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Bevezetés 

 

A neurológiai károsodás miatt 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. Ezek közül kiemelkedı 

fontosságú a spaszticitás, amely gyakran vezet másodlagos károsodáshoz (kontraktúrák, 

felfekvések stb.) és jelentısen ronthatja a betegek funkcionális teljesítményét, az önellátó 

képesség szintjét. Spaszticitással járó bénuláshoz a leggyakrabban stroke vezet, de elıfordul 

traumás eredető agysérülés, anoxiás agykárosodás, agydaganat, sclerosis multiplex, 

perinatalis agysérülés és ritkábban néhány egyéb ok következtében is. A felsoroltak közül a 

stroke népegészségügyi jelentısége különösen nagy, egyfelıl magas incidenciája miatt, 

másfelıl azért, mert a betegek számottevı része maradandó fogyatékossággal gyógyul. A 

fejlett országokban a stroke a leggyakoribb maradandó fogyatékossághoz vezetı 

megbetegedés a felnıtt lakosság körében. 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 a fiatal átlagéletkoruk (30 

év) miatt rehabilitációjuk sikeressége társadalmi-gazdasági szempontból is kiemelkedıen 

fontos. 

Ezeknél a betegeknél a vezetı károsodás az esetek többségében a spasztikus 

hemiparesis, amelynek 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 izületi helyzet- és 

mozgásérzés javításával. Nehezíti a gyógytornász munkáját, hogy agykárosodott betegek 

révén, kooperációjuk általában korlátozott. A különbözı kísérıbetegségek a betegek fizikai 

terhelhetıségét tovább korlátozzák. A spasztikus hemiparetikus betegek mozgásterápiájára 

számos módszert alkalmaznak, de bizonyíték mindmáig nincsen arra vonatkozóan, hogy 

valamelyik módszer hatásosabb lenne a másiknál. 

A spaszticitás sebesség- és gyorsulásfüggı, ezért spaszticitással járó bénulásban 

szenvedı betegek gyógytornájában célszerő, hogy az egyes gyakorlatokat egyenletes 

sebességgel illetve gyorsulással végezzék. Az ezzel járó monotónia kedvezı a spaszticitás 

oldására, de fizikailag és pszichésen is megterhelı a mozgásterapeuta 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 
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esetekben – mind a passzív, a vezetett aktív és az ellenállással szembeni aktív mozgatásban – 

a gyógytornásznak hasznos segítséget jelenthet egy tornáztató robot. 

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. 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. A terápiás csoporton belül külön alcsoportot 

képeznek a felsı végtagi funkciózavar csökkentését célzó robotos eljárások. 

A gyógytornáztatást támogató 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. Mindazonáltal ezen a területen a vizsgálatok még 

az elsı tapasztalatszerzés stádiumában vannak. Olyan szándék sohasem merült fel a 

robotokkal 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 fejlesztés alatt álló robotok 

technikailag és a kezelési módokat tekintve is sokban különböznek egymástól. Az eddigi 

klinikai vizsgálatokba szinte csak stroke-on átesett beteget vontak be, traumás agysérültekkel 

a kutatócsoportoknak nincs tapasztalata. A hosszú távú 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 
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oldódik. A következı évek feladata lesz a robotok pontos helyének megtalálása a rehabilitáció 

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

 

Célkitőzések 

 

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, 

amely 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. 

 

Módszerek 

 

A munkát a spasztikus hemiparetikus betegeknél alkalmazott felsı végtagi gyógytorna 

gyakorlatok felmérésével kezdtük. Összegyőjtöttünk 45 különbözı gyakorlatot és ezekbıl 

összeállítottunk egy multimédia katalógust. A katalógus tartalmazza a gyakorlatok magyar és 

angol nyelvő leírását, egy-egy képet a kiinduló és véghelyzetrıl és a gyakorlat végrehajtását 

bemutató videót. A katalógust mindenki számára hozzáférhetı módon közzétettük az 

Interneten.  
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 Az összegyőjtött gyakorlatokat elemeztük, háromdimenziós mozgásanalizáló 

rendszerrel felvételsort készítettünk és a gyakorlatok során erı/nyomaték méréseket 

végeztünk. Mindezek alapján meghatároztuk a gyakorlatok fıbb jellemzıit, a mérnök 

partnerek pedig programot készítettek a tervezett robotrendszer elemei térbeli elhelyezésének 

szimulálására.  

 Az általunk meghatározott felhasználói igények alapján tervezték meg a két robotból, 

a robotokat tartó állványból, a kezelıszékbıl és az irányító egységbıl álló Reharob 

Gyógytornáztató Berendezést. Célunk volt, hogy a rendszer alapvetıen kereskedelmi 

forgalomban kapható egységekbıl épüljön fel. Tender kiírás alapján két ABB ipari robot 

beépítésre került sor. Ezek egy-egy mőszerezett ortézisen keresztül csatlakoztathatók a beteg 

al- és felkarjához. A robotok alacsony szintő vezérlırendszere eredeti, gyári. A magas szintő 

vezérlı programot a Budapesti Mőszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mérnökei 

fejlesztették.  

 A Reharob Gyógytornáztató Berendezés a következıképpen mőködik: miután a 

beteget elhelyezték a kezelıszékben és a robotokat csatlakoztatták, a gyógytornász betanít egy 

gyakorlatsort a robotoknak oly módon, hogy a beteg felsı végtagját együtt mozgatja a 

robotkarokkal. A robotok megjegyzik a gyakorlatokat. Ezután a gyógytornász a betanított 

gyakorlatokból terápiás programot szerkeszt: meghatározza a gyakorlatok sorrendjét és 

ismétlésszámát. Ha szükséges, csökkentheti az egyes gyakorlatoknál a végrehajtás sebességét. 

