alkalmanként fél órás robotos 

tornáztatásban részesült. A kezeléssorozat megkezdése elıtt, az utolsó tornát követıen 

és egy hónappal késıbb végeztünk részletes állapotfelmérést. Ez a következıket foglalta 

magában: 

- módosított Ashworth skála (MAS) a váll adductorokra és a könyök flexorokra 

vonatkozóan (102) 

- a British Medical Research Council által ajánlott izomerı felmérı skála a váll és 

könyök mozgatásában résztvevı izomcsoportokra vonatkozóan (csak a kerek 

számértékeket alkalmaztuk, a ± módosító értékeket nem) (103) 

- a Rivermead motoros skála felsı végtagot értékelı része (104) 

- a váll és könyök aktív mozgástartománya (ennek felmérése nem hagyományos 

szögmérıvel, hanem Zebris CMS 70P típusú, ultrahang bázisú háromdimenziós 

mozgásanalizáló rendszerrel és a Reharob-projektben kifejlesztett WinReharob 

szoftverrel történt) (105,106,107) 

VIZIT JELZÉSE: B1 T1 T5 T10 T15 T20 U1 

VIZIT 

IDİPONTJA: 

bevá-

lasz-

táskor 

1. 

kezelés 

elıtt 

5. 

kezelés 

elıtt 

10. 

kezelés 

elıtt 

15. 

kezelés 

elıtt 

utolsó 

kezelés 

után 

1 hónappal 

T20 után 

Általános adatok +       

Anamnesis +       

Bel-neurol status +       

MAS  + + + + + + 

Izomerı  + + + + + + 

Rivermead arm  + + + + + + 

FIM  +    + + 

Barthel  +    + + 

WinReharob  +    + + 
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- Barthel index (108,109,110) 

- Functional Independence Measure (FIM-skála), (111,112,113,114) 

 

A felsorolt skálák közül valamennyit széles körben alkalmazzák Magyarországon. Az 

elsı 4 pontban szereplı vizsgálatok a motoros károsodás felmérését, az utolsó 2 pontban 

felsoroltak a beteg funkcionális képességeinek megítélését szolgálják.  

 

A kezeléssorozat végén minden résztvevı és gyógytornász kitöltött egy kérdıívet, 

amelyben szubjektív módon értékelte a rendszer mőködését. 

 

4.6 A Reharob Gyógytornáztató Berendezés továbbfejlesztése 

 

Reharob Klinikai Vizsgálatban szerzett tapasztalatok alapján került sor a Reharob 

Gyógytornáztató Berendezés továbbfejlesztésére (115) és az elsı kontrollált klinikai 

vizsgálat elvégzésére. A 2003-ban végzett Reharob Klinikai Vizsgálat alapján a 

rendszeren változtatások történtek (5. sz. táblázat). (A módosításokra a Fiziorobot-

projekt keretében, a Fiziorobot Klinikai Vizsgálat megkezdése elıtt került sor.) A 

módosított alkatrészek közül a régi és az új beteg engedélyezı gombot és mőszerezett 

ortézist mutatja 26. és 27. ábra.  Az új beteg engedélyezı gombot nem egy ujjal kell 

nyomva tartani, hanem marokra lehet fogni, ezáltal kevésbé fárad el a kéz. Az új 

mőszerezett ortézis rövidebb lett: ugyanaz az erı/nyomaték mérı szenzor végzi a 

betanítás során a méréseket és a visszajátszás alatt az „ırkutya” számára az ellenırzı 

mérést. A teljes mértékben megújult biztonsági lazító is rövidebb elıdjénél. A rövidebb 

hossz a mőszerezett ortézis könnyebb kezelhetıségét eredményezi. 
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5. táblázat: Reharob Gyógytornáztató Berendezés továbbfejlesztése: 

 

A RENDSZER 
ELEME   

KRITIKAI 
ÉSZREVÉTEL 

MEGOLDÁS 

Beteg engedélyezı 
eszköz 

Fárasztó hosszú ideig 
nyomva tartani (a 
hüvelykujjal kell 
tartósan nyomni) 

Az új eszköz egy kombinált érzékelı-
nyomógomb, ami erıkifejtés nélkül 
használható. 

Mőszerezett ortézis Túl hosszú, 
kényelmetlen 
mozgatni 

Az új mőszerezett ortézis csak egy-egy 
gyorscserélıt és erı/nyomatékmérıt 
foglal magában. A fogantyút 
elhagytuk. A biztonsági lazító rövidebb 
lett. A gyógytornász az ortézis bármely 
részét megfoghatja a programozás 
során. 

Biztonsági lazító Megbízhatatlan, 
gyakran indok nélkül 
kiold 

Az új biztonsági lazító könnyebb, 
rövidebb és egyszerőbb a használata. 
Az ergonómiája és megbízhatósága 
lényegesen javult.  

Felhasználói felület A gyógytornásznak 
emlékeznie kell a 
betanított 
gyakorlatokra 

Egy grafikus programozási felülettel és 
háromdimenziós szimulációs modullal 
egészült ki a felhasználói felület a 
betanított gyakorlatok jobb 
szemléltetése céljából. Egy virtuális 
REHAROB rendszer segíti a 
gyógytornászt a programozásban. 

Erıszabályozás Magas erı ellenállás 
és oszcillációk 
észlelhetık a 
programozás alatt 

Új, a robotok által mozgatott könyök 
kinematikai kényszereit figyelembe 
vevı szabályozási algoritmus 
kifejlesztése és telepítése. Ezzel 
sikerült elérni a robotoknál a betanítási 
mozgatással szembeni ellenerı 
csökkenését és a  kóros lengések teljes 
kiküszöbölését.  

Biztonsági 
megoldások  

Az elızı gyógytorna 
során tárolt 
gyakorlatok nem 
játszhatók vissza, újra 
be kell tanítani a 
robotokat 

Speciális biztonsági megoldások, 
ellenırzı és kalibráló módszerek teszik 
lehetıvé a korábbiakban betanított 
gyakorlatok biztonságos visszajátszását 
egy következı torna során. Ez az elsı 
jelentıs lépés a tudásalapú robotos 
gyógytorna felé. 
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26/a és b ábra: a régi és az új biztonsági lazító 

 

 

 

 

 

27/a és b ábra: a régi és az új mőszerezett ortézis, melynek részei: ipari robot (1), 

vészkioldó (2), erı/nyomaték mérı (3), gyorscserélı (4), fogantyú (5), erı/nyomaték 

mérı (6), gyorscserélı (7), ortézis (8) 

 

Az elsı klinikai vizsgálat során a legtöbb kritikát a vészkioldó kapta. Sokszor 

elıfordult, hogy ok nélkül kioldott, amikor pedig a gyógytornász vissza akarta zárni, 

becsípıdhetett az ujja. Ez ugyan érdemleges sérülést nem okozott, de mindenképpen 
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változtatni kellett rajta. Ezt az eszközt a mérnök partnerek teljesen áttervezték. A 28. 

ábrán látható az új vészkioldó zárt és nyitott állapotban. 

 

                   

 

28/ a és b ábra: a módosított vészkioldó zárt és nyitott állapotban: bármilyen oknál 

fogva bekövetkezı vészleállásnál lehetıvé teszi, hogy a beteg ellazítsa az addig 

szorosan rögzített karját, de megakadályozza, hogy a paretikus végag lezuhanjon és 

sérülést szenvedjen. 

 

A módosított Reharob Gyógytornáztató Berendezés elınyei: 

-   a betanítás során a gyógytornász könnyebben tudja együttmozgatni a beteg felsı 

     végtagját a robotkarokkal; 

-   a beteg engedélyezı gomb nyomva tartása lényegesen könnyebb lett; 

-   a biztonsági lazító csak vészleálláskor old ki, a visszazárás könnyebbé vált; 

-   a kezelıpanalen a gyógytornászok egy szemléltetı programmal ellenırizhetik 

     a betanított gyakorlatokat; 

-   az elızı gyógytorna során tárolt gyakorlatok visszajátszásának lehetıségét még 

     nem használtuk ki, mivel nem biztosítható, hogy a beteg pontosan  

     ugyanabban a helyzetben és klinikai állapotban kerüljön ismét a kezelıszékbe.  

     Ezért minden robotos tornát továbbra is betanítás elız meg.  
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4.7 A Fiziorobot Klinikai Vizsgálat 

 

A Fiziorobot Klinikai Vizsgálat két tekintetben lépte túl a Reharob programot. Egyrészt 

technikailag továbbfejlesztett robot változatról van szó, másrészt ezúttal sor került 

annak felmérésére, hogy eredményesebbé teszi-e a robotos torna a rehabilitációt. 

Tekintettel arra, hogy a Reharob elnevezés nemzetközileg ismert, a gyógytornáztató 

berendezés nevét nem változtattuk meg, továbbra is a Reharob Gyógytornáztató 

Berendezés elnevezést használjuk, amely ezen túl a továbbfejlesztett változatra 

vonatkozik. 

 

A Fiziorobot Klinikai Vizsgálatot 2005-ben végeztük. A kutatás tervezése, 

engedélyezése a Reharob Klinikai Vizsgálat esetében leírtakkal egyezı módon folyt, az 

Egészségügyi Miniszter az emberen végzett orvostudományi kutatásokkal kapcsolatos 

rendeletében (95) foglaltak, a betegek személyes adatainak védelmére vonatkozó 

törvény (96), valamint az orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálatára vonatkozó 

magyar szabvány (97) szerint, az Orvosok Világszövetsége Helsinki Deklarációjának 

(98) illetve az Oviedoi Egyezménynek (99) megfelelıen történt. A vizsgálat 

elvégzéséhez az idézett rendeletben elıírtak szerint hozzájárult az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézet Etikai Bizottsága (Intézményi Kutatás Etikai Bizottság = IKEB) a 

2004. június 23-i ülésén, a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek 

Szövetsége (MOTESZ) 2004. július 28-án, valamint az Egészségügyi Tudományos 

Tanács Tudományos és Kutatás Etikai Bizottsága (ETT TUKEB) a 2004. szeptember 

30-i ülésén (szám: 12236-49/2004-1018EKU). A kutatásban résztvevı valamennyi 

személy az elıírt tájékoztatást (13.7-es melléklet) követıen aláírta a beleegyezı 

nyilatkozatot. 

