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BEVEZETÉS 

A dolgozatomban a mozgás rendellenességben is megnyilvánuló gyakori neurológiai 
betegség, a Parkinson-kór következtében kialakuló mozgás zavarok biomechanikai és 
szabályozási jellemzõivel foglalkozom. A Parkinson-kórban szenvedõ betegek (PD 
páciensek) motoros állapotának felmérésére különbözõ klinikai módszereket ismerünk, 
amelyek a betegek viselkedésének megfigyelésén ill. orvosi skálákon alapulnak. 
Azonban a kialakított módszerek minden esetben erõsen szubjektívek. Ezzel szemben a 
biomechanikai mérések, mint a kinematikai és dinamikai mérések, a páciensek egy 
objektív felmérésének lehetõségét nyújtja, amellyel mód van a tünetek fejlõdésének ill. 
a gyógyszerek hatásának vizsgálatára, vagy új terápiás eljárások továbbfejlesztésére és 
tesztelésére, mint pl. a dolgozatomban is tárgyalt mély agyi stimuláció (DBS - Deep 
Brain Stimulation) hatásának figyelése, mérése. 

A háromdimenziós mozgásanalízis nem csak a mozgás motoros kimenetének idõbeli 
meghatározását teszi lehetõvé, de a mozgás ízületi összetevõinek tanulmányozását is a 
mozgásfeladat teljesítése illetve végrehajtó rendszerek koordinált mozgása során. Mivel 
a neuro-motorikus betegségekben szenvedõknél a sokízületû mozgások koordinációja 
gyakran érintett – pl. stroke, Parkinson-kór, sclerosis multiplex, hemiplegia – ezért 
mind a végtag végpontjában megfigyelhetõ mozgások, mind az ízületi mozgások 
fontosak. A mozgásszabályozás mélyebb megismerése részben tudományos haszonnal 
jár a vezérlõ elvek feltárása kapcsán másrészt a mozgás szabályozásának vizsgálata és 
objektív jellemezése mindennapi haszonként a PD-pácienesek diagnózisát és terápiáját 
modern informatikai eszközökkel nagymértékben korszerûsíti.  

A motorikus betegségekkel kapcsolatban egyik kérdés az, hogy az ízületi elfordulások 
varianciája, illetve a sok-ízületű végtag végpontjában mérhető variabilitás mintázata a 
mozgászavarban szenvedő embereknél ugyan olyan-e, mint amilyen az egészségesek 
esetén, illetve milyen mértékben tér el azokétól. 

A betegségek mozgásszabályozásra kifejtett hatásának tanulmányozására két különböző 
vizsgálatsorozatot végeztem: 

Az első vizsgálatsorozatban olyan Parkinson-kóros páciensek vettek részt, 
akik egy ú.n. neurostimulátorral rendelkeztek, mely stimulátor elektromosan ingerli a 
közti agy magvait (Deep Brain Stimulation - DBS). E kezelés segítségével 
nagymértékben mérsékelhetőek az egyébként a gyógyszeres úton már nem 
befolyásolható tünetek is. 
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Betegeinket két az UPDRS skálának is részét képező ciklikus mozgástesztnek vetettük 
alá: a)  thumb-index tapping-nek nevezett mozgás; b) ismételt pronáció ill. szupináció. 
Ezeket a teszteket be-, illetve kikapcsolt stimulátorral is végrehajtották. Azt vizsgáltuk, 
hogy a mozgásszabályozásba ilyen mély szinten történő általunk szabályozott 
beavatkozás milyen kinematikai mutatókban érhető tetten a rendszer kimenete, vagyis a 
mozgás szintjén. Megviszgáltuk a DBS-nek a felső végtagi bradykinesia-ra kifejtett 
hatásának időbeni lefolyását, az alkalmazását követő percekre vonatkozóan - rövid távú 
hatás. A PD hatékony kezelési módja a DBS, de nem tisztázott annak rövid távú hatása, 
mely az elektródák műtét alatti pozicionálása során végzett tesztek helyes értékeléséhez 
igen fontos. 

A második vizsgálatban összehasonlítottuk Parkinson-kórosok és 
egészségesek mozgás stratégiáját az ízületi térben mérhető (belső mozgástér) és a 
végpont szintjén mérhető (külső mozgástér) varianciák vonatkozásában rajzoló 
karmozgások során. A kar ízületeinek ill. kéz pályályának koordinátáiból kiszámítottam 
a két csoport kéz- ill karmozgásának varianciáit, kiszámítva a két csoportban a 
végpontra kapott variancia értékek hányadosát valamint az ízületi konfigurációk 
varianciáinak hányadosát is. 