Végül a robotok visszajátsszák a szerkesztett, terápiás programot. A rendszer tehát passzív 

tornáztatást végez, de komplex gyakorlatsorok végrehajtására képes a váll-és a könyök teljes 

mozgástartományában. A csuklót és az ujjakat az alsó ortézis rögzített helyzetben tartja. A 

felhasználói felület „gyógytornász-barát” módon lett kialakítva, a rendszer üzemeltetése 

mélyebb robottechnikai ismereteket nem igényel.  

 A Reharobbal végzett elsı klinikai vizsgálat célja egyfelıl az volt, hogy bizonyítsuk, 

az elképzelt robotos gyógytornáztató rendszer mőködıképes és biztonságos, másfelıl az, 

hogy tapasztalatokat szerezzünk a robotrendszer használata során. Ebben a vizsgálatban 4 

egészséges önkéntes és 8 féloldali bénult beteg vett részt. Valamennyien napi fél órás robotos 

tornában részesültek 20 egymást követı munkanapon keresztül.  

 Az elsı vizsgálat tapasztalatait felhasználva, javaslataink alapján, mérnök partnereink 

a rendszer néhány elemét módosították. 

 A módosított rendszerrel végeztük a második klinikai vizsgálatot, amely célja annak 

vizsgálata volt, hogy jelent-e hasznot a féloldali bénult beteg számára, ha a hagyományos 

gyógytornát kiegészítjük ezzel a típusú robotos kezeléssel. Ebbe a vizsgálatba 30 féloldali 
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bénult beteget vontunk be, akiket random módon két csoportra osztottunk: egyaránt 15 tagú 

robotos és kontroll csoportra. Mindkét csoport tagjai azonos idıtartamú hagyományos 

gyógytornában részesültek. A robotos csoport tagjai ezen túlmenıen részesültek napi 30 

perces robotos gyógytornában. A kezelések mindkét csoportban 20 egymást követı 

munkanapon át tartottak. Állapotfelmérésre az elsı kezelés elıtt, a 10. és a 20. után került sor. 

Az állapotfelmérést egy független gyógytornász végezte, aki a betegek kezelésében nem vett 

részt és nem volt tudomása arról, hogy ki-melyik csoportba tartozik. A következı változókat 

vizsgáltuk: a váll-adductorok és könyök-flexorok módosított Ashworth értéke, a Fugl-Meyer 

skála váll-könyök alcsoportja, az aktív vállövi flexio és könyök flexio-extensio, a Rivermead 

skála felsı végtagi értéke, a Barthel index, valamint a FIM önellátás alcsoportja. 

 

Eredmények 

 

Az elsı klinikai vizsgálat során: 

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; 
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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; 

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 rendszer 
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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. 

 

A második klinikai vizsgálat során: 

1.   A kiindulási értékhez képest csaknem valamennyi vizsgált változó javult mind a 

      robotos, mind kontroll csoportban. (Kivétel a vállövi anteflexio, amely egyik 

      csoportban sem mutatott szignifikáns javulást.) A váll adductorok és könyök flexorok 

      módosított Ashworth értéke kizárólag a robotos csoportban mutatott a kiindulási 

      értékhez képest statisztikailag szignifikáns javulást.  

2. A további öt változó mindkét csoporton belül szignifikáns mértékben javult a 

kiindulási állapothoz képest. A két csoport összehasonlítás azt mutatta, hogy a Fugl-

Meyer skála váll-könyök alcsoportja statisztikailag szignifikáns mértékben jobban 

javult a robotos csoportban. A többi négy változó esetében a két csoport között nem 

volt különbség.  

3. A betegek együttesen 150 órányi robotos kezelésben részesültek. Kedvezıtlen vagy 

súlyos nemkívánatos esemény nem fordult elı. 

4. A kezeléssorozat végén a betegek a kérdıív kitöltése során nem jeleztek a robotos  

terápiával kapcsolatos kellemetlenséget, valamennyien úgy nyilatkoztak, hogy ismét 

részt vennének ilyen kezelésben. 

 

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. 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. 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 helyezik a hangsúlyt. 
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Különbség a megközelítésben, hogy a kutatók egy része az interaktív, robot által asszisztált 

gyakorlatok végzését, így a figyelem, a koordináció javítását tartja szem elıtt. 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 interaktív terápiában vegyen részt, már alkalmas lehet 

a Reharob Gyógytornáztató Berendezéssel történı kezelésre.  

Ezzel a 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. Emellett tapasztalatokat kívántunk szerezni a rendszer 

mőködése során. A vizsgálat legfontosabb eredménye az volt, hogy az összesen 120 óra 

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

Néhány kényelmetlenséget észleltünk. Tapasztalataink és javaslataink alapján a mérnök 

partnerek módosították a rendszer egyes elemeit. A betegek állapotváltozását nyomon 

követtük és ennek alapján megállapíthattuk, hogy a vizsgált változókban javulás következett 

be a betegek többségénél. Mivel betegeink nem csak robotos terápiában részesültek, ez a 

javulás nem tekinthetı kizárólag a robotos gyógytorna eredményének. 

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 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 minimális 

illetve maximális idıt, tapasztalatszerzés céljából szándékunkban állt minél színesebb 

betegcsoport bevonása. A randomizálás azonban úgy hozta, hogy a két csoport között az 
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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. 

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 már ez 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. 
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A súlyosan mozgáskárosodott betegeken, 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 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. 

 

Következtetések 

 

A felsorolt eredmények orvos, mérnök, és mozgásterapeuta együttmőködése 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. 
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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 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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