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BEVEZETÉS 

A témaválasztás indoklása  

Az életkor növekedésével, a környezeti, társadalmi hatások következtében az 

agyi károsodások száma a világon (Lopez-Yunez 2002, Patten és mtsai, 2004), így 

Magyarországon is fokozatosan emelkedik. A felnőttkorban előforduló neurológiai 

megbetegedések közül a cerebrovascularis kórképek gyakoriságuk alapján is az első 

helyen állnak.  

A cerebrovasculáris megbetegedések és a túlélések számának növekedésével, a 

társadalomra egyre nagyobb feladat hárul nemcsak a betegek gyógyításában, de a 

hemiplégek életminőségének javításában is. Valószínűleg ez is motiválta a kutatókat, 

hogy a problémával foglalkozzanak és feltárják a tünetek mélyebb okait, és azokat 

felhasználják a betegek rehabilitációjában.  

A kutatások egyik területe a hemiplégek és hemiparetikusok ép és érintett oldali 

izmainak kontraktilitás, intramuszkuláris kontrolljának vizsgálata. Egy másik nagy 

kutatási terület a hemiplégek egy és több ízületi mozgásainak intermuszkuláris 

koordinációjával, a megváltozott körülmények közötti mozgásszabályozással 

foglalkozik. Ezzel összefüggésben jelentős számú kutató választotta vizsgálódás 

tárgyává az elemi mozgásfunkciók, mint például a járás és az egyensúlyozó képesség 

vizsgálatát. Az új rehabilitációs eszközök, eljárások, módszerek vizsgálata egy másik 

jelentős kutatási terület, amely a betegek hatékony gyógyítását és életminőségének 

javítását célozza meg.  

Annak ellenére, hogy a kutatások a központi idegrendszeri betegségeket tekintve 

több évtizedre nyúlnak vissza és különösen az utóbbi húsz-harminc évben váltak 

jelentőssé, több olyan lényeges kérdésre nem adtak kielégítő választ a kutatók, amely 

megítélésünk szerint nagy jelentőséggel bírhatnak a betegség okozta következmények 

megértésében, és a rehabilitációs lehetőségek javításában. 

Vizsgálataink lefolytatását az motiválta, hogy az agykárosodott betegeken 

végzett jelentős számú kutatás eredményeire támaszkodva, azokhoz kapcsolódva 

ismereteinket bővítsük az akaratlagosan létrehozott izomkontrakciókat illetően mind az 

erőkifejtés mind a neuromuszkuláris koordináció vonatkozásában.  



 3

A rehabilitációt illetően érdeklődésünk egy olyan proprioceptív terápiához 

hasonlatos módszer kipróbálására irányult, amely pozitív hatással volt egészséges 

edzett és edzetlen emberek erőfejlesztésére, ízületi mozgékonyság növelésére és az 

egyensúlyozó képesség javítására. Nevezetesen az egésztest vibráció hatását 

szándékoztunk megvizsgálni a stroke okozta központi idegrendszeri károsodott emberek 

erőkifejtő képességére közvetlen az agyi történést követően.    

 

CÉLKITŰZÉS 

Izomkontraktilitás vizsgálat: 

• Az ép és érintett oldal térdfeszítő izmának forgatónyomaték-idő, 

forgatónyomaték-sebesség változóinak meghatározása izometriás, koncentrikus 

és excentrikus kontrakciók alatt fiatal hemiplégek és idős, akut stroke betegeken. 

• A bilaterális izomkontrakciók hatásának vizsgálata az érintett oldali térdfeszítők 

mechanikai változóira izometriás, koncentrikus és excentrikus kontrakciók alatt. 

• A fiatal hemiplégek és az idős akut stroke betegek izomkontraktilitási 

mutatóinak összehasonlítása. 

A karmozgás motoros kontrollja 

• Egészséges és enyhe stroke-on átesett személyek kéz- és karpozicinálás 

pontosságának vizsgálata vizuális kontrollal és kontroll nélkül.  

• A kéz és a kar helyzetének, valamint a kar mozgáspályájának variabilitás és 

szabadságfok meghatározása varianciaanalízissel.  