Egészséges mozgáskoordináció illetve szabályozás esetén az ízületi térben a relatív 
nagy variancia sem okoz a végtag végpontjában megjelenő instabilitást, mivel a 
szabályozó rendszer a végtag végpontjának mozgása szempontjából is jelentős hibákat 
kiszűri, kompenzálja, semlegesíti, így a mozgás stabil marad. Ám ha ez a rendszer 
sérül, akkor a végpont, esetünkben a kéz mozgása bizonytalanná válik. Vagyis ha az 
egyes ízületi elfordulásokban jelentkező hibák betegeknél nem kompenzálódnak, akkor 
a két csoportot összehasonlítva, a két csoportban kapott varianciák hányadosai 
végpontra vonatkozva nagyobbak lesznek, mint az ízületi térben számított 
karkonfigurációkra vonatkozva. A hányadosok különbözősége tehát közvetve utal az 
ún. hibakompenzációs rendszer sérülésére. 
 
CÉLKITŰZÉSEK 

A mély agyi stimulációval kapcsolatos méréseinket alapvetően két céllal kezdtük meg. 
Először is megkíséreltük meghatározni az DBS-nek a felső végtagi bradykinesia-ra 
kifejtett hatásának időbeni lefolyását, különös tekintettel az alkalmazását követő 
percekre vonatkozóan. Másodszor, pedig össze akartuk vetni a mozgások 
paramétereinek időbeni lefolyását a két különböző jellegű mozgásnál, vizsgálva a DBS 
különböző izomcsoportokra gyakorolt hatását is. 
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A rajzoló, nyomkövető karmozgásokkal kapcsolatos kutatásaim egyik célja kéz-és 
karmozgások ismételhetőségét, varianciáját, stabilitását mérni és vizsgálni egészséges 
és Parkinson-kórban szenvedő betegek esetén. Célunk olyan paraméter keresése, ami 
jellemzi karmozgások stabilitásának, ismételhetőségének, mértékét és számszerűen 
mérhetővé teszi azt. A végső cél, hogy a mozgás objektív mérését hasznosítsuk a 
gyakorlatban is elsősorban a mozgászavarokban szenvedő betegek esetén ezzel 
megkönnyítve a diagnózis felállítását, a betegség lefolyásának nyomon követését. 

Hipotézisek 

1. DBS alkalmazása lényegesen befolyásolja repetitív kézmozgások kinematikai 
paramétereit, nevezetesen a csúcssebességét, amplitúdóját és frekvenciáját. 

2. Parkinson-kór esetén a DBS-nek van egy időben elhúzódó hatása a stimuláció 
megszűnését követően is. 

3. Parkinson-kóros betegek síkbeli görbét követő rajzoló karmozgásakor a 
végtag végpontjában a mozgások varianciája nagyobb, mint egészségesek 
karmozgásakor. 

4. Az ízületi hajlásszög-konfigurációk varianciája a Parkinson-kóros betegek 
nyomkevető rajzoló karmozgása esetén nagyobb, mint egészségesek rajzoló 
mozgása esetén. 

5. Feltételezzük, hogy a Parkinson-kóros betegek esetén az ízületek 
hibakompenzációjának hiánya okozza a végtag végpontjában jelentkező hibát 
mivel a redundancia problémáját, kevésbé tudják megoldani mint az 
egészségesek. 

 
ANYAG ÉS MÓDSZER 

A méréseket minden mozgási feladat esetén egy ultrahang alapú a Zebris 
(Medizintechnik GmbH, Isny, Germany) cég által kifejlesztett, számítógép vezérelt 
mozgásanalizáló rendszerrel végeztük. E rendszerek a mikrofonok által kibocsátott 
ultrahang mért terjedési idejéből meg tudják határozni az ultrahangot kibocsátó 
hangszórók (adók) térbeli pozícióját. A jelet kibocsátó aktív markerek a testen 
helyezkednek el. A mintavételi frekvencia az adók számától függ úgy, hogy a 
mintavételi frekvencia n adó esetén legfeljebb 300/n Hz az első vizsgálatban 
alkalmazott rendszernél és 200/n Hz a másodiknál. 
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Mély agyi stimuláció (DBS) hatásának vizsgálata 

Vizsgálati alanyok 
A vizsgálatban 9 előrehaladott Parkinson-kórban szenvedő férfi beteg vett részt. 
Minden páciens rendelkezett műtétileg beültetett agyi elektródákkal. A műtétek 
vizsgálatunk előtt átlagosan 16,5 hónappal korábban (terjedelem 5-42) történtek.  Az 
elektródákat a köztiagy alatti magba (nucleus subthalamicus) ültették be. A műtét előtt, 
amelyet a müncheni Klinikum Grosshadern neurológiai osztályán végeztek el, minden 
betegnél előrehaladott Parkinson-kórt diagnosztizáltak. Egy kivételével minden páciens 
a műtét után is rendszeresen szedett gyógyszert.  

Hogy a DBS hatásának és a műtét után fennmaradó a gyógyszeres kezelés esetleges 
interferenciáját elkerüljük, arra kértük a betegeket, hogy a vizsgálat előtt legalább 12 
órával ne vegyék magukhoz a szokásos gyógyszert. A vizsgálat előtt elvégeztük az 
UPDRS felmérést bekapcsolt (ON) állapotban. Hogy kiküszöböljük a kontralaterális 
oldalt stimuláló DBS vizsgált oldalt érintő hatását, vizsgálat előtt kb. 15 perccel ezt a 
stimulátort kikapcsoltuk és így hagytuk a vizsgálat végéig. A stimulátor 
visszakapcsolása előtt, közvetlenül az OFF-test (lásd lejjebb) után végeztük el az 
UPDRS-OFF felvételét. 

A mozgási feladat 
Két különböző ciklikus mozgást vizsgáltunk: 

a) az irodalomban thumb-index tapping-nek nevezett mozgást (TIT), mely abból 
állt, hogy az alany a mutató- és hüvelykujját harapófogó szerűen összezárja, majd 
szétnyitja, ezt ciklikusan ismételgetve egymás után.  

b) ciklikusan egymást követő pronáció ill. szupináció (PS) a szakirodalomban 
diadochokinesis-nek is nevezett mozgásfeladat. 
A feladatokat oly módon kell végrehajtani, hogy a mozgást lehetőleg minél gyorsabban, 
nagy frekvenciával, és minél nagyobb amplitúdóval végezze. 

A beteg a mérések alatt kényelmes pozícióban egy asztalnál ült. TIT esetén a 
markereket a mutatóujj hegyére illetve a hüvelykujj hegyére erősítettük. PS alkalmával 
a beteg kezében egy kartonrúd volt. A pronáció-szupináció mértékét a két markert 
összekötő egyenes elfordulásával reprezentáltuk. 

Minden betegnél az erőteljesebben érintett kart vizsgáltuk meg. A beteg TIT ill. PS 
gyakorlatokban nyújtott teljesítményét 5 percen keresztül figyeltük. Mivel egy 5 percen 
át maximális teljesítmény melletti folyamatosan végzett mozgás elkerülhetetlenül 
fáradással járna, sőt egy sérült mozgásszabályozással rendelkező egyén számára eleve 



 
6

kivitelezhetetlen, a mozgásfeladatot szakaszokra bontottuk bekapcsolt stimulátorral 
(DBS-ON test) és kikapcsolt stimulátorral (DBS-OFF test) a következő módon:  

1) TITDBS-OFF 5 min; ezt követ 10 perc szünet 
2) TITDBS-ON 5 min; ezt követ 20 perc szünet 
3) PSDBS-OFF 5 min; ezt követ 10 perc szünet 
4) PSDBS-ON 5 min 

A vizsgálatok előtt kétszer egy percig tartó gyakorló szakaszt is beiktattunk. A 
kikapcsolás minden betegnél és tesztnél a második ciklust követő szünetre esett. A 
későbbi teljesítményértékelésénél a szünet félidejét vettük kezdeti pontnak (T0). A 
DBS-OFF mérés után ismét aktiváltuk a vizsgált oldali stimulációt. Ez után következett 
a DBS-ON mérés, melynek jelentősége abban van, hogy fel tudjuk mérni a fáradás 
hatását a teljesítményre. 

Adatrögzítés és feldolgozás 
Két ultrahangos markert használtunk mind a TIT-nél mind a PS-nél. Az egyes 
markereken mintavételi frekvencia 100 Hz volt. A marker párok mért 
pozícióváltozásait a tesztek 5-5 perce alatt folyamatosan rögzítettük. Az adatok 
feldolgozását egy erre a célra írt MATLAB® (The MathWorks, Inc., Natick, MA) 
programmal végeztük. TIT esetén először az ujjak végein lévő két marker közötti 
távolságot PS esetén a két markert összekötő egyenes a kiindulási ponthoz képest 
történő elfordulását számítottuk ki minden időpillanatban. Minden egyes ciklusra 
meghatároztuk a mozgás amplitúdóját és maximális sebességét. Ezt követően 
kiszámítottuk minden egyes 4s-os mintára vonatkoztatott átlagos amplitúdót (Amp), 
csúcssebességet (Vel) illetve a mozgás ciklusok frekvenciáját (Fre) és mindegyikhez 
hozzárendeltük az időt, amely T0 és a minta közepe között telt el. A kapott értékeket 
normalizáltuk oly módon, hogy vettük a mérések második ciklusának átlagos értékeit, 
mint viszonyítási pontot (100%) és adatainkat ezen értékek százalékos arányában 
fejeztük ki. 

Statisztikai analízis 
Friedmann féle ismétléses variancia analízissel vizsgáltuk meg, hogy előfordult-e 
szisztematikus változás, várhatóan csökkenés a teljesítményt jellemző mutatókban 
(Amp, Vel és Fre). Az adatsorban megkerestük azt a pontot, amikor a szignifikancia 
0,05 alá esett, majd egy időállandóval (τ) és egy százalékos csillapodási állandóval (D) 
jellemzett exponenciális görbét illesztettünk rá. A modell állandóit az adatsor értékei és 
az illesztett függvény megfeleltethető értékei közötti átlagos négyzetes eltérések alapján 
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számítottuk ki egyenként minden alanyra és minden vizsgált változóra vonatkozóan. 
Ezen állandókkal tudjuk jellemezni a betegek teljesítménybeli visszaesésének mértékét. 
 
Rajzoló karmozgások vizsgálata 

Vizsgálati alanyok 
Ebben a vizsgálatban 24 önkéntes vett részt. A vizsgálati csoportot 12 Parkinson-
kórban szenvedő beteg alkotta, a kontroll csoport 12, korban a vizsgálati csoporthoz 
illeszkedő egészséges alanyból állt. 

Mozgási feladat 
A vizsgálati alanyok egy széken ültek, válluk övekkel a szék támlájához volt rögzítve. 
Az alany mellkasa elé vállmagasságban egy asztalt helyeztünk el oly módon, hogy 
annak felszíne felett mozgatva a kart az alany egy síkba kényszerítve hajtsa végre a 
karmozgást. A csuklót illetve a kéz utolsó három ujját egy ortézissel fogtuk közre, a 
mutató ill. hüvelyk ujjával pedig egy tollat tartott a vizsgált személy. A mozgási feladat 
az volt, hogy az alany a tollal kövesse egy az asztalon elhelyezett, papírra előre 
megrajzolt ábra (kör ill. négyzet) vonalait. A vizsgált személy azt az utasítást kapta, 
hogy karját kényelmes sebességgel mozgatva a megrajzolt ábra vonalait a tollal minél 
pontosabban kövesse végig.   
Négy különböző vizsgálati helyzetet határoztunk meg a két alakzat – kör és négyzet – 
illetve a két kéz – jobb ill. bal – szerint. Minden alany 7 tesztet hajtott végre a 4 
vizsgálati helyzet mindegyikében. Ugyanakkor minden mérés előtt végrehajthattak 
néhány próbarajzolást is. 

Adatrögzítés és feldolgozás 
Az ultrahangot kibocsátó adók T-alakú vázak csúcsira (tripletek) voltak rögzítve. Két 
ilyen tripletet alkalmaztunk; egyik a felkarra a másik az alkarra lett elhelyezve. Az 
alkalmazott mintavételi frekvencia pedig 25 Hz volt. A kar anatómiai pontjait egy a 
mérőrendszerhez tartozó mutatópálca segítségével jelöltük ki. A kar mozgásának 
rögzítésére egy hat pontból álló elméleti modellt használtunk: 1. humerus – tuberculum 
majus; 2. és 3. epicondylus medialis at lateralis humeri; 4. és 5. processi styloidei ulnae 
at radii; és 6. kéz. A könyök- illetve a csuklóízületi forgási középpont pozíciójának 
meghatározásához a hozzájuk tartozó epikondilusokon kijelölt pontok koordinátáinak 
átlagát vettük, így kapva meg a forgási középpontok koordinátáit ill. a szegmensek 
tengelyeit. A váll ill. könyök ízületekben a szögelfordulásokat úgy számítottuk, hogy a 
szegmensek fenti módon approximált hosszanti tengelyeinek hajlásszögét és e 
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hajlásszögek változását határoztuk meg. A szegmensek saját tengelye körüli 
elfordulásának mértékét a tripletek elfordulásának mértéke adte meg. A következő 
ízületi szögeket definiáltuk: 1, vállízületi horizontális abdukció; 2, vállízületi kifelé- ill. 
befelé rotáció; 3, könyökízületi flexió-extenzió; 4, szupináció. A kar ízületi 
konfigurációját e négy szög együttes helyzete (4 dimenziós vektor) határozza meg 
minden időpillanatban. 
A 6. marker pozíciójának változásából számítottuk ki a rajzolás pályájának hosszát, 
sebességét ill. a rajzolás idejét.  

Statisztikai analízis 
A két csoport különbözőségének vizsgálatára több szempontos varianciaanalízist 
használtunk, melyben két faktor, a Kezesség (Domináns és Nemdomináns) illetve az 
Alakzat (Kör ill. Négyzet) hatását figyeltük. A szignifikancia szintet 0,05-nek 
választottuk. A Post-hoc vizsgálatokat a Scheffe teszttel végeztük. 
 