 

A Fiziorobot Klinikai Vizsgálatban összesen 30 felsı motoneuron laesio következtében 

féloldali bénulttá vált beteg vett részt. (Alapbetegségük stroke vagy traumás agysérülés 

volt.) Random módon két csoportra osztottuk ıket: a kontroll csoportba került 15 beteg 

napi 30 perces Bobath-tornában részesült, a robotos csoportba került 15 fı ezen 

túlmenıen napi 30 perces robotos terápiát is kapott. A kezelések 20 egymást követı 

munkanapon keresztül folytak. Állapotfelmérésre a terápia megkezdését közvetlenül 
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megelızıen, a 10. alkalom után (intermedier vizsgálat) és a kezeléssorozat végén került 

sor. A vizsgált mutatók a következık voltak: 

-   Rivermead skála (felsı végtagi funkciók) 

-   Módosított Ashworth skála (váll adductorok és könyök flexorok) 

-   Fugl-Meyer (felsı végtagi motoros teszt váll-könyök-alkar értéke) (116,117) 

-   Aktív vállövi flexio  

-   Aktív könyök flexio-extensio  

-   Barthel-index  

-   Functional Independence Measure (FIM) 

 

A klinikai értékelést olyan gyógytornász végezte, aki a betegekkel csak a vizsgálat 

során találkozott, tornáztatásukban semmilyen módon nem vett részt és nem volt 

tudomása arról, hogy ki melyik csoportba tartozik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29. ábra: az állapotfelmérésnél alkalmazott ZEBRIS gyármányú, ultrahang bázisú 

háromdimenziós mozgásanalizáló mőszer 

 

Az ízületi mozgástartomány mérését ZEBRIS HMS70P típusú, ultrahang bázisú 

háromdimenziós mozgásanalizátorral végeztük (29. ábra). Az ennek során használt 

WinArm elenvezéső program az elsı klinikai vizsgálat során alkalmazott, 
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közremőködésünkkel fejlesztett WinReharob szoftver idıközben kereskedelmi 

forgalomba került változata (107). Ennél a mozgásanalizáló rendszernél a beteg felsı 

végtagjára ultrahangot kisugárzó markereket helyezünk, és azokat egy háromfejő 

mikrofonnal detektáljuk. Mivel minden idıpillanatban három mikrofon érzékeli a 

marker által kibocsátott jelet, a számítógép egyszerő háromszögeléses módszerrel meg 

tudja határozni a marker térbeli helyzetét és annak változását az idı függvényében. 

Ezekbıl az adatokból további értékek számolhatók: sebesség, gyorsulás, ízületi szögek 

stb. A program sajátossága, hogy hat markerbıl álló standard konfigurációt alkalmaz és 

egy elıre meghatározott feladatsort kell a vizsgálat személynek végrehajtania. Ez 

összesen 13 elembıl áll: váll, könyök, csukló, ujj és több izületet érintı összetett 

mozgásokat is magában foglal (30/a és b ábra).  

 

 

 

 

30/a és b ábra: a WinArm szoftver standard marker konfigurációt használ és 13 

feladatból álló sorozat mérésére készült (a csukló flexio-extensiot maximális 

frekvenciára, illetve amplitúdóra törekedve is elvégzi a beteg). A Reharob és a 

Fiziorobot klinikai vizsgálatok során csak a váll- és könyökmozgásokat mértünk, mivel 

a robottal végzett teráipa ezeket az ízületeket foglalta magában. 
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A program a mozgás detektálásán túlmenıen kiszámolja és egy riportformában megadja 

az ízületi mozgástartomány értékét, továbbá többször egymás után elvégzett mozgás 

esetén a frekvenciát és az amplitúdók szórását is. 

 

A beteg beválasztási és kizárási kritériumokat részletesen a 6. táblázat tartalmazza, az 

állapotfelmérés ütemezését a 7. táblázat mutatja. A B1 jelölés a beteg beválasztáskor 

elvégzendı teendıkre utal, a T1-T20 jelölések az egyes terápiás napokra vonatkoznak. 

 

A betegek beválasztásánál célunk volt a bevételi kritériumok határain belül minél 

változatosabb betegkör beválasztása: stroke-on átesett és koponyasérült, jobb és bal 

oldali hemiparetikus, férfi és nı, az agykárosodástól eltelt rövidebb-hosszabb idı stb. A 

beválasztott betegek adatait a 8. és a 9/a és 9/b. táblázatok mutatják. 

 

6. táblázat: betegbeválasztási és kizárási kritériumok a Fiziorobot Klinikai 

                  Vizsgálatban: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beteg beválasztási kritériumok: 
 
- felsı motoneuron laesio következtében kialakult 
      féloldali bénulás 
- a háttérben álló agykárosodást CT vagy MRI igazolta 
- anatómiailag és funkcionálisan ép ellenoldali felsı végtag 
- életkor: 18 év felett 
- belgyógyászati szempontból alkalmas legyen a gyógytornához 

szükséges fizikai terhelés elviselésére 
- a vizsgálathoz szükséges kooperációra alkalmas legyen 
- cselekvıképes beteg 
- írásképtelen beteg esetén a szóbeli nyilatkozata alapján két tanú 

által aláírt beleegyezési nyilatkozat 
 
Nem választható be a beteg, ha: 
 
- cselekvıképtelen, vagy korlátozottan cselekvıképes személy 
- állapotos vagy szoptató nı illetve olyan fogamzóképes korú nı, 

aki nem folytat megbízható védekezést 
- fogvatartott személy 
- epilepsziás beteg 
- ha a betegnek mozgásszervi vagy egyéb megbetegedése van, 

amely nem teszi lehetıvé, hogy a kezelés alatt nyugodtan üljön 
      a kezelıszékben 
-     nagyfokú osteoporosisban szenved (az elmúlt 5 évben 
      ezzel összefüggı törése volt) 
- bırelváltozás, amely nem teszi lehetıvé az ortézis alkalmazását 



 54 

7. táblázat: Az állapotfelmérés ütemezése (B1 = beválasztási vizit,  

                   T = terápiás vizitek): 

 

VIZIT JELZÉSE: B1 T1 T10 T20 

VIZIT 

IDİPONTJA: 

beválasztáskor 1. kezelés 

elıtt 

10. kezelés 

elıtt 

utolsó kezelés 

után 

Általános adatok +    

Anamnesis +    

Bel-neurol status +    

MAS  + + + 

Fugl-Meyer  + + + 

Rivermead  + + + 

FIM  +  + 

Barthel  +  + 

WinArm  +  + 

 

 

8. táblázat: a beválasztott betegek fıbb adatai: 

 

 KONTROLL CSOPORT ROBOTOS CSOPORT 
ÖSSZES BETEG 15 15 
Nİ 5 8 
FÉRFI 10 7 
STROKE 9 13 
TRAUMÁS AGYSÉRÜLT 6 2 
JOBB OLDALI 
HEMIPARESIS 

9 8 

BAL OLDALI 
HEMIPARESIS 

6 7 

ÁTLAGÉLETKOR – ÉV 
(MINIMUM-MAXIMUM) 

55,9 (28-77) 56,6 (28-82) 

AGYKÁROSODÁS ÓTA 
ELTELT IDİ – HÓNAP  
(MINIMUM-MAXIMUM 

9,5 (1,1-44) 23,2 (1,2-87) 
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9/a táblázat: a kontroll-csoport részletes adatai (a K8-as beteg balkezes, a többiek 

                     jobbkezesek): 

 

Kontroll 
Kód 

Nem Életkor Érintett 
oldal 

Eltelt idı Diagnózis 

K3 nı 49 bal 34 hó Infarctus cerebri 
K4 nı 48 jobb 10 hét Infarctus cerebri (bal 

ACI traumás occlusio) 
K5 ffi 56 bal 33 hó Infarctus cerebri 
K6 ffi 66 bal 9 hét Infarctus cerebri 
K7 ffi 58 jobb 5 hét Haemorrhaghia cerebri 
K8 ffi 61 jobb 10 hét Infarctus cerebri 
K9 ffi 76 jobb 6 hét Haematoma subdurale 
K10 ffi 52 bal 4 hó Haematoma epidurale 
K12 ffi 33 jobb 9 hét Haematoma 

intracerebrale traum. 
K13 nı 77 jobb 9 hét Infarctus cerebri 
K16 ffi 55 bal 5 hét Haemorrhaghia cerebri 
K17 ffi 66 jobb 5 hét Infarctus cerebri 
K18 nı 41 jobb 9 hó Contusio cererebri 
K25 ffi 28 jobb 44 hó Haematoma 

intracerebrale traum. 
K26 nı 73 bal 6 hét Infarctus cerebri 
 

9/b táblázat: a robotos csoport részletes adatai (minden beteg jobbkezes): 

 

Robotos 
Kód 

Nem Életkor Érintett 
oldal 

Eltelt idı Diagnózis 

K14 nı 58 jobb 52 hó SAV 
K15 nı 47 jobb 87 hó SAV 
K19 ffi 28 jobb 82 hó Contusio cerebri 
K20 ffi 82 jobb 6 hét Infarctus cerebri 
K21 nı 61 jobb 32 hó Infarctus cerebri  
K22 nı 75 bal 9 hó Infarctus cerebri  
K28 ffi 52 bal 5 hó Infarctus cerebri  
K29 nı 53 jobb 19 hó Infarctus cerebri  
K30 ffi 54 jobb 19 hó Haemorrhaghia cerebri 
K31 nı 61 bal 7 hó Infarctus cerebri  
K32 ffi 57 jobb 13 hó Infarctus cerebri  
K33 nı 61 bal 11 hó Haematoma subdurale 
K34 ffi 57 bal 8 hét Infarctus cerebri 
K35 ffi 67 bal 7 hó Infarctus cerebri  
K36 nı 36 bal 6 hét Infarctus cerebri  
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5. EREDMÉNYEK 

 

5.1 Reharob Klinikai Vizsgálat 

 

1. A robotok az elképzeléseknek megfelelıen végrehajtották feladatukat, a 

résztvevık együttesen 240 robotos kezelésben részesültek, ez összesen 120 óra 

robotos terápiát jelent. Ezalatt veszélyhelyzet nem alakult ki, lényeges 

üzemzavar nem volt. 

2. A rendszer néhány elemérıl kiderült, hogy módosításra szorul. Több 

alkalommal fordultak elı leállások, amelyek után perceken belül folytatni 

lehetett a terápiát. Ezekben az esetekben, miután a kezelést irányító 

gyógytornász meggyızıdött a vészleállás okáról, újraindította a robotokat. 