• Annak megállapítása, hogy a stroke betegeknek nem csak a végső kar pozíció 

beállítása okoz gondot, de az ízületek koordinálásában is nehézségeik vannak 

mozgás során. 

Mechanikai vibráció. 

• Az egy sorozatban alkalmazott mechanikai egésztest vibráció akut, 

visszamaradó hatásának vizsgálata az érintett oldali térdfeszítő izmok 

kontraktilis jellemzőire és az antagonista kokontrakcióra. 

• A négy héten keresztül alkalmazott mechanikai egésztest vibráció hatásának 

vizsgálata a térdfeszítők kontraktilis tulajdonságaira uni- és bilaterális 

kontrakciók során. Az antagonista koaktiváció változásának vizsgálata az 

egésztest vibráció hatására. 
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ANYAG ÉS MÓDSZER 

Vizsgált személyek. 

1. vizsgálat. Tíz, 15-20 éves (16,7±1,5) hemiplég fiú (n=7) és leány (n=3) vett részt 

vizsgálatban, akiket egy bentlakásos, mozgássérült otthon lakói közül választottunk ki 

randomizált módon. A vizsgálati személyek közül hét szülés során szenvedett féloldali 

agykárosodást, öt pedig közúti baleset következtében vált részlegesen félodali bénulttá. 

A vizsgált hemiplégek közül nyolc bal oldali négy jobb oldali motoros kiesést mutatott. 

A vizsgálatban résztvevők tartós agyi károsodáson kívül a vizsgálat alatt nem 

szenvedtek más akut betegségben. 

2. vizsgálat. A vizsgálatra 18 akut, stroke beteget választottunk ki, akik közül kilenc nő 

és kilenc férfi volt. A vizsgált személyek átlag életkora 59,0±8,9 év volt. Tizenegy 

személy jobb oldali, hét bal oldali hemiplég volt. A vizsgálatra a rehabilitáció 

megkezdését követően a 20-50. napon került sor. A vizsgált személyek Barthel indexe 

55 és 85 pont között volt.  

3. vizsgálat. A vizsgálatba tíz egészséges és tíz agyi infarktuson átesett személyt 

(56,3±6,1 év) vontunk be randomizált módon a vizsgálatra önként jelentkezők közül 

(N=42). Az első csoport kontrollként szerepelt, amelybe tíz neurológiai problémáktól 

mentes, azonos korú személyeket (55,9±5,1 év) választottunk a neurológiai 

kutatóintézet munkatársai közül. 

4. vizsgálat. A vizsgálatba tizenhat önként jelentkező, stroke-on átesett beteget vontunk 

be, akik az agyi követően rehabilitációs programban vettek részt az Országos Orvosi 

Rehabilitációs Intézetben történést (OORI). A résztvevők közül nyolc nő és nyolc férfi 

volt, akiknek átlagos életkora 58,2±9,4 év volt. A legfiatalabb 44, a legidősebb 67 éves 

korú volt. Tizenegy beteg a bal agyi féltekén, öt a jobb féltéken szenvedett károsodást. 

A károsodás oka tíz betegnél agyi infarktus, hat betegnél agyvérzés volt. A vibráció 

alkalmazására átlagosan 27,2 ±10,4 nappal az agyi történés után került sor, a szokásos 

rehabilitációs program megkezdése után tíz nappal. 

5. vizsgálat. A vizsgálatban ugyanazon személyek vettek részt, mint az akut vibráció 

hatását vizsgáló kutatásban. A négy hetes vibrációs programba azokat a személyeket 

vontuk be, akik az egyszeri vibrációban is részt vettek (n=8), a kontroll csoport tagjai 

ebben a vizsgálatban is kontroll személyként szerepeltek (n=8). 
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Módszerek. 