EREDMÉNYEK 

DBS vizsgálatok eredményei 

TÉZIS: 
• A mély agyi stimuláció hatása rövidtávon a stimuláció megszüntetése után is 
tart és segíti a Parkinson-kóros paciensek mozgásszabályozását/koordinációját. 

• A műtét során végzett kézfunkciós vizsgálatok végzésekor a különböző 
időpontokban végzett tesztek között a stimulálás megszűnése után legalább egy 
percnek kell eltelnie ahhoz, hogy az elektródák pozíciójának megváltoztatásakor 
az új pozícióban végzett tesztek eredményeit a korábban kapottaktól függetlenül 
tudjuk értékelni. 

Összevetve a vizsgálatunkban szereplő páciensek általános motoros teljesítményét 
(motoros UPDRS összesített értéke) kikapcsolt stimuláció mellett illetve a stimuláció 
ismételt aktiválása után, jelentős különbséget találtunk minden vizsgált egyén esetén. 
(1. táblázat; Wilcoxon test: p<0,008). 

Közvetlenül a mérési adataink analízise - Friedmann’s ANOVA alkalmazása – azt 
mutatta, hogy a mozgás amplitúdójának és sebességének értékei (Amp és Vel) a 
folytonos stimuláció melletti tapping-et (TITDBS-ON) kivéve minden vizsgálati feltétel 
mellett jelentős időbeni változást mutattak. Tehát a stimuláció kikapcsolása minden 
OFF teszt esetén hatással volt mind az amplitúdóra (Amp) mind csúcssebességre (Vel) 
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és PSDBS-ON teszt esetén ezt a változást a fáradás is kiváltotta. Ezzel szemben a 
frekvencia (Fre) nem mutatott ilyen következetes értékeket. Ugyan szignifikáns eltérést 
mutatott TITDBS-ON és PSDBS-OFF esetén, de a változás nem érte el a szignifikáns szintet 
TITDBS-OFF és PSDBS-ON esetén. 
Ezt követően végeztük el a D és τ állandók illesztését az Amp, Vel és Fre változóinkra, 
de csak azon tesztek esetén, amelyeknél az előző statisztikai vizsgálatok szignifikáns 
különbséget mutattak. A százalékos hanyatlási állandó (D) az amplitúdó és a 
csúcssebesség értékeire OFF tesztek esetén 60 és 80 % között volt. Az ezekhez tartozó 
időállandó megközelítőleg 30s volt TIT esetén és 15-18s volt PS esetén. 

Több szempontos varianciaanalízissel vizsgáltuk meg, hogy a teszttípus illetve a 
paraméter faktoroknak van-e hatása az illesztett állandók értékeire. A százalékos 
hanyatlási állandó (D) vizsgálatánál azt láttuk, hogy a teszttípus p értéke szignifikáns 
volt (p<0,02), a PSDBS-ON teszt esetén a D állandó kisebb volt, mint a PSDBS-OFF vagy a 
TITDBS-OFF tesztek esetén (Scheffe teszt: p<0,003). Ugyanezen állandó nagyobb értéket 
mutatott Vel esetén, mint Amp-nál, de a különbség ez esetben nem érte el a szignifikáns 
mértéket. A két faktor között interakciót nem találtunk. 
A teszttípus illetve a paraméter hatását az időállandóra (τ) két szempontos variancia 
analízissel vizsgáltuk. Az analízis τ függő változóra kifejtett szignifikáns hatást csak a 
paraméter faktor esetén mutatott (p<0,057), az időállandó kisebb volt a normalizált 
csúcssebességre, mint a normalizált amplitúdóra (Scheffe test: p<0,04). A teszttípus 
faktornak nem volt jelentős hatása. Az egyetlen különbség a teszttípusok között, 
amelyre a post-hoc vizsgálatok utalnak az, hogy az időállandó nagyobb volt PSDBS-ON 
tesztnél, mint PSDBS-OFF tesztnél (Scheffe test: p<0,035). Interakciót itt sem találtunk. 
 
Parkinson-kórosok rajzolás tesztjeinek eredményei 

TÉZIS: 
• Nyomkövető, rajzoló karmozgásoknál a Parkinson-kór hatása inkább a 
mozgás időbeli koordinációjában okoz zavart, mint a mozgás térbeli 
koordinációjában. 

• A kar végpontjának és a kar ízületi hajlásszög-kombinációinak vari-anciája 
Parkinson-kóros betegeknél nagyobb, mint egészségeseknél. 

• A betegeknél észlelt nagyobb ízületi variancia közvetlenül oka a végpont 
nagyobb varianciájának. Tehát a kéz pozíciójának megnövekedett változatosságát 
nem az ízületi szinergia hiánya okozza. 
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Kinematika 
A Parkinsonos csoportnak szignifikánsan hosszabb időre volt szüksége a tesztek 
végrehajtásához, mint az egészségeseknek (main effect F(1,22)=120,6; p<0,01) és a post-
hoc vizsgálatok azt mutatják, hogy ez igaz mind a négy teszttípus esetére. Az 
Alakzatnak, mint figyelt faktornak a hatása jelentős volt, jelezve, hogy a vizsgált 
alanyok számára szignifikánsan hosszabb időt vett igénybe a négyzet végigkövetése, 
mint a köré. Mivel a két alakzat kerülete különböző volt (kör esetén 72 cm, négyzet 
esetén 92 cm), ez az eredmény nem meglepő. 

A végpont sebessége jelentősen különbözött a két csoport között (F(1,22)=147,2; 
p<0,05), azaz az egészségesek szignifikánsan gyorsabbak voltak, mint beteg társaik. 
Csoporton belüli szignifikáns hatás viszont a sebesség esetén nem volt megfigyelhető. 
A két csoport között a körbejárt pálya hosszát tekintve nem találtunk szignifikáns 
különbséget. Viszont ez esetben a csoporton belüli vizsgálat azt mutatta, hogy a 
domináns kézzel való rajzolás rövidebb pályán történt, mint nemdomináns kézzel, 
mindkét csoportnál (F(1,22)=45,5; p<0,05), és a Kezesség és Csoport interakciója is 
megfigyelhető volt (F(1,22)=5,2; p<0,05). 

A referencia alakzatnak és az ábrázolt alakzatnak az átlagos abszolút eltérése kör 
rajzolása esetén nem különbözött a két csoportra. Sőt négyzet rajzolása esetén a 
Kontroll csoportra a referencia alakzattól való átlagos abszolút eltérés nagyobb volt, 
mint a Parkinsonos csoportra. 

Mozgásstabilitás – végpont és ízületi konfiguráció varianciája 
A végpont varianciájának statisztikai elemzése alapján a két csoport között jelentős 
különbséget találtunk, vagyis a kontroll csoport varianciája szignifikánsan kisebb volt, 
mint a Parkinsonos csoporté (F(1,22)=164,5, p<0,01). Az Alakzatnak, mint vizsgált 
szempontnak a hatása kisebb varianciát mutatott a körnél, mint négyzetnél. Az ízületi 
konfiguráció varianciái szintén szignifikánsan különböztek (F(1,22)=77,9, p<0,05), tehát 
a kontroll csoport tagjai valóban nagyobb mozgásstabilitással rendelkeztek. Ezen kívül 
az Alakzat ill. a Kezesség varianciára kifejtett hatása is kimutatható volt, azaz a 
körrajzolás kevésbé volt variábilis, mint a négyzetrajzolás és a domináns kézzel történő 
rajzolás kevésbé volt variábilis, mint a nemdomináns kézzel történő rajzolás. 

Annak érdekében, hogy megvizsgáljuk vajon az ízületi térben vagy a végpont 
mozgásában mutatkozik-e nagyobb eltérés, hányadost képeztünk az ízületi konfiguráció 
varianciájának illetve a végpont varianciájának teljes időre vett átlagaiból (AVA - 
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averaged variance of angular positions ill. AVP - averaged variance of pen positions) 
egyenként minden teszttípusra a két csoport között.  
A Parkinsonos csoport variancia értékeit a Kontroll csoport variancia értékeivel osztva 
1-nél nagyobb számot kapunk, tehát a PD páciensek nagyobb varianciával rajzoltak 
Azonban a végpont varianciájára kapott hányadosok és az ízületi varianciákra kapott 
hányadosok nem különböztek jelentősen egymástól.  
 
MEGBESZÉLÉS 

DBS vizsgálatok 
Eredményeink azt mutatják, hogy a mély agyi stimulációval rendelkező páciensek 
alkar- ill. kézmozgásoknál nyújtott maximális teljesítménye a ciklikusan ismétlődő 
mozgások esetén a stimuláció megszűnése után 60-80%-al csökken az első perc 
folyamán. Ezt a csökkenést egy exponenciálisan csökkenő függvénnyel modellezhetjük, 
melynek időállandója a 15. és 30. másodperc közé esik. A bradykinesia megjelenésében 
ugyan szerepet játszik a fáradás is, azonban méréseinkben jelentős különbséget 
találtunk a stimuláció nélkül illetve stimuláció mellett megfigyelt teljesítmények között, 
így a fáradás kizárólagos szerepét egyértelműen elvethetjük. 

Eredményünk legfontosabb mondanivalója az, hogy a DBS kikapcsolása után, azt 
követően még 1 percig biztosan tapasztalható a stimuláció mozgást befolyásoló hatása, 
utóhatása. Ennél rövidebb idő alkalmazása esetén elkerülhetetlenül interakcióra kerül 
sor az egyes tesztek között. 

Fontos megjegyezni, hogy az általunk vizsgált mozgásoknál különböznek a mozgás 
kivitelezéséhez szükséges erők, illetve más-más izomcsoportok igénybevételére van 
szükség. Az thumb-index tapping (TIT) leginkább a kéz és alkar izmait veszi igénybe, 
mozgást elsősorban a metacarpo-phallangeális ízületben hozva létre, míg a pronáció ill. 
szupináció (PS) ciklikus ismétlése ennél feljebb tolódik, jelentős szerepet adva az alkar 
izmai mellett a felkar izmainak is. Egy a közelmúltban végzett kutatás szerint a mély 
agyi stimuláció (DBS) mozgásra kifejtett pozitív hatása kifejezettebb a kar 
proximálisabb jellegű mozgásainál, mint az ujjmozgásoknál. Mi nem találtunk 
jelentősnek mondható különbséget két mozgástípus általunk vizsgált eseteinél, annak 
ellenére, hogy az időállandó átlagos értéke jelentősen kisebb volt a proximálisabb 
mozgásoknál. Ennek lehet magyarázata az, hogy míg esetünkben e két mozgástípust két 
független feladatban vizsgáltuk meg, míg az említett tanulmányban Wenzelburger és 
mtsai azokat egy komplex mozgásfeladat részeként tanulmányozták. 
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Az általunk választott paraméterek elemzéséből arra következtethetünk, hogy a ciklikus 
karmozgásoknál az amplitúdó és a csúcssebesség megbízható paraméterek a 
teljesítmény értékelésére, de a mozgás frekvenciája nem az. A frekvencia mérésének 
csak az az előnye, hogy klinikai felmérések alatt is könnyen alkalmazható, míg az 
amplitúdó és sebesség meghatározása eszközigényes. Ezt kikerülhetjük olyan teszt 
választásával, amelynél a mozgásterjedelem (amplitúdó) rögzíett, pl. a „kéz-tappinget” 
két manuális számlálóval vizsgálhatjuk, ahol a számlálók rögzített távolságra vannak 
egymástól, vagy a „finger-tapping” tesztnél használhatjuk a számítógép billentyűzetét. 
Hasznos lenne az is, ha kifejlesztenének olyan eszközöket, amelyek on-line módon 
tudnák mérni az egyszerű ciklikus mozgások amplitúdóját és sebességét. 

Rajzoló mozgások 
A vizsgálat fő célja az volt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen különbségek vannak a 
Parkinson-kóros betegek és a hasonló életkorú egészségesek mozgás kivitelezésében a 
sebesség, az idő, a mozgáspálya hossza, a rajzolt görbének a referencia alakzattól való 
abszolút eltérése, illetőleg a feladat végrehajtás szintjén tapasztalható variancia 
értékekben egy geometriai alakzat vonalainak végigkövetése során. A páciensek a 
feladatokat hosszabb idő alatt és kisebb sebességgel teljesítették, mint az egészségesek, 
viszont a két csoport között nem volt különbség az egyes tesztek során megtett 
mozgáspályák hosszát és a referencia alakzattól való átlagos abszolút eltérést illetően. 
Tehát a betegek a mozgásidő növelésével ill. a sebesség csökkentésével igyekeztek az 
egészségesekhez hasonló pontossággal végezni a feladatokat.  

Feltételezésünk, hogy egy egészséges mozgásvezérléssel rendelkező egyén kisebb 
varianciával hajtja végre a mozgásfeladatokat, mint egy mozgászavarban szenvedő 
beteg vizsgálatunkban igazolódott, mivel a mind a végpont variancia, mind pedig az 
ízületi variancia szignifikánsan nagyobb volt a beteg alanyok esetén, mint 
egészségeseknél annak ellenére, hogy a mozgásidő növelésével igyekeztek a feladat 
minél pontosabb végrehajtására. A szabadsági fokok biomechanikailag biztosított nagy 
számát az egészséges mozgásvezérlés lekorlátozta úgy, hogy egy jól koordinált ízületi 
szinergia jöhessen létre. Kérdés, hogy a betegeknél sérült-e az ízületek 
együttműködése, az ízületi szinergia vajon a végtag disztális szegmensénél még 
jelentősebben megnyilvánulnak-e az ízületi elfordulásoknál jelentkező hibák. 
Számszerűen jellemeztük az ízületek együttműködésének minőségét azáltal, hogy 
kiszámítottuk az ízületi konfigurációk varianciáját és azt láttuk, hogy a betegek eltérő 
ízületi konfigurációkat ill. mozgáspályákat használtak az egyes tesztek során. 
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Megmaradt azonban a kérdés, hogy a kéz mozgásának varianciájában vagy az ízületi 
konfigurációk varianciájában van nagyobb eltérés az PD és az egészséges csoport 
között?  Dimenzió nélküli hányadosok útján összehasonlítottuk a végponti ill. az ízületi 
varianciákat a két csoportban, mely hányadosok nem mutattak különbséget a két 
csoport között. Eredményeink azt a hipotézist támasztják alá, mi szerint a betegek nem 
az interszegmentális kompenzáció hibás működése miatt hajtják végre a rajzolásokat 
nagyobb varianciával. A hibásan, sérülten koordinált kézmozgásoknak inkább oka az 
egyes testszegmensek mozgásában keletkezett hiba, mint az azok együttműködésében 
fellépő hiányosság. Ez magyarázhatja azt, hogy a betegség következtében megnőtt 
variancia a kar végpontjában nem kifejezettebb, mint amilyen nagy az egész kar 
vonatkozásában. 
A tér és az idő különválasztása igen nehéz egy a térben és időben zajló koordinációban. 
Mindazonáltal eredményeink azt valószínűsítik, hogy a két csoport (Parkinsonos és 
egészséges) inkább különbözik egymástól az időbeli-, mint a térbeli kontroll 
minőségében, vagyis Parkinson-kórban elsősorban a mozgás időzítése szenved zavart.  
 
KÖVETKEZTETÉSEK 

Mint saját eredményeim is igazolták, a mély agyi stimuláció alkalmazása Parkinson-
kóros betegeknél jelentősen javítja a kar- és kézfunkciókat. Repetitív kézmozgások 
esetén kimutattuk, hogy a mozgás amplitúdó és a csúcssebesség nő meg jelentősen 
DBS hatására. Ennek megfelelően mi azt ajánljuk, hogy a ciklikus jellegű mozgásos 
teszteknél, különösen az általunk vizsgált „tapping” illetve „diadochoninesis” esetén 
értékelésünket a mozgásamplitúdó vagy sebesség megfigyelésére alapozzuk, és a 
mozdulatok mozgásfrekvnciában jelentkező változásokat hagyjuk figyelmen kívül. 

Második hipotézisem igazolásaként kimutattuk, hogy a stimuláció kikapcsolása után 
még egy percig mindenképp érzékelhető annak hatása. E kapott eredmény klinikai 
szempontból nagyon jelentős, hiszen az esetleges interakciók miatt fontos figyelemmel 
kell lenni arra, hogy az egyes tesztek időzítése hatással lehet a klinikai tesztek 
eredményére. Ez fontos akár a műtét közbeni tesztek kiértékelésekor, amikor 
meghatározzuk az elektródák ideális pozícióját, illetve a későbbiek során is, amikor az 
elektródák optimális stimulációs mintázatának beállítását végezzük. Az eredmény az 
eddigi protokollok egyszerű, de fontos pontosítását teszi lehetővé. 

A harmadik hipotézis a PD betegek kézmozgásának nagyobb varianciáját feltételezte. A 
dolgozatban bemutatott módszer alkalmas arra, hogy számszerűen jellemezzük a követő 
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kéz/karmozgások reprodukál-hatóságát illetve stabilitását. A kapott eredmények azt 
mutatták, hogy a karmozgás végpontjában mért variancia jelentősen különbözött PD-k 
és egészségesek között. Tehát a harmadik hipotézis helyesnek bizonyult. 

A negyedik hipotézist is alátámasztottam. Ez azt bizonyítja, hogy a redundancia 
problémáját, ami a sokízületű végtagok szerkezetére jellemző, kevésbé tudják 
megoldani a parkinsonosok, mint az egészségesek, tehát több különböző ízületi 
hajlásszög-kombinációt alkalmaznak a mozgás során. 

Az ötödik hipotézist megcáfoltuk. Ez arra utal, hogy az ízületekben észlelhető variancia 
közvetlenül oka a végpont varianciájának, nem a szinergia hiányában jelentkezik a 
hiba. Tehát a központi szabályozásban az ízületek együttműködése jól meghatározott, 
de mivel az egyes ízületek mozgása önmagukban nagy varianciát mutat, ez közvetlenül 
megjelenik a végtag végpontjának, illetve a proximális végtag szegmensnek a 
mozgásában. Azonban a végpontnak ez a varianciája nem fokozódik ennél tovább egy 
olyan központi szabályozási hiányosság miatt, ami az egyes testrészek közötti 
koordináció zavarában jelentkezne. A hiba az egyes testrészek mozgási hibáinak 
közvetlen következménye. 
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