(Ilyenkor mindig a leálláskor éppen folyamatban lévı gyakorlatot kezdte elölrıl 

a rendszer.) A mőködés során – beleértve ezeket a leállásokat is – összegyőjtött 

kritikai észrevételek és a megoldásra tett javaslataink figyelembe vételével a 

mérnök partnerek módosították a rendszer egyes elemeit:   

A) A 3 állású engedélyezı kapcsoló folyamatos nyomva tartása még az 

egészségesek számára is fárasztónak bizonyult – megoldás: a kapcsoló 

átalakítása oly módon, hogy azt ne hüvelykujjal, hanem marokra fogva 

kelljen nyomva tartani; 

B) A biztonsági lazító indok nélkül kioldott, visszazáráskor a gyógytornász 

ujja becsípıdhetett – megoldás: a lazító alsó része nagyobb felületen 

kapcsolódik a felsı részéhez, az könnyebben siklik a helyére és a 

kapcsolódási felülettıl távolabb kell a gyógytornásznak az eszközt 

záráskor megfognia; 

C) A mőszerezett ortézis hosszú, akadályozta a gyógytornászt a 

betanításkor, a fogantyúkkal nehezen lehetett mozgatni a beteg karját – 

megoldás: az egyik gyorscserélı elhagyásával, a két erı/nyomatékmérı 

funkciójának összevonásával az ortézis rövidebb lett, a fogantyúk helyett 

magát az ortézist fogja meg a gyógytornász betanításkor; 
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D) A robotok zavaró ellenállást fejtettek ki a betanítás során a gyógytornász 

mozgásával szemben – megoldás: új, a robotok által mozgatott könyök 

kinematikai kényszereit figyelembe vevı szabályozási algoritmus 

kifejlesztése; 

E) A gyógytornász csak emlékezetbıl tudta felidézni, hogy a betanítás során 

milyen gyakorlatokat hajtott végre – megoldás: szimulációs modullal 

egészült ki a felhasználói felület, ahol egy virtuális figura szemlélteti a 

betanított gyakorlatokat; 

F) A korábban betanított gyakorlatok nem játszhatók vissza, minden 

alkalommal újra be kell tanítani ıket – megoldás: a módosítás révén 

speciális biztonsági megoldások, ellenırzı és kalibráló módszerek teszik 

lehetıvé a korábbiakban betanított gyakorlatok visszajátszását egy 

következı torna során; (ezt az opciót még egyelıre nem alkalmazzuk, 

mert nem elegendı a rendszernek azonos állapotba kerülnie, a betegnek 

is pontosan ugyanabban az állapotban kellene lennie, ami nem 

biztosítható.) 

3. A betegek állapotát több alkalommal felmértük a kezelés során. A 

legjelentısebb változást a spaszticitás mértékében észleltük: az átlagos, 

módosított Ashworth érték a váll adductorok esetében 1,25-rıl 1,125-re (10%-

kal) csökkent, a könyök flexoroknál 1,75-rıl 1,375-re (21,4%-kal) csökkent  a 

robotos terápia kezdete és befejezése között. A Rivermead motoros skála felsı 

végtagra vonatkozó értéke a 8 betegbıl 7 esetében nıtt. A legkisebb változás 1 

pont, a legnagyobb 5 pont volt. Betegeink átlagos FIM értéke a felvételkor 

106,875 pont, a terápia befejezésekor 113,5 volt, a növekedés 6,625 pont, ami 

6,2%-ot jelent. Ha külön vesszük a FIM önellátásra vonatkozó részét (amelyben 

a felsı végtagoknak fokozott szerepe van), akkor a növekedés 8,46%. A Barthel 

index ugyanebben az idıszakban 87,5-rıl 96,25 pontra nıtt. Mivel a robotos 

kezelés mellett hagyományos terápiában is részesültek, mindez nem tekinthetı 

kizárólagosan a robotos kezelés eredményének. 

4. A kezeléssorozat végén a betegek által kitöltött kérdıív szerint a nyolc betegbıl 

egy-egy jelezte, hogy az ortézis kényelmetlen illetve, hogy a technikai 

beállítások túl sokáig tartanak. Ezeket a véleményeket is figyelembe vettük a 
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rendszer továbbfejlesztésénél. Mindazonáltal valamennyien úgy nyilatkoztak, 

hogy ismét részt vennének robotos terápiában. A felmérés részletes eredményeit 

(a Fiziorobot vizsgálat során kitöltött kérdıívekkel összevontan) az 5.3 pontban 

ismertetjük. 

 

5.2.1 Fiziorobot Klinikai Vizsgálat 

 

1. A robotrendszer megbízhatóan és biztonságosan mőködott. A betegek 

együttesen 150 óra robotos terápiában részesültek, kedvezıtlen ill. súlyos 

nemkívánatos esemény nem fordult elı. 

2. Az állapotfelmérés eredményei betegcsoportokra lebontva a 10. táblázatban 

olvashatóak (118), az alábbiakban az elsı gyógytorna elıtti és a 20. utáni 

átlagértékekre térünk ki részletesebben: 

A) Rivermead felsı végtagi érték (maximum = normálérték 15): 

Az átlagos érték a robotos csoportban 3,0-rıl 5,33-ra, a kontroll 

csoportban 4,93-rıl 6,80-ra nıtt. A robotos csoportban egy, a 

kontrolloknál két olyan beteg volt, akinek a Rivermead felsı végtagi 

értéke nem változott, rosszabbodás nem fordult elı. 

B) Váll adductorok módosított Ashworth értéke (maximum 5, normálérték 0): 

Az átlagérték 1,93-ról 1,20-ra csökkent a robotos és 1,67-rıl 1,47-re a 

kontroll csoportban. 

       C) Könyök flexorok módosított Ashworth értéke (maximum 5, normálérték 0): 

Az átlagérték 2,87-rıl 2,13-ra csökkent a robotos és nem változott (2,13 

maradt) kontroll csoportban. 

D) Fugl-Meyer váll-könyök-alkar szekciója (maximum = normálérték 36 pont): 

A robotos csoportban 17,67-rıl 23,07-re, a kontrolloknál 21,73-ról 24,33-

ra emelkedett a csoportok átlagos értéke. 

       E) Vállövi flexio (maximum 180°):  

Átlagos értéke a robotos csoportban 84,33°-ról 93,47°-ra nıtt, a 

kontrolloknál nem változott (99°).       
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       F) A könyök flexio-extensio mozgásterjedelme (normálérték 140°):  

a robotos csoportban 50,6°-ról 76,33°-ra, a kontrolloknál 70°-ról  

86,73°-ra nıtt. 

  G) A Barthel átlagérték (maximum = normálérték 100): 

a robotos csoportban 65,0-ról 86,33-ra, a kontrolloknál 49,0-ról 85,67-re 

nıtt. 

H) A FIM önellátási kérdéscsoportja (maximum = normálérték 42): 

  átlagértéke a robotosoknál 29,8-ról 33,87-re, a kontrolloknál 25,80-ról  

34,53-ra nıtt. 

 

5.2.2 Statisztikai feldolgozás 

 

Az eredmények statisztikai feldolgozásához a SPSS 14.0 verzióját használtuk.  

 

Elsı lépésben azt néztük meg a két csoporton belül, hogy mely változók javultak 

szignifikáns mértékben a kiindulási állapothoz képest. Ezt paraméteres változók esetén 

egymintás t-próbával, nem paraméteres változók esetén Friedman-teszttel vizsgáltuk. 

 

Második lépésben megnéztük, hogy a mindkét csoportban statisztikailag szignifikáns 

javulást mutató változók esetében volt-e különbség a javulás mértékében a két csoport 

között: az elsı és közbülsı, a közbülsı és utolsó, illetve az elsı és utolsó 

állapotfelmérések között észlelt változás mértékét hasonlítottuk össze a két csoport 

között nem pareméteres eljárással (Mann Whitney próba).  

 

A különbséget szignifikánsnak fogadtuk el a p<0,05 szinten.  

 

Az eredményeket a 10. táblázat tartalmazza. 
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10.  táblázat: a kezeléssorozat elıtti és utáni értékek összehasonlítása a két csoporton 

                      belül. A ROM értékek esetében egymintás t-próbát, a Rivermead,  

                      Ashworth, Fugl-Meyer, FIM  és Barthel értékeknél Friedman-tesztet  

                      végeztünk. Ahol p<0.05 vastag (félkövér) betővel ábrázolva. 

 

 Lehetsé

ges 

érték 

 

Csoport Medián 

kezelés  

elıtt  –  után 

Számtani 

átlag 

kezelés 

elıtt  – után 

Szignifikan-

cia értéke 

robotos 3 – 4 3,0 – 5,33 0,0001 Rivermead felsı 

végtag 

0-15 

kontroll 3 – 6 4,93 – 6,8 0,0001 

robotos 2 – 1 1,93 – 1,2 0,011 Módosított Ashworth 

- váll adductorok 

0-5 

kontroll 2 – 2 1,67 – 1,47 0,564 

robotos 3 – 2 2,87 – 2,13 0,021 Módosított Ashworth 

- könyök flexorok 

0-5 

kontroll 3 – 2 2,13 – 2,13 0,705 

robotos 18 – 25 17,67 – 23,07 0,0001 Fugl-Meyer váll-

könyök alcsoport 

0-36 

kontroll 24 – 26 21,73 – 24,33 0,0001 

robotos 99 – 97 84,33 – 93,47 0,145 ROM – aktív vállövi 

anteflexio 

0-180° 

kontroll 108 – 108 98,93 – 98,8 0,987 

robotos 24 – 91 50,6 – 76,33 0,036 ROM – aktív könyök 

flexio 

0-140° 

kontroll 80 – 103 70,0 – 86,73 0,015 

robotos 36 – 36 29,8 – 33,87 0,014 FIM – önellátás 6-42 

kontroll 29 – 36 25,8 – 34,53 0,001 

robotos 85 – 95  65 – 86,33 0,002 Barthel index 0-100 

kontroll 30 – 95  49 – 85,67 0,0001 

 

 

 

Mivel a két csoporton belüli összehasonlítás során voltak olyan változók, amelyek 

mindkét csoportban szignifikánsan javultak (Rivermead, Fugl-Meyer, könyök flexio, 

FIM – önellátás, Barthel index), felmerült a kérdés, hogy ezekben az esetekben volt-e a 
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két csoport között a javulás mértékében különbség. Nem paraméteres próbát (Mann 

Whitney) választottunk két csoportban a vizsgált paraméterek változásának 

összehasonlítására. Erısen szignifikáns eltérés mutatkozott a Fugl-Meyer skála 

vonatkozásában a két csoportban észlelt változások összehasonlításakor (p<0,001). A 

vizsgált többi változó esetében nem mutatkozott szignifikáns eltérés a két csoport 

között. A részletes értékeket a 11. táblázat mutatja be.  

 

A legfontosabb eredményeket diagrammon is ábrázltuk (31/a, b, c ábra). Ezeken 

szemléletesen látszik a módosított Ashworth-értékek és a Fugl-Meyer skála váll-könyök 

alcsoportjának változása a három állapotfelmérés során.  

 

 

11. táblázat: szignifikancia értékek a két csoportban észlelt változás 

                     összehasonlításakor Mann-Whitney teszt; p<0.05 vastag (félkövér) 

                     betővel ábrázolva: 

 

 elsı kezelés elıtti 

 – tizedik kezelés 

utáni 

 

tizedik kezelés utáni 

– huszadik kezelés 

utáni 

elsı kezelés elıtti 

– huszadik kezelés 

utáni 

 

Rivermead felsı 

végtag 

0,902 0,116 0,367 

Fugl-Meyer váll-

könyök alcsoport 

0,001 0,126 0,001 

ROM – aktív 

könyök flexio 

- - 0,902 

FIM – önellátás - - 0,81 

Barthel - - 0,74 
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31/a,b,c ábra: A módosított Ashworth és a Fugl-Meyer váll-könyök alcsoport értékeinek 

változása a két csoportban a három állapotfelmérés során 
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5.3 A vizsgálatokban résztvevı betegek véleménye 

 

A betegek a kezeléssorozat végén kitöltöttek egy kérdıívet. Ennek eredményét a 12. 

táblázat tartalmazza.  

12. táblázat: a robotos terápiában részesülı betegek által kitöltött kérdıív az elsı és a 

                     második klinikai vizsgálat után: 

 Elsı vizsgálat 
n=8 

Második 
vizsgálat 
n=15 

Mennyire találta hosszúnak az egyes kezeléseket?   
Nagyon hosszúak voltak 0 0 
Kicsit hosszúak voltak 2 0 
Épp megfelelı ideig tartottak 5 13 
Rövidebb ideig tartottak, mint gondolta 1 2 
2. Mennyire volt fárasztó egy-egy kezelés?   
Sokkal fárasztóbb volt, mint amit el tud viselni 0 0 
Kicsit fárasztóbb volt annál, mint amit még jól el tud 
viselni 

1 0 

Épp annyira volt fárasztó, mint amit el tud viselni 0 3 
Nem találta fárasztónak a kezelést 7 12 

Ér3. Érte-e kellemetlenség a kezelés során?   
Több is (Kérjük sorolja fel!) 0 0 
Egy kellemetlenség ért  (Kérjük írja le, mi volt az!) 2 0 
Nem ért kellemetlenség 6 15 
4. Megfelelınek tartotta-e a kezelések elıtt kapott 
tájékoztatást? 

  

Igen 8 15 
Nem 0 0 
5. Részt venne-e ugyanilyen vizsgálatban máskor 
is? 

  

Igen 8 15 
Nem 0 0 
6.Van-e bármilyen egyéb megjegyzése? 
 

„technikai 
beállítások 
soká tartanak, 
ortézis 
kényelmetlen” 

„20 alkalom 
kevés”, 
„csukló-kéz 
tornáztatásra 
vágyom”, 
„jó volt egy 
kicsit a robot 
közben 
kikapcsolódni 
az osztály 
forgatagából” 
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Az elsı vizsgálat kapcsán kellemetlenséget jelzı két beteg közül az egyiknek az ortézis 

nyomta a vállát, a másik azt jelezte, hogy „sokszor görcsölt”. İ egy súlyosan spasztikus 

beteg volt, akinél a robotos kezeléstıl függetlenül is sokszor jelentkezett spasmus, ami 

miatt a kezelés során több alkalommal az „ırkutya” leállította a robotok mőködését. Az 

elsı beteg által jelzett ortézis problémát megoldottuk (az ortézis proximális végét az 

általunk berajzolt ívben a gyártó lekerekítette), a második beteg panasza véleményünk 

szerint az alapbetegség következménye, nem függ össze a robotos terápiával. A betegek 

véleményének jelzıje az is, hogy egyetlen esetben sem fordult elı, hogy idı elıtt abba 

kellett volna hagyni a robotos gyógytornát. 
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6. MEGBESZÉLÉS 

 

A centrális motoneuront (is) érintı, a leggyakrabban stroke miatt kialakuló károsodás 

következtében féloldali bénulttá vált betegek rehabilitációjának eredményesebbé tétele 

érdekében számos kutatás folyik világszerte. Az újabb gyógytorna programok 

(constraint-induced movement therapy), a funkcionális elektromos stimuláció, az EMG-

biofeedback, a virtuális valóságban végzett gyakorlatok mellett a robot által támogatott 

gyógytorna jelenti az egyik kutatási irányt (119,120). Még nem tisztázott a 

gyógytornáztató robotok pontos helye a rehabilitációs programokban, az azonban 

bizonyos, hogy a cél nem a gyógytornász helyettesítése, hanem munkájának még 

eredményesebbé tétele (121). A felsı végtagi gyógytornáztató robotok fejlesztésével 

foglalkozó kutatók különbözı irányokat követnek, de úgy is lehet fogalmazni, hogy 

eltérı utakon kívánnak ugyanarra a hegyre feljutni. Közös jellemzıje a programoknak, 

hogy a nagy ismétlésszám elınyeire (122) helyezik a hangsúlyt. Különbség a 

megközelítésben, hogy a kutatók egy része az interaktív, robot által asszisztált 

gyakorlatok végzését, így a figyelem, a koordináció javítását tartja szem elıtt (pl, MIT-

Manus). Az Európai Bizottság 5-ös számú kutatási keretprogramjában létrehozott 

Reharob Gyógytornáztató Berendezés fejlesztése során abból indultunk ki, hogy a 

spaszticitás sebesség- és gyorsulás függı volta miatt ezeknél a betegeknél elınyösek 

lehetnek a lassan, egyenletes sebességgel és gyorsulással végzett gyakorlatok. Ezeket a 

gyógytornász néhány alkalommal végig tudja vezetni, de igazán nagy ismétlésszámban 

nem. A spaszticitás csökkentése hozzájárulhat ahhoz, hogy javuljon a beteg motoros 

teljesítménye, jobban ki tudja használni a meglévı izomerejét, megelızhetıvé váljanak 

a spaszticitás okozta másodlagos károsodások. Ezek az eltérı fejlesztési irányok nem 

mondanak ellent egymásnak, inkább kiegészítik egymást: az a beteg, aki nem alkalmas 

még arra, hogy az MIT-Manus székébe beülve interaktív terápiában vegyen részt, már 

alkalmas lehet a Reharob Gyógytornáztató Berendezéssel történı kezelésre.  

 

Tekintettel arra, hogy a disszertáció nem mőszaki, hanem klinikai jellegő, mellıztük a 

technikai tartalom részletezését. Annyit viszont érdemes kiemelni, hogy a Reharob ezen 

a téren is egyedi: a fejlesztés alatt álló felsı végtag tornáztató rendszerek közül az 
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egyetlen, amely változtatás nélküli ipari robotokat alkalmaz. Nyitott kérdés még, hogy 

melyik módszer válik be: egy meglévı, nagy szériában készülı, megbízható robot 

adaptálása a gyógytornáztatásra vagy a teljesen új, kifejezetten ilyen irányú fejlesztés. 

 

A Reharob-projekt keretében kifejlesztett gyógytornáztató berendezéssel két klinikai 

vizsgálatot végeztünk. Az elsı („Reharob Klinikai Vizsgálat”) célja az volt, hogy 

bizonyítsuk, az elképzelt robotos terápia a gyakorlatban mőködik és biztonságos. Másik 

célunk az volt, hogy tapasztalatokat szerezzünk a rendszer mőködése során. Ebben a 

klinikai vizsgálatban 12 személy vett részt: 4 egészséges önkéntes, valamint 8 féloldali 

bénult beteg. Valamennyien napi fél órás robotos tornában részesültek 20 egymást 

követı munkanapon. A vizsgálat legfontosabb eredménye, hogy az összesen 120 óra 

robotos torna alatt a rendszer megbízhatóan mőködött, veszélyhelyzet nem fordult elı. 

Néhány kényelmetlenséget észleltünk: a biztonsági lazító többször indok nélkül 

kioldott; ennek az eszköznek a visszazárásakor becsípıdhetett a gyógytornász ujja; a 

beteg engedélyezı gombot igen fárasztó volt fél órán keresztül folyamatosan nyomva 

tartani, a betanítás során a robotok zavaró ellenerıt fejtettek ki a gyógytornász 

mozgásával szemben. Ezeknek a tapasztalatainknak az alapján, javaslataink szerint 

módosították a mérnök partnerek a rendszer néhány elemét. A betegek állapotváltozását 

folyamatosan nyomon követtük és ennek alapján megállapíthattuk, hogy a vizsgált 

mutatókban javulás következett be a betegek többségénél.  

 

Az elsı klinikai vizsgálat tapasztalatai alapján módosított rendszerrel végeztük a 

Fiziorobot Klinikai Vizsgálatot, amelyben összesen 30 felsı motoneuron laesio 

következtében féloldali bénulttá vált beteg vett részt. İket random módon két csoportra 

osztottuk: mindkét csoport (15-15 fı) tagjai naponta egyenként 30-30 perces Bobath-

terápiában részesültek, a robotos csoport tagjai ezen kívül napi 30 perces passzív 

robotos terápiát is kaptak. Életkor, nem, a bénulás oldalisága tekintetében nem volt 

érdemi különbség a csoportok között. Az egyetlen lényeges eltérés az agykárosodás 

bekövetkezte (stroke ill. koponyasérülés) óta átlagosan eltelt idıben adódott: ez a 

kontrolloknál 9,5 hónap (minimum 5 hét, maximum 44 hónap), a robotos terápiában 

részesült betegeknél 23,2 hónap (minimum 6 hét, maximum 87 hónap) volt. A 

beválasztási kritériumok között nem határoztuk meg az agykárosodás óta eltelt 
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minimális illetve maximális idıt, tapasztalatszerzés céljából szándékunkban állt minél 

színesebb betegcsoport bevonása. A randomizálás azonban úgy hozta, hogy a két 

csoport között az agykárosodás óta eltelt idıben jelentıs különbség adódott. Mivel a 

kontroll csoport esetében telt el kevesebb idı a stroke illetve koponyasérülés óta, ez a 

különbség a spontán javulás szempontjából a kontroll csoport számára jelentett nagyobb 

esélyt. Ennek ellenére a robotos csoportban a vizsgált mutatók többségénél nagyobb 

mértékő javulást észleltünk.  

 

A vizsgált változók közül a módosított Ashworth értékek csak a robotos terápiában is 

részesült csoportban csökkentek statisztikailag szignifikáns mértékben. További öt 

változó mindkét csoportban szignifikáns mértékben javult. Ezeknél összehasonlítottuk a 

két csoport között a változás mértékét. Szignifikáns eltérés mutatkozott a robotos 

csoport javára a Fugl-Meyer skála váll-könyök alcsoportjának javulásában. A többi, 

károsodást mérı skála esetében is nagyobb mértékő volt a javulás a robotos csoportban, 

de az nem érte el a szignifikancia szintet (ebben a viszonylag kis esetszámnak is szerepe 

lehet).  

 

A funkcionális skálákról elmondható, hogy a kontrollok alacsonyabb szintrıl indultak 

és ugyanoda (Barthel) vagy kissé magasabb szintre (FIM) jutottak, mint a robotosok. 

Ennek oka véleményünk szerint elsı sorban az lehet, hogy a kontrollok esetében 

kevesebb idı telt el az agykárosodás bekövetkezte óta és ezért nagyobb mértékő 

javulásra voltak képesek a mindennapi tevékenységekben.  

 

Ezek a tapasztalatok hasonlóak a szakirodalmi adatokhoz: a felsı végtag tornáztató 

robotokkal végzett klinikai vizsgálatok azt mutatják, hogy a károsodást mérı skálák – 

elsısorban a Fugl-Meyer – jeleznek szignifikáns eltéréseket a robotos csoport javára. 

Ugyanakkor ez gyakran nem tükrözıdik a funkcionális állapot javulásában. Egyes 

vélemények szerint ennek az állhat a hátterében, hogy – a Reharobhoz hasonlóan – a 

felsı végtag tornáztató robotok többsége a váll-könyök mozgások javítását célozza, a 

mindennapi tevékenységekben pedig a csukló-kézmozgásoknak van nagyobb 

jelentısége (73). 
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A betegek mindkét vizsgálatsorozat végén kitöltöttek egy kérdıívet. A robot által 

végzett kezelést érdeklıdéssel fogadták. Az elsı kezeléssorozat kapcsán még elıfordult, 

hogy az ortézis okozta kényelmetlenségre panaszkodtak. Az átalakítás után a második 

vizsgálat alatt ez már nem fordult elı. Valamennyi beteg úgy nyilatkozott, hogy 

szívesen részt venne máskor is ilyen kezelésben. Ezt megerısíti, hogy régi betegeink 

közül többen érdeklıdtek, mikor részesülhetnének ismét robotos terápiában.  

 

Tekintettel arra, hogy egy új orvostechnikai eszközzel végzett kezeléssorozatról van 

szó, mindenképpen fontos eredménynek tartjuk, hogy a klinikai vizsgálat során 

kedvezıtlen illetve súlyos nemkívánatos eredmény nem fordult elı, a REHAROB 

Gyógytornáztató Berendezés az elképzeléseknek megfelelıen, megbízhatóan mőködött. 

 

A súlyosan mozgáskárosodott betegeken, a heteken keresztül tartó klinikai vizsgálatok 

meglehetısen körülményes megszervezhetısége, kivitelezhetısége és magas költségei 

miatt viszonylag kis betegszámról számolhattunk be. Az eredmények annyi 

következtetést mégis megengednek, hogy a féloldali bénult betegek hagyományos 

gyógytornájának kiegészítése robot által, pontosan beállított mozgáspályán, lassan, 

egyenletesen, nagy ismétlésszámban, passzívan végzett váll-könyök tornáztatással, 

javítja a rehabilitáció eredményeit. Ennek további kutatására nagyobb esetszámú 

vizsgálat végzését tervezzük. 

 

A tudományos kutatásban és a mőszaki fejlesztésben élenjáró országok egyikében sem 

eredményezett még a felsı végtagi gyógytornáztató robotok kutatása a mindennapos 

klinikai gyakorlatba bevezetett terméket. Ehhez jelenleg az – ugyan kereskedelmi 

forgalomban lévı, de egyelıre csak kutatási célra használt – MIT-Manus áll a 

legközelebb. A másik robotrendszer, amely közel áll a mindennapos klinikai 

alkalmazásba történı bevezetéshez, a Reharob. Orvostechnikai tanúsítása folyamatban 

van.  

 

Még nem teljesen kialakult a gyógytornáztató robotok helye: leginkább a nagy 

ismétlésszámban végzendı gyakorlatoknál lehetnek a gyógytornász segítségére, bıvítve 

a fizioterápia eszköztárát. Ahhoz is idı kell még, hogy ezen eszközök elérjék a már 



 69 

elfogadható költség-hatékonysági arányt. De minden mőszaki újdonságnak át kell 

haladnia ezen az úttörınek számító szakaszon ahhoz, hogy azután átbillenjen azon 

ponton, amikor már eleget tud nyújtani elfogadható áron. A gyógytornáztató robotok 

még az úttörı szakasznál tartanak, de reális az esély arra, hogy a következı évtizedben a 

mozgásszervi rehabilitációban alkalmazott terápiás eszközök közé fokozatosan 

bekerüljenek a robotok is. A Reharob Gyógytornáztató Berendezés fejlesztése és 

tesztelése ennek az útnak egy állomása. 
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7. KÖVETKEZTETÉSEK  

 

A felsorolt eredmények orvos, mérnök és mozgásterapeuta együttmüködése során jöttek 

létre, értelemszerően az egyes pontokban az orvos-szakmai tennivalók elvégzése volt a 

szerzı munkája: 

 
1. A spasztikus hemiparetikus betegek felsı végtagi gyógytornáztatása során 

leggyakrabban alkalmazott gyógytorna gyakorlatok feltérképezése, multimédia 

katalógusba győjtése. A katalógusnak az Interneten mindenki számára 

hozzáférhetıvé tétele. 

2. A multimédia katalógusba győjtött gyakorlatok jellemzıinek felmérése, a 

mérnök partnerek számára a felhasználói igények meghatározása a robotos 

gyógytornáztató rendszer tervezéséhez. 

3. A Reharob Gyógytornáztató Berendezés létrehozása (ebben a folyamatban az 

orvos-szakmai teendık elvégzése). Ez az elsı Magyarországon fejlesztett 

gyógytornáztató robotrendszer, a világon pedig az elsı olyan, amely a felsı 

végtagi spaszticitás csökkentését helyezi elıtérbe és amely a teljes váll- és 

könyökmozgás tartományában képes mőködni. 

4. A rendszerrel végzett elsı klinikai vizsgálat bizonyította, hogy a megvalósított 

robotos terápia kivitelezhetı, biztonságos, a betegek kedvezıen fogadják. 

5. Az elsı klinikai vizsgálat tapasztalatai alapján klinikai szempontból értékeltem a 

rendszer mőködését, javaslatot tettem a rendszer egyes elemeinek módosítására. 

6. Klinikai vizsgálattal bizonyítottam, hogy a folyamatos passzív mozgatás (CPM) 

lehetıségein túlmutató, komplex passzív gyakorlatsoron alapuló, robottal 

végzett gyógytorna oldja a spaszticitást és hozzájárul a károsodás 

csökkentéséhez spasztikus hemiparetikus betegeken. 

7. Kontrollált klinikai vizsgálattal igazoltam, hogy a hagyományos gyógytorna 

ilyen típusú robotos terápiával történı kiegészítése javíthatja a rehabilitáció 

kimenetelét.  

8. Összeállítottam az elsı hazai fejlesztéső gyógytornáztató robotrendszer 

orvostechnikai tanúsításához szükséges orvos-szakmai dokumentációt a klinikai 

vizsgálatok eredményei alapján. A folyamatban lévı tanúsítás lehetıvé fogja 
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tenni, hogy a Reharob Gyógytornáztató Berendezést ne csak kutatási célra, 

hanem a mindennapi klinikai gyakorlatban is alkalmazni lehessen. 

9. A Reharob-projektre alapozva létrehoztam az OORI orvos-mérnöki 

rehabilitációs kutatási programját, amely a fejlett technológia rehabilitációban 

történı alkalmazásának kutatásával foglalkozik. Az eredeti robotos terület 

mellett stroke-on átesett, balesetes agysérült és parkinsonos betegek 

állapotfelmérését és követését végezzük a háromdimenziós mozgáselemzés, 

dinamikus EMG, erı/nyomatékmérés módszerével. Ez a program a Reharob-

projekt alapjain jött létre, de az eredeti három éves projekt témáján és idıbeli 

korlátján túlmutatóan egy folyamatosan mőködı kutatóbázist jelent. 
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8. ÖSSZEFOGLALÁS 
 

Elızmények-célkitőzés: A stroke, a traumás agysérülés és néhány egyéb megbetegedés 

gyakran vezet spaszticitáshoz, amely sebesség- és gyorsulásfüggı tünet. A lassan, 

egyenletes sebességgel végrehajtott gyakorlatok elınyösek lehetnek az izomtónus 

fokozódás csökkentésében ezeknél a betegeknél. Az ilyen típusú gyakorlatokat, 

különösen nagy ismétlésszám esetén, pontosabban végezheti el egy robot, mint az 

ember. Mérnök partnereinkkel ezért fejlesztettünk ki egy robotos gyógytornáztató 

rendszert a spasztikus hemiparetikus betegek váll-könyök tornáztatásának támogatására. 

Betegek és módszer: Az elsı tapasztalatszerzés céljából végzett pilot study eredményei 

alapján a rendszer néhány elemét módosítottuk. Ezután került sor a kontrollált 

vizsgálatra, amely célja annak kutatása volt, hogy jelent-e hasznot a beteg számára, ha a 

hagyományos terápia mellett robotos gyógytornában is részesül. 30 spasztikus 

hemiparetikus beteget véletlenszerően két, 15 fıs csoportra osztottunk. Mindkét csoport 

tagjai azonos idıtartamú hagyományos gyógytornában részesültek 20 egymást követı 

munkanapon keresztül. A vizsgálati csoport tagjai ezen túlmenıen napi félórás robotos 

kezelést is kaptak. Hat motoros károsodást mérı és két funkcionális skála került 

értékelésre. Az állapotfelmérést egy független gyógytornász végezte. Mindkét csoporton 

belül összehasonlítottuk a kiinduló és a kezeléssorozat befejezése utáni értékeket. A 

mindkét csoportban statisztikailag szignifikáns javulást mutató változóknál a csoportok 

közötti összehasonlítást is elvégeztük. Eredmények: Az elsı klinikai vizsgálat 

bizonyította, hogy a robotok a terápiás programot biztonságosan és pontosan 

végrehajtják. A második klinikai vizsgálatban a váll adductorok és könyök flexorok 

módosított Ashworth értéke csak a robotos csoportban mutatott statisztikailag 

szignifikáns csökkenést. A Fugl-Meyer skála váll-könyök alcsoportjának értéke a 

robotos csoportban szignifikánsan nagyobb mértékő javulást mutatott. A többi változó 

esetében nem igazolódott a csoportok között szignifikáns különbség. A betegek 

együttesen 150 órányi robotos terápiában részesültek. Kedvezıtlen esemény nem fordult 

elı. Következtetés: A hagyományos gyógytorna kiegészítése ezzel a fajta robotos 

terápiával hozzájárul a spaszticitás csökkentéséhez és a motoros károsodás javulásához, 

a rehabilitáció eredményesebbé tételéhez. 
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9. SUMMARY 

 

Background-purpose: Stroke, traumatic brain injury and some other diseases often 

lead to spasticity, which is velocity and acceleration dependent. Exercises executing 

with a slow and constant velocity can be beneficial in reducing muscle hypertonia. This 

kind of exercises, first of all in high repetition number, can be more accurately managed 

by a robot than by a human. For this reason – in cooperation with engineer partners – a 

robot mediated physiotherapy system was developed for supporting the shoulder-elbow 

exercises of patients with spastic hemiparesis. Patients and method: An initial clinical 

trial was executed to gain experiences with the system. According to the experiences of 

this pilot study some parts of the system were modified. A controlled trial was executed 

using the modified system, so as to investigate whether this kind of therapy is beneficial 

for the patients. 30 patients with spastic hemiparesis were randomly divided into two 

groups, both included 15 persons. Members of both groups received the same amount of 

traditional physiotherapy on 20 consecutive workdays, while the experimental group 

received thirty-minute-long robot mediated sessions on the same days, in addition. Six 

motor impairment scales and two functional scales were assessed by a blinded 

physiotherapist. The difference in the scores between the assessments were statistically 

evaluated in both groups. Variables that showed a statistically significant change in both 

groups were also compared between the two groups. Results: The initial investigation 

proved that the robots execute the therapeutic programme safely and accurately. In the 

second trial the modified Ashworth score of shoulder adductors and elbow flexors 

showed a statistically significant improvement only in the robotic group. The 

improvement of the shoulder – elbow subsection of Fugl-Meyer score was significantly 

higher in the robotic group. As for the other parameters there was no statistically 

significant difference between the two groups. Subjects received altogether 150 hours of 

robot mediated therapy. No adverse event occurred. Conclusion: Supplementation of 

the traditional methods with this kind of robot mediated therapy can be beneficial in 

decreasing spasticity and improving motor impairments of the upper limb, and making 

rehabilitation more effective.  
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13. MELLÉKLETEK 

13.1 Ashworth-skálák 

 
Ashworth-skála: 

0 = nincs izomtónus növekedés 

1 = a végtag hajlítására vagy nyújtására csekély tónusfokozódás 

("megakadás") 

2 = jelentısebb tónusfokozódás, de a végtag könnyen hajlítható 

3 = tekintélyes tónusfokozódás - passzív mozgatás nehéz 

4 = hajlításkor vagy nyújtáskor a végtag merev 

 

 

Módosított Ashworth-skála: 

0 = nincs izomtónus növekedés 

1 = a végtag hajlítására vagy nyújtására csekély tónusfokozódás 

("megakadás és elengedés") vagy a végponton minimális ellenállás 

2 = a végtag hajlítására vagy nyújtására csekély tónusfokozódás 

("megakadás"), melyet a maradék mozgástartományban minimális 

ellenállás követ 

3 = jelentısebb tónusfokozódás, de a végtag könnyen mozgatható 

4 = tekintélyes tónusfokozódás - passzív mozgatás nehéz 

5 = hajlításkor vagy nyújtáskor az érintett rész(ek) merev(ek) 



 94 

13.2 A British Medical Research Council által ajánlott izomerı vizsgálat 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elmozdulás teljes mozgáspályán a gravitációval szemben maximális ellenállással 5 

Elmozdulás teljes mozgáspályán a gravitációval szemben mérsékelt ellenállással 4 

A mozgáspálya felét meghaladó elmozdulás, mérsékelt ellenállással és a 
gravitáció ellenében 

4- 

A mozgáspálya felét nem meghaladó elmozdulás, mérsékelt ellenállással és a 
gravitáció ellenében 

3+ 

Elmozdulás teljes mozgáspályán a gravitációval szemben  3 

A mozgáspálya felét meghaladó elmozdulás a gravitáció ellenében 3- 

A mozgáspálya felét nem meghaladó elmozdulás a gravitáció ellenében 2+ 

Elmozdulás teljes mozgáspályán a gravitáció kikapcsolásával 2 

A mozgáspálya felét meghaladó elmozdulás a gravitáció kikapcsolásával  2- 

A mozgáspálya felét nem meghaladó elmozdulás a gravitáció kikapcsolásával  1+ 

Izominnerváció tapintható, nincs elmozdulás 1 

Nincs izominnerváció, nincs elmozdulás 0 
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13.3 Rivermead motoros skála – felsı végtag 
        
                                                                                

1. Fekve nyújtózkodás, kar elevációban, (a kart    
meg lehet támasztani).  

 
      2.   Fekve legalább 2 mp-ig a kinyújtott kart (nem le- 
            het 30 foknál nagyobb flexió) megemelve tartani.  
 . 
      3.   Könyök nyújtása és hajlítás a fenti helyzetben (ki- 
            nyújtás legalább 20 fok).      
 
      4.   Ülve, könyök és test mellett, pronáció, szupináció 
            (könyök megtámasztás nélkül, a mozgásnak a mozgás- 
            határ ¾  részét el kell érnie).      
 

5. Elırenyúlni, egy nagy labdát felemelni, majd le- 
rakni, a labda legyen az asztalon olyan messze, 
hogy csak  teljesen  nyújtott karral érje el a beteg. 
Váll, könyök nyújtva, csukló neutralisan v. nyújtva, 

            ujjak extendálva, a tenyérnek végig érinteni kell   
            a lábát. 
       
     6.   Elırenyújtott kézzel felemelni egy teniszlabdát az 

asztalról, majd középmagasságban, a beteg oldalon 
elengedni, ezután visszavinni megint az asztalhoz 
és újra elengedni  (feltételek elızıvel azonosak).   
 

7. Ugyanez a feladat a ceruzával ( a betegnek a hüvelyk- 
ujjával és ujjaival kell fogni a ceruzát).     
 

8. Felvenni egy darab papírt a szemben lévı asztalról, 
Majd elengedni 5x (feltétel uaz).     

        
9. Késsel és villával gittet vágni (tartályba rakni).   
 
10. Egyhelyben egyenesen állni, 5x földre ütögetni egy 

nagy labdát tenyérrel.       
        

11. Folyamatosan opponálni a hüvelykujjat mindegyik 
Ujjhoz több mint 14 alkalommal 10 mp alatt. 
(Nem szabad az ujjakat csúsztatni).   
 

12. A beteg kezet pronálva és szupinálva érinteni az  
ép kéz tenyeréhez 20x10 mp. alatt ( a karnak a törzs- 
tıl távol kell lennie). 
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     13.  Állva, 90 fokban abducalt FV-gal, tenyér laposan  a 
falon, a testtel a fal felé fordulni, amennyire tud 
(könyök nyújtva).       

        
14. Szalaggal a fejet körbekötni, csomót készíteni és ki- 

oldani (a beteg kéznek többet kell csinálnia, mint 
csak rögzíteni a szalagot, a mőveletet szemmel nem  
ellenırizheti).        

 
15. Ütögetıs játék 7x15 mp alatt. A falon vállmagasság- 

ban jelzés, taps, mk. kéz érintse a jelzéseket, taps, 
            egyik kéz érintse az ellentétes jelzést, taps, másik 
            kéz ua. (3x).        
 
 
 
Értékelés: a beteg azt a pontszámot kapja, ami sorrendben a legutolsó feladaté, amit 
még el tud végezni. Ha egy feladatot nem tud kivitelezni, akkor nem folytatjuk a 
feladatsort. 
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13.4 Fugl-Meyer skála: felsı végtag 

 
 
Megjegyzés: saját vizsgálatunkban az „A” jelő váll-könyök-alkar alcsoportot 

használtuk (maximális érték 36 pont). A 2.2.2 fejezetben ismertetett, váll-könyök 

tornáztató robotokkal végzett vizsgálatok egy részében a „D” jelő, koordinációt vizsgáló 

blokkot is nézték (így a maximális pontszám így 36+6=42). Vannak, akik a teljes felsı 

végtagi motoros tesztet elvégzik (ebben az esetben a maximális pontszám 66).  A teljes 

tesztnek abban az esetben van értelme, ha a csukló-kéz gyógytornáztatása is szerepel a 

vizsgált programban. 

 
 

FELSİ VÉGTAGI MOTOROS TESZT 
 
A. Váll-könyök-alkar  

Nincs biceps reflex (0)        

Van biceps reflex 

és/vagy ujjflexio.(2) 

I. Reflexmőködés vizsgálata 
           (biceps, triceps, ujjhajlítók) 

 

Nincs triceps reflex (0) 

Van reflex válasz az 
extensorokban (2) 

                            
 
 
 
 
             /4 

II.  Aktív mozgás a szinergistákban 
            (ülıhelyzetben, háttámasszal) 

 

a.)  flexor szinergizmus 

„vigye a kezét az azonos oldali füléhez” lapocka retrakcióval  

nincs            (0) 

részleges      (1) 

teljes             (2) 
                alkar supinatio 0�          1�          2� 

                könyök flexio 0�          1�          2� 

                váll kirotáció 0�          1�          2� 

                váll abductio (90°) 0�          1�          2� 

                vállövi elevatio 0�          1�          2� 

                vállövi retractio 0�          1�          2� 

b.)    extensor szinergizmus 

„ököl az ellenoldali térdre” a flexor szinergizmus (szükség 
esetén passzívan létrehozott) helyzetébıl. A beteg tárja szét a 

térdeit. 

nincs            (0) 

részleges      (1) 

teljes             (2) 

              alkar supinatio 0�          1�          2� 
              könyök extensio 0�          1�          2� 
              váll adductio+berotáció 0�          1�          2� 

 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           /18 
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III.  Dinamikus flexor-extensor szinergizmus 

             (ülı helyzetben) 

 

a.)  kezet a lumbális csigolyákra 

             „tegye a kezét hátul a derekára” 

- a kéz nem jut a spina 
iliaca anterior 
superior mögé 0) 

- a kéz a spina iliaca 
anterior superior 
mögé jut minden 
gravitációs trükk 
nélkül  (1) 

      -  teljes  (2) 

b.) váll flexio 0°- 90°-ig 

              Könyök teljes extensioban a mozgás egésze alatt, a kéz  
           pro-és supinatio között középállásban. A feladat a váll 
           tiszta flexioja a megadott tartományban. A vizsgáló  
           segíthet a kiindulási helyzet létrehozásában. 

     - a kar rögtön 
        abductioba,  
        vagy a könyök 
        azonnal   
        flexioba kerül (0) 

- ha nem azonnal 
történik mindez (1) 

    -   teljes (2) 

   c.)   alkar pronatio és supinatio 

               Aktív könyökhajlítás 90 fokig, váll 0 fokig hajlítva. 

- a kiindulási helyzet 
létrehozása nem 
lehetséges és/vagy 
nincs pro/supinatio. 
(0) 

- a kiindulási helyzet 
létrehozása 
lehetséges és 
fenntartható a 
mozgás alatt, de a 
pro/supinatio 
korlátozott(1) 

   -    teljes (2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

             /6 

 
IV.  Aktív mozgás kevés, vagy 
          semmi szinergizmussal 

               (ülı helyzet) 

 

a.) váll abductio 0°-tól  90°-ig 

              Könyök extensioban, alkar pronatioban. 
              A vizsgáló segíthet a betegnek a kiinduló helyzet    
              beállításában. 

- azonnali supinatio 
és/vagy könyök flexio 
(0) 

- a mozgás részleges, 
vagy a könyök 
flexióba kerül, vagy 
az alkar nem tartható 
pronált helyzetben (1) 

- teljes (2) 
 

b.) váll flexio 90°-tól 180°-ig 

               A beteg karja adductioban, könyöke extensioban, 
               alkar középállásban. Utasítás: „emelje a nyújtott  
               karját felfelé nézı hüvelykujjal.) 
               A vizsgáló segíthet a betegnek a kiinduló helyzet    
               beállításában. 

- a kéz rögtön abductioba 
vagy a könyök flexioba 
kerül (0) 

-   ha a kéz nem rögtön 
kerül abductioba 
és/vagy könyök 

   flexio (1) 
-  tökéletesen kivitelezve 

(2) 
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c.) alkar pronatio-supinatio 

A váll 30° és 90°-os flexio közötti helyzetben legyen, 
könyök teljes extensioban. 
A psszív ROM mértékéhez viszonyítsunk, ne 
számoljuk be a válllizület rotatioját. 

 

- kiindulóhelyzet nem 
kivitelezhetı és/vagy 
pronatio, supinatio 
nem hajtható végre (0) 

- kiindulóhelyzet 
kivitelezhetı, és tartja 
a mozgás alatt, de 
behatárolt pronatio, 
supinatio lép fel (1) 

- tökéletesen kivitelezve 
(2) 

 
 
 
 
 
 
               
 
 
            /6 

V. Normál reflex-aktivitás 

           Csak akkor elvégzendı, ha a IV. rész  
              összpontszáma 6. 

- nem került elvégzésre 
- ha a háromból két 
reflex hiperaktív (0) 

- ha az egyik reflex 
hiperaktív (1) 

- egyik sem hiperaktív 
(2) 

 
             
 
 
            /2 

 ÖSSZESEN:  /36 
 
 

B. CSUKLÓ 

I.    Csukló stabilitás 15°-os dorsalflexioban,   
            90°-os könyökhajlításban 

 
                  A váll 0° (minden szabadsági fokon), könyök  
                  90°-ban, az alkar pedig teljesen pronált helyzetben 
                  van. Ha a beteg nem tudja karját a kért pozícióba 
                  vinni, a vizsgáló segítséget nyújthat. 

- ha a kért helyzetben 
nem tudja végrehajtani a 
dorsalflexiot (0) 

- ha a dorsalflexio 
kivitelezhetı, de nem tud 
ellenállást kifejteni (1) 

- ha a kért helyzet enyhe 
ellenállással szemben 
is fenntartható (2) 

II.  Ismételt maximális csukló flexio-extensio 
 

A váll 0° (minden szabadsági fokon), könyök 
90°-ban, az alkar pedig pronált helyzetben van. 
Ha a beteg nem tudja karját a kért pozícióba 
vinni, a vizsgáló segítséget nyújthat. 

-  ha nincs aktív ismételt  
    mozgás (0) 
- ha az aktív mozgás 

kisebb, mint   a passzív 
(1) 

- ha minden részlet 
teljesen és megfelelıen 
kivitelezett (2) 

III.  Csukló stabilitás 15°-os dorsalflexioban, 
teljes könyökextensioban 

 
A váll enyhén flexioban, és/vagy abductioban 
van, könyök nyújtva, alkar pronatioban. A 
vizsgáló támogathatja e pozíció kialakítását. 
Figyeljünk arra, hogy a dorsalflexio kb. 15 foknál 
ne legyen nagyobb. 

- ha a kért helyzetben nem 
tudja végrehajtani a 
dorsalflexiot (0) 

- ha a dorsalflexio 
kivitelezhetı, de nem 
tud ellenállást kifejteni 
(1) 

- ha a kért helyzet enyhe 
ellenállásal szemben is 
fenntartható (2) 

IV.             Ismételt maximális flexio-extensio 
                  teljesen nyújtott könyökkel 
 

A váll enyhén flexioban, és/vagy abductioban 
van, könyök nyújtva, alkar pronatioban. A 

- ha nincs aktív ismételt 
mozgás (0) 

- ha az aktív mozgás 
kisebb, mint  

     a passzív (1) 
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vizsgáló támogathatja e pozíció kialakítását. 
Engedjünk némi flexiot az ujjakban, hogy 
elkerüljük a passiv flexor-elégtelenséget a csukló 
extensioja alatt. Segíthetjük az alkart, de ne 
szorítsuk. 

- ha minden részlet 
teljesen és  

   megfelelıen kivitelezett 
(2) 

V.        Csukló circumductio 
 

 A váll 0° (minden szabadsági fokon), könyök 
 90°-ban. Segíthetjük az alkart, de ne szorítsuk. 

- ha a mozgás 
   kivitelezhetetlen 0) 
- ha rángás lép fel, vagy 

nem teljes a mozgás 
(1) 

- ha minden részlet 
teljesen és megfelelıen 
kivitelezett (2) 

 

 ÖSSZESEN:   /10 
 
C. KÉZ 
  

7 feladat összesen, melyekbıl 5 a különbözı izom 
cocontractiokra vonatkozik. Segíthetjük a könyököt 
a 90°-os pozícióba, de a csuklót nem támogathatjuk. 

 

I. Az összes ujj flexioja 
 

- ha nincs flexio  (0) 
- ha van flexio, de nem 

teljes  (1) 
- ha a flexio teljes (az 

egészségeshez 
viszonyítva)  (2) 

II.  Az összes ujj extensioja 
 

A mozgás az aktív maximális flexio pozíciójából 
indul. 

- ha nincs extensio  (0) 
- ha van extensio, de nem 

teljes  (1) 
- ha az extensio teljes (az  
   egészségeshez 

viszonyítva) (2) 
III.  Markolási tesztek 

    Valamennyi teszt két elkülöníthetı részbıl áll: egy 
    dinamikus mozgásból (fogás), és egy statikus 
    erıkifejtésbıl (erıfenntartás ellenállással szemben).  
    Óvjuk a beteget a hirtelen végzett mozdulatoktól. 

 

a.) A II-V. ujjak metacarpophalangealis izülete 
nyújtva van. a proximalis és distalis 
interphalangealis izületeket hajlítja a beteg. 
A fogást ellenállással szemben vizsgáljuk.  

 
- ha a mozgás 

kivitelezhetetlen (0 
- ha a fogás gyenge (1) 
- ha a szorítás jelentıs 

viszonylag  
   nagy erıvel szemben is 

(2) 

b.) Hüvelykujj adductio 

A hüvelykujj és a tenyér közé helyezett papírlap 
helyzete alapján ítéljük meg az izommőködést, 
miközben az adductiot végzı hüvelykujjra 
ellenirányú húzást fejtünk ki. 

- ha a mozgás 
kivitelezhetetlen (0 

- ha a papír megtartható 
az ujj és a tenyér 
között, de csak 
ellenirányú húzás 
nélkül (1) 

- ha a papír megtartható 
az ujj   

  húzása ellenére is (2) 
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c.)   Hüvelykujj és mutatóujj ujjbegye közé 
fogott toll megtartása (ellenálláskifejtés a 
gravitáció ellenirányába, a tollat felfele 
húzzuk). 

- ha a mozgás 
kivitelezhetetlen (0) 
- ha a toll megtartható, de 

csak ellenirányú húzás 
nélkül (1) 

-  ha a toll megtartható 
húzás ellenére is  (2) 

d.) Hüvelykujj és mutatóujj volaris felülete közé 
helyezett henger alakú tárgy megtartása 
(ellenállás a gravitáció ellenirányába végzett 
húzás ellen) 

   - ha a mozgás 
      kivitelezhetetlen (0) 

- ha a tárgy megtartható, 
de csak  

  ellenirányú húzás nélkül 
(1) 

- ha a tárgy megtartható 
húzás ellenére is  (2) 

e.) Teniszlabda markolása és megtartása 

               Az alkar pronált helyzetben legyen. 

 

  - ha a mozgás  
     kivitelezhetetlen (0) 
- ha a tárgy megtartható, 

de csak ellenirányú 
húzás nélkül (1) 

- ha a tárgy megtartható 
húzás ellenére is (2) 

 

 ÖSSZESEN:           /14 

 
D. Koordináció és gyorsaság 

 
ujj-orrhegy próba  

Szem becsukva, kiindulóhelyzet: kar 

abductio, 5x ismételve. 

 

a.) tremor - jelentıs (0) 
- mérsékelt (1) 
- nincs (2) 

b.) dysmetria - kifejezett vagy nem 
  következetes hibákkal 
  (0) 
- kis mértékő, 
   következetes  
   hibákkal (1) 
- nincs (2) 

c.) idıkülönbség a két oldal között - >6 sec (0) 
- 2-5 sec (1) 
- < 2 sec( 2) 

 

 ÖSSZESEN:           /6       

MINDÖSSZESEN   /66 
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13.5 Barthel index 
 
 
 
               
10     
 
 
5 
0               

ÉTKEZÉS: 
Önállóan: a beteg képes egyedül enni egy tálcáról vagy asztalról, ha 
valaki azt elérhetı távolságba teszi. Használhat segédeszközt, de fel 
kell tudnia vágni az ételt, sót szórni, vajat kenni megfelelı normális 
idı alatt.  
Segítséggel (pl. a hús felvágása). 
Etetés. 

  

 
15 
 
10 
5 
0 

ÁTSZÁLLÁS TOLÓKOCSIBÓL AZ ÁGYBA ÉS VISSZA: 
Teljesen önállóan biztonsággal befékezve a kocsit, a lábtartót 
felemelve, lefeküdni az ágyba, felülni az ágy szélére. 
Felügyeletet igényel vagy min. segítséget (pl. egyensúlyprobléma). 
Fel tud ülni, de ki kell emelni az ágyból. 
Felülni sem tud. 

  

 
5 
 
0 

SZEMÉLYES TOALETT: 
Kézmosás, arcmosás, fésülködés, fogmosás, borotválkozás, (pl. 
penge berakása, vagy a villanyborotva dugaszának bedugása). 
Nem képes a fentiek valamelyikére. 

  

 
10 
 
5 
 
0 

WC-HASZNÁLAT: 
Egyedül kimegy, ruháit le- és felhúzza, ruháját meg tudja óvni a 
bepiszkolódástól. WC-papírt használ. Segédeszköz a 
kapaszkodáshoz használható. 
Kis segítséget igényel (pl. egyensúlyzavar miatt, ruhafelhúzáshoz, 
papírhasználathoz), vagy önálló ágytálazás. 
A nıvér ágytálaz. 

  

 
5 
0 

FÜRDÉS: 
Más személy jelenléte nélkül tusoló vagy fürdıkád használata. 
Mosdatás. 

  

 
15 
 
 
10 
 
5 
 
0 

KÖZLEKEDÉS SÍK TALAJON: 
50 métert megtesz segítség, felügyelet nélkül (bármilyen 
segédeszköz használható, kivéve guruló mankó). Ha protézist 
használ, a protézist be kell tudnia állítani járáshoz és üléshez (pl. 
térdzár zárása , nyitása). 
Felügyeletet igényel, vagy csak kis segítséggel tud járni 50 métert. 
Segédeszköz használható. 
Járásképtelen beteg, 50m önálló kerekesszék hajtás, manıverezés: 
fordulni ágyhoz, asztalhoz, WC-re. 
Kerekesszéket sem tud hajtani. 

  

 
10 
 
5 
0 

LÉPCSİN FEL- LEJÁRÁS: 
Önálló, felügyelet nélküli lépcsınjárás, bármilyen segédeszközzel (a 
botot is vinnie kell magával). 
Kis segítséget vagy felügyeletet igényel (pl. aki a botot nem tudja 
magával vinni). 
Képtelen lépcsın járni. 
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10 
5 
0 

ÖLTÖZKÖDÉS, VETKİZÉS: 
Önálló cipıfelvétel, inggomb begombolása. 
Kis segítséggel, legalább a felét egyedül. 
Nem tud egyátalán. 

  

 
10 
5 
0 

SZÉKLETTARTÁS: 
Baleset nélkül, lehet kúp segítségével. 
Idınként baleset, vagy a kúpot másnak kell behelyezni. 
Naponta baleset. 

  

 
10 
5 
0 

VIZELETTARTÁS: 
Éjjel, nappal. 
Elvétve baleset, ha a beteg szól de nem tud várni a nıvérre. 
Naponta baleset, állandó katéter. 

  

 ÖSSZESEN:   
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13.6 Funkcionális függetlenség mértéke /FIM/ 
 
 
ÖNELLÁTÁS: 
 
Étkezés       ___________ 
Tisztálkodás       ___________ 
Fürdés                   ___________ 
Öltözködés /felsı testfél /     ___________ 
Öltözködés /alsó testfél /     ___________ 
Toalett-higiéne      ___________ 
                                           Összesen:    _________ 
SPHINCTER KONTROLL:  
    
Vizelettartás                    ___________ 
Székletteartás                    ___________  
             Összesen: _________ 
MOZGÁSKÉSZSÉG: 
 
I.     Átülés /ágy-szék-kerekesszék/     ___________ 
J.     WC használat                  ___________ 
K.    Fürdıszoba használat      ___________ 
            Összesen: ___________ 
JÁRÁS:  
 
L.    Járás vagy kerekesszék használat    ___________ 
M.   Lépcsıjárás       ___________ 
            Összesen: ___________ 
KOMMUNIKÁCIÓ: 
 
N.   Megértés                   ___________ 
O.   Önkifejezés       ___________ 
           Összesen: ___________ 
SZOCIÁLIS KÉPESSÉGEK: 
  
P.   Szociális együttmőködés                 ___________ 
Q.   Probléma megoldás      ___________ 
R.   Emlékezés       ___________ 
           Összesen: ___________ 
 
 
                                                            Összpontszám:  ___________ 
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Instrukciók a pontozáshoz: 
 ÖNÁLLÓ /segítséget nem igényel / 
        7 Teljes függetlenség /biztosan, idıben / 
        6 Részleges függetlenség / segédeszköz / 
 FÜGGÖ /segítséget igényel / 
   Részleges függıség: 
        5 Felügyeletet igényel /irányítás / 
        4 Kis fizikális segítséget igényel /75%+/ 
        3 Mérsékelt segítséget igényel /50-74%+/ 
    Teljes függıség: 
        2 Nagyfokú segítséget igényel /25%-49%/ 
        1 Teljes ellátásra szoruló /25%-nál kevesebb / 
   Ha a tevékenység nem tesztelhetı, a szint 1. 
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13.7 Betegtájékoztató a Fiziorobot Klinikai Vizsgálatban történı részvételhez 
 

A klinikai vizsgálat elnevezése: Fiziorobot Klinikai Vizsgálat 

A vizsgálat helyszíne: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 

      Koponya-Agysérültek Rehabilitációs Osztálya 

A kutatást vezetı orvos: Dr. Fazekas Gábor fıorvos 

 

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet részt vett egy, az Európai Unió által 

finanszírozott programban, amely során kifejlesztettünk egy féloldali bénult betegek 

felsı végtagjának tornáztatását végzı robotrendszert. A Fiziorobot Klinikai Vizsgálat 

során azt szeretnénk felmérni, hogy a robotos tornáztatással kiegészített terápia 

hatásosabbnak bizonyul-e, mint a hagyományos kezelés.  

A Fiziorobot Klinikai Vizsgálatba 40 féloldali bénult beteget kívánunk bevonni, 

akiknek fele robotos tornáztatásban is részesül, a hagyományos gyógytornáztatás 

mellett. A másik 20 beteg hagyományos rehabilitációs programban részesül. Az egyes 

csoportokba történı beválasztás véletlenszerően történik. A kutatási terv szerint a 

robotos gyógytornában részesülıknél 20 alkalommal tervezünk, alkalmanként fél órás 

robotos tornáztatást.  

A vizsgálat során több alkalommal állapotfelmérı tesztekre kerül sor. Ezek 

kellemetlenséggel nem járó, szokásos vizsgálati eljárások, amelyek a beteg állapotának 

felmérésére, az állapotváltozás követésére szolgálnak.  

A rendszer a féloldali bénultak váll- és könyök tornáztatását végzi két robottal. 

A kezelés során a tornáztatott személy egy speciális széken ül. A bénult oldalán a 

felkarhoz és az alkarhoz csatlakoztatunk egy-egy robotkart. A tornáztatás lépései a 

következık: 

A napi kezelés kezdetén beültetik a speciális kezelıszékbe. A gyógytornász és a 

terápiát felügyelı orvos minden kezelés elıtt megvizsgálja Önt, hogy tájékozódjanak 

állapotáról, annak változásáról. Ez ahhoz is szükséges, hogy a gyógytornász eldöntse, 

milyen gyakorlatokból álljon az aznapi kezelés. Ezután következik a robotok 

csatlakoztatása a már említett módon. A következı lépésben a gyógytornász a 
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robotkarokat vezetve végrehajt egy tornaprogramot, amit a robotokat vezérlı 

számítógép megjegyez. Ezután a gyakorlatsort a robotok a gyógytornász által 

meghatározottak szerint megismétlik. A kezelés végén a robotok lekapcsolják a felsı 

végtagjáról, majd egy ellenırzı vizsgálatot követıen szállhat ki a kezelıszékbıl. 

A robotos tornáztatás során beteg ép oldali kezében egy engedélyezı kapcsolót 

fog, amit folyamatosan nyomva kell tartani: ha ezt elengedi, vagy erıteljesen 

megnyomja, a rendszer leáll. Ez azt jelenti, hogy probléma esetén bármikor le tudja 

állítani a robotokat. 

Mivel a mindennapi gyakorlatban még nem megszokott a robotos tornáztatás, az 

elsı kezelés elıtt a gyógytornász bemutatja Önnek a rendszer részeit, elmagyarázza 

annak mőködését és azt, hogy mit kell tennie, ha bármilyen panaszt észlel a tornáztatás 

során.  

Bár mindent elkövetünk, hogy a Fiziorobot Klinikai Vizsgálat során a 

résztvevıket semmilyen károsodás se érje, teljességgel nem zárható ki a tornáztatott 

végtagban fájdalom, rándulás, végtagsérülés bekövetkezése. Emellett általános 

tünetként kifáradás is elıfordulhat. Amennyiben Ön a kezelés során bármilyen 

kellemetlenséget észlel, az engedélyezı kapcsoló elengedésével azonnal le tudja állítani 

a rendszer mőködését. 

A rendszer kialakítása és mőködtetése során az elsı szempont a biztonsági 

követelmények teljesítése. A többszörös biztonsági elemek mellett is megkövetelik az 

idevonatkozó jogszabályok, hogy felelısségbiztosítást kössünk a kutatás végzésére. 

Ennek alapján az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet a vizsgálatban részvevı 

személyekre felelısségbiztosítást kötött az Allianz Hungária Biztosító Rt-nél. 

A klinikai vizsgálat elvégzéséhez az illetékes magyar szervek hozzájárultak. 

Amennyiben Ön is részt vesz a vizsgálatban, hozzájárul ahhoz, hogy a 

késıbbiekben a féloldali bénult betegeket még eredményesebben tudjuk kezelni. A 

kezelési program befejezése után meg fogjuk kérni, egy kérdıív kitöltésére, amelyen a 

robotos tornával kapcsolatos véleményérıl érdeklıdünk. 

A Fiziorobot Klinikai Vizsgálat során Ön bármikor indoklás nélkül 

visszavonhatja beleegyezı nyilatkozatát. Ebbıl semmiféle hátránya nem származik. Ez 
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természetesen arra az esetre is vonatkozik, ha a berendezést közelrıl megismerve 

félelmei támadnak és emiatt nem kíván részt venni a vizsgálatban. 

A kezelés program során felmerülı problémáival a kutatásban résztvevı 

orvosokon kívül egy független orvoshoz és az OORI Etikai Bizottságának elnökéhez is 

fordulhat: 

 

Független orvos: Dr. Farkas Péter fıorvos 

Elérhetısége: OORI II. pavilon. Tel: 394-5733/1133 

 

Az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet Etikai Bizottságának  

Elnöke:  Dr. Vass Mátyás fıorvos 

Elérhetısége: OORI V. pavilon Tel: 394-5733/1118 

 

 Köszönjük együttmőködését! 
 
 