1. vizsgálat. A vizsgált személyek ülőhelyzetben foglaltak helyet a Multicont II, 

komputer által vezérelt dinamométeren (Mediagnost, Budapest és Mechatronic Kft, 

Szeged). A vizsgálati személyek törzsét és medencéjét a háttámlához rögzítettük 

hevederekkel, hogy a gerinc ízületeiben és a csípőízületben a lehető legkisebb mozgás 

jöjjön létre a térdfeszítések alatt. A combok vízszintesen helyezkedtek el a pad 

ülőfelületén. A lábszárakat a szervomotorral kapcsolatban lévő karhoz rögzítettük boka 

felett. A combokat egy szivaccsal borított hengerrel az ülőfelülethez szorítottuk 

megközelítőleg a csípő- és térdízület között. A térdfeszítés alatt a betegek kezükkel az 

ülőfelület mellett elhelyezett fogantyúkba kapaszkodhattak. 

 Izometriás kontrakció. A vizsgált személyek három kontrakciót végeztek 30, 60 és 90 

fokos ízületi hajlásszögben. A meghatározott változó a maximális izometriás 

forgatónyomaték volt (Mic). További három kontrakció során a lehető leggyorsabban 

kellett kifejteni az izometriás erőt. A mért változók a forgatónyomaték kifejlődésének 

rátája (RTDk) és a relaxáció alatti forgatónyomaték csökkenésének rátája (RTDr) volt. 

Koncentrikus kontrakció. A vizsgált személyek öt, előre beállított és a szervomotorok 

által generált, állandó szögsebességgel (0,52, 1,04, 2,09, 4,17 és 5,2 rad/s ) végeztek 

maximális intenzitású térdnyújtást 80 fokos szögtartományban. A kiindulási szög 90 fok 

volt. A mért és számított változók: maximális forgatónyomaték (Mcc), átlag 

forgatónyomaték (áMcc) és mechanikai munka (Wcc) valamennyi alkalmazott 

sebességnél. 

Excentrikus kontrakció. A térdízület behajlítása (a térdfeszítő izmok megnyújtását) 30, 

illetve 60 foknál kezdődött. Mindkét esetben a szögelfordulás 20 fok volt. Az ízületek 

behajlítása 0,52, 1,04 és 2,09 rad/s állandó szögsebességgel történt. A vizsgált 

személyeknek arra kellet törekedni, hogy a legnagyobb ellenállást fejtsék ki az ízületet 

behajlító erővel szemben. A mért és számított változók: maximális excentrikus 

forgatónyomaték (Mec), átlag forgatónyomaték (áMec) és mechanikai munka (Wec). 
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2. vizsgálat. A személyek vizsgálata hasonló módon történt, mint az első vizsgálatban 

azzal a különbséggel, hogy a térdfeszítő izmok kontraktilitását koncentrikus kontrakció 

alatt nem vizsgáltuk. 

Izometriás kontrakció. A személyek három-három maximális erőkifejtésű, illetve 

gyorsaságú térdfeszítést végeztek 60 fokos ízületi szögben. A mért változók: Mic, 

RTDk, RTDr. 

Excentrikus kontrakció. A személyek térdfeszítő izmait 1,04 rad/s állandó sebességgel 

nyújtottuk meg 60 fokos szögtartományban. A kiinduló szög 30 fok volt. Mért és 

számított változók: Mec, áMec, Wec.   

Mind az első, mind a második vizsgálatban a kontrakciókat külön az ép és külön 

az érintett lábbal (unilaterélis kontrakció, UL), majd a két végtaggal egyszerre 

és egyidejűleg (bilaterális kontrakció, BL) is elvégeztettük a vizsgált 

személyekkel  

 

3. vizsgálat. A vizsgálati személyek ülőhelyzetben felkarjukat a testük mellett tartották 

és a könyökük megközelítőleg kilencven fokban volt behajlítva. Kezük természetes 

tartásban volt az előttük elhelyezett asztalon. A vizsgálati személyeket arra kértük, hogy 

karjukat nyújtsák előre és a mutatóujjukat megközelítőleg vállmagasságban, a test 

középvonalában lokalizálják. Nem alkalmaztunk semmilyen külső tárgyat, amelyet 

ujjukkal meg kellett érinteni és a mozgás végrehajtása alatt semmilyen instrukciót nem 

adtunk a kéz helyzetére és sebességre vonatkozóan. Ezt a mozdulatot harmincszor 

hajtották végre.  

Hat markert helyeztünk fel a vállra, a könyökre, a csuklóra és a kézre, amelyek térbeli 

helyét az ultrahang alapú Zebris mozgáselemzővel rögzítettük 28 Hz-es mintavételi 

frekvenciával. A mozdulat végén minden esetben meghatároztuk a kéz x és y 

koordinátáit, valamint a váll, a könyök és csukló ízületben hét szöget. Ezeket az 

adatokat felhasználva meghatároztuk a végső kéz és kar helyzet variabilitását és 

szabadságfokát, valamint a mozgáspálya variabilitását és szabadságfokát. 
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4. vizsgálat. Az úgynevezett egésztest vibrációhoz (ETV) a kereskedelemben kapható 

rezgő (vibrációs) padot használtunk (Nemes-Bosco vibration platform, OMP, Rieti, 

Italy). A rezgőpadban, amelynek mérete 50x80x25 cm, egy elektromos motor kelti a 

vertikális, szinusz hullámokat, amelynek csúcstól csúcsig tartó amplitúdója 5 mm.  

A vizsgálati személyek állásban, térdüket 40 fokban behajlítva foglaltak helyet a 

rezgő padon. Ebben a helyzetben ötször egy perces vibrációt adtunk 20 Hz 

frekvenciával. Az egyes vibrációs periódusok között minimum egy perces pihenőidőt 

tartottunk. A vibrációs periódusok alatt a személyek súlypontjukat az egyik lábról a 

másikra helyezték át. A vibrációs kezelés előtt és után teszteltük vibrációban részt vett 

és kontroll személyeket érintett oldali térdfeszítőit Multicont II dinamométerrel a 2. 

vizsgálatban leírtak szerint. A mért és számított változók: Mic, és RTDk. A m. vastus 

laterális és m biceps femoris myoelektromos aktivitásának (EMG) megállapítására 

elektródákat helyeztünk fel az izmok disztális végéhez közelebbi harmadára. Az izmok 

EMG aktivitásának mérését TeleMyo telemetrikus EMG készülékkel (Noraxon U.S., 

Inc., Scottsdale, AZ) végeztük. A jeleket 1 kHz frekvencián digitalizáltuk Myosoft 

software-t használva (Noraxon Myoclinical 2.10). A nyers EMG jeleket rektifikálással 

(rEMG) és négyzetgyök módszerrel (rmsEMG) konvertáltuk 20 ms-os simító ablakot 

alkalmazva. Az így nyert görbékről határoztuk meg az EMG aktivitás jellemző változóit 

(rmsEMG, medián frekvencia), aminek segítségével az összehasonlításokat végeztük. 

Kiszámoltuk a koaktivációs kvócienst. 

 

5. vizsgálat. A vizsgálati csoport négy héten át heti három alkalommal kapott vibrációs 

kezelést. A vibrációs frekvenciát a kezdeti 20 Hz-ről 25 Hz-re növeltük. Az első két 

héten hétszer egyperces vibrációt alkalmaztunk 1 perc pihenővel alkalmanként. A 

harmadik héten kilenc, a negyedik héten 11 egyperces vibrációs kezelést adtunk 

egyperces pihenőkkel. Az ép és érintett oldali térdfeszítő izom kontraktilitás vizsgálatát 

izometriás és excentrikus kontrakció alatt kezelés előtt egy nappal és a kezelés 

befejezése után három nappal végeztük el. A vizsgálat beállítása és menete azonos volt 

a 4. vizsgálatban alkalmazottakkal.  
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EREDMÉNYEK. 

 

1.vizsgálat.  

Az Mic az érintett oldalon 25,4 és 44,7 százalékkal volt kisebb, mint az ép oldalon. 

A legnagyobb a különbség 30 fokos, a legkisebb különbség 60 fokos ízületi szögben 

volt. A különbség a két oldal között unilaterális (UL) és bilaterális (BL) erőkifejtések 

során megközelítőleg azonos volt. Az RTDk hasonló mértékben volt kisebb az érintett 

oldalon, mint az ép oldalon. Az RTDr is hasonló különbségeket mutatott a két oldal 

között. Szignifikáns különbséget azonban csak a 60 fokos ízületi szögben találtunk az 

RTDk-ban UL során és 30 foknál az RTDr-ben BL alatt. 

A koncentrikus kontrakcióknál öt állandó sebességet alkalmaztunk (0,52, 1,04, 2,09, 

4,18, 5,2 rad/s). Az ép és érintett oldal közötti különbség a legnagyobb a legkisebb 

sebességnél volt a maximális forgatónyomatékot tekintve. A legnagyobb sebességeknél 

az áMcc nem különbözött szignifikánsan. Az uni- és bilaterális erőkifejtéseknél a 

különbségek hasonlóak voltak, mind az ép, mind az érintett oldalon. A mechanikai 

munka (W) az érintett oldalon szignifikánsan kisebb volt 0,52, 1,04, 2,09 rad/s 

sebességnél UL-nél. BL esetében csak 5,2 rad/s-nál nem volt szignifikáns a különbség a 

két oldal között. 

Az excentrikus kontrakcióknál a különbség az ÉP és ÉR között szignifikáns volt az 

Mec-t tekintve minden alkalmazott nyújtási sebességnél (0,52, 1,04, 2,09), de csak a 

nagyobb ízületi szögeknél (60-80 fok). A mechanikai munkában (Wec) a kisebb 

nyújtási sebességnél találtunk szignifikáns különbséget a kis ízületi szögeknél (30-50 

fok), a nagy nyújtási sebességnél viszont a különbség a nagy ízületi szögeknél volt 

szignifikáns a két oldal között. A bilaterális (BL) Mec csak az ép oldalon volt 

szignifikánsan kisebb, mint az unilaterális erőkifejtésnél (UL). A Wec csak az ép 

oldalon volt szignifikánsan kisebb a bilaterális kontrakcióknál. A bilaterális deficit a 

legkisebb a 0,52 rad/s-nál volt és a növekvő sebességek függvényében növekedett. Az 

Mec/Mic hányadosa az egészséges emberekre jellemző értéket mutatott. BL 

erőkifejtéseknél a hányados szignifikánsan nagyobb volt, mint UL-nél. 

Az általunk számított legnagyobb bilaterális deficit (BLD) megegyezett az 

egészséges embereknél talált értékekkel (70-85 %), de nagysága ízületi szög és 

kontrakció sebesség függőséget mutatott. 
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2. vizsgálat.  

Az érintett oldalon az Mic 43,5 százaléka volt az ép oldalinak UL során. BL 

kontrakcióknál az arány 50, 1 százalékos volt. Hasonló különbségeket találtunk a két 

oldal között az RTDk és RTDr változók esetében is. A BLD 79,3 % volt. 

Az excentrikus kontrakciók során a maximális forgatónyomaték (Mec) az érintett 

oldalon 50,1 százaléka volt az ép oldalinak UL során. Bilaterális erőkifejtésnél ez arány 

42,3 volt. A BLD 90,3 % volt. Az Mec/Mic hányadosa 1,47 és 1,78 között változott, 

ami nagyobb, mint amit normál populáción találtak. A hányados csak az ép oldalon 

növekedett meg szignifikánsan a BL során, az érintett oldalon változatlan maradt. 

 

Az FKH és IAH csoport összehasonlítása. 

Az FKH csoport jelentősen nagyobb izometriás forgatónyomaték  kifejtésére volt képes, 

mint az IAH csoport mind az érintett, mind az ép végtaggal. Az RTDk a FKH 

csoportnál csaknem kétszerese volt, mint az IAH csoporté és az izmok relaxációs 

képessége is jelentősen jobb volt.  

Az excentrikus kontrakció alatti maximális forgatónyomatékot tekintve szignifikáns 

különbség a két csoport között csak az érintett oldalon volt UL és BL alatt is. 

 

3. vizsgálat.  

A hemiplégek vizuális kontroll nélküli kéz pozicionálása jelentősen nagyobb 

hibaszázalékú volt, mint az egészséges kontrolloké, amit azonban a vizuális kontroll 

kompenzált. Ezzel szemben a kar véghelyzetének szabadságfoka vizuális kontroll alatt a 

stroke betegeknél volt kisebb és vizuális kontroll nélkül nem volt különbség a két 

csoport között. 

A kar véghelyzet pozicionálási hibája csak ötven százalékban befolyásolta a kéz 

véghelyzet pozicionálásának pontosságát. A két csoport tekintetében nem találtunk 

különbséget.  

Adott kezdeti és véghelyzetű kézpozíciót tekintve a kar mozgáspályájának 

variabilitása megközelítőleg azonos volt a hemiplég és egészséges kontroll 

személyeknél. Nem volt különbséget sem a mozgás koordinálásában, sem a végrehajtás 

idejében a két csoport között. 
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4. vizsgálat.  

Az Mic 26,6 %-al, szignifikánsan növekedett a vibrációnak kitett csoportban. Az 

RTDk  mindkét csoportban nőtt és csaknem azonos mértékben (vibrált csoport: 12,3%; 

kontroll csoport: 12,6%). A változás mértéke azonban nem volt szignifikáns egyik 

csoportban sem. 

Az Mec 15,6 százalékkal, szignifikánsan növekedett a kezelt csoportban. A 

változás a kontroll csoportban nem volt jelentős. A mechanikai munkavégzés 14,3 

százalékkal volt nagyobb a vibráció után a kezelt csoportban, amely szignifikáns 

változást jelentett. A kontroll csoportnál nem volt jelentős változás. 

A maximális izometriás kontrakció alatt a VL elektromos aktivitása 36,5 

százalékkal lett nagyobb a vibráció után a kezelt csoportban. Jelentős változást nem 

találtunk a kontroll csoportban. A vibráció nem volt hatással a térdhajlítók (BF) 

elektromos aktivitására. A gyors izometriás kontrakciók esetében nem lehetett kimutatni 

a vibráció hatását sem a VL, sem a BF EMG aktivitására. 

A vibráció után az rmsEMG az excentrikus kontrakció alatt 25,6 százalékkal, 

szignifikánsan nőtt a VL-ben és 18,6 százalékkal csökkent a BF-ben. A kontroll 

csoportban az rmsEMG csaknem változatlan maradt. 

 

5. vizsgálat.  

A BLD csökkent az izometriás kontrakciók során a vibrációban részt vettek 

csoportjában, de nem változott az excentrikus kontrakcióknál. 

Az izometriás forgatónyomaték jelentősebb mértékben nőtt az érintett oldalon, 

mint az ép oldalon mind izometriás, mind excentrikus kontrakciókban. 

A mechanikai munkavégzés az excentrikus kontrakció alatt csak az érintett láb 

esetében mutatott szignifikáns növekedést mind az unilaterális, mind a bilaterális 

kontrakciók során. 

Az excentrikus és izometriás forgatónyomaték aránya nem változott 

szignifikánsan a vibráció hatására. 

A VL EMG aktivitása csak az érintett oldalon növekedett jelentősen, továbbá 

csak az érintett oldalon csökkent az antagonista izom EMG aktivitása. Ebből 

következőleg csak az érintett oldalon csökkent a koaktivációs kvóciens. 
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KÖVETKEZTETÉSEK 

Izomkontraktilitás 

Fiatal, krónikus hemiplégek 

 

• Eredményeink azt sugallják, hogy a bilaterális izometriás kontrakcióknál az 

átlag forgatónyomaték megbízhatóbb mutatója a deficitnek, mint a maximális 

forgatónyomaték. Ugyanis az átlag forgatónyomaték az izom hosszabb ideig 

tartó erőkifejtését jellemzi, míg a maximális forgatónyomaték azt az állapotot 

mutatja, amikor az izom eléri a maximumot. 

• Úgy tűnik, hogy koncentrikus kontrakció során a bilaterális erőkifejtés facilitáló 

hatással van az érintett oldali térdfeszítő izmok erőkifejtésére, de csak nagy 

sebességek esetén. 

• Eredményeink arra engednek következtetni, hogy amennyiben bilaterális 

kontrakciót alkalmazunk, akkor célszerűbb kisebb szögsebességekkel végezni az 

izom nyújtását. Unilaterális kontrakciók esetén célszerűbb nagyobb 

szögsebességeket alkalmazni az izom nyújtására. 

• Az érintett oldalon az izmok érzékenyebben reagálnak a nyújtási sebességre, 

mint az ép oldali izmok, feltehetően azért, mert a nyújtás előtt alkalmazott 

küszöb forgatónyomaték nagyobb aktivációs szintet jelentett az érintett oldalon. 

 

Idős, akut stroke betegek 

• Az érintett és ép oldali térdfeszítők maximális izometriás forgatónyomaték 

kifejtő képességében talált jelentős különbség jól jellemzi a károsodás fokát, s 

egyben kifejezi a regenerálódás alacsony mértékét az idejében elkezdett 

rehabilitáció ellenére.   

• Úgy tűnik, hogy a forgatónyomaték kifejtésének ütemében talált jelentős 

különbség a két végtag között nem csak az izmok atrofizáltsága, spazmusa 

okozhatja, de valószínűleg az idegi szabályozás deficitje is szerepet játszhat 

benne. 

• Feltételezhetően a nyújtás hatására megnövekedett forgatónyomaték nemcsak az 

elasztikus elemek megnyújtásának köszönhető, hanem a nyújtási reflexnek is, 
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aminek következtében a működő motoros egységek tüzelési frekvenciája 

megnőhetet, és/vagy új motoros egységek kerülhettek bekapcsolásra. 

• A bilaterális erőkifejtés nem okozott szelektív választ az érintett oldalon, 

szemben a fiatal krónikus hemiplégeknél találttal, ami feltehetően a kétoldali 

agyfélteke közötti kommunikáció károsodásának tudható be.  

• Eredményeink arra engednek következtetni, hogy az excentrikus kontrakció 

alatti mechanikai munkavégzés jobban jellemzi az izom működését és állapotát, 

mint a maximális excentrikus erő. Úgy tűnik, hogy Mee/Mic arány komplexebb 

mutató az agykárosodás és a javulás mértéknek meghatározásában, mint külön a 

maximális izometriás és/vagy excentrikus erő (forgatónyomaték).  

• Eredményünkből azt a következtetés vonhatjuk le, hogy a bilaterális deficitet 

nem befolyásolja sem a regeneráció időtartama, sem az életkor. 

 

A karmozgás kontrollja 

• Eredményeink azt sugallják, hogy a stroke betegeknek inkább a mozgásos 

feladat pontossága okoz problémát, mint a motoros program végrehajtása.  

• A vizuális visszacsatolás csaknem tökéletesen kompenzálja az izomerő vagy a 

mozgáskoordináció gyengeségből adódó mozgáskivitelezési hiányokat. Az 

enyhe paretikus sérültek vizuálisan kontrollálni képesek a kar helyzetének 

szabadságfokát. 

• A betegek a pontatlan kézpozicionálás ellenére különleges nehézség nélkül 

képesek megoldani a rendundanciás problémát. Nevezetesen azt, hogy a kar 

mozgás szabadságfokát a szükséges mértékben lecsökkentsék.  

 

Az egésztest mechanikai vibráció hatása 

Visszamaradó, akut hatás 

• Egy sorozat egésztest vibráció (20 Hz frekvencia, 5 mm csúcstól csúcsig terjedő 

amplitúdó) átmenetileg fokozza az érintett oldali térdfeszítő izmok izometriás és 

excentrikus erőkifejtését.  

• Az erőnövekedés minden valószínűség szerint a tónusos vibrációs reflex 

visszamaradó akut hatása idézte elő. 
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• Az izmok átmeneti, nagyobb erőkifejtő képessége segítheti az egyensúlyozó 

képesség és a járás javítására irányuló rehabilitáció hatékonyságát.  

 

Krónikus hatás 

• A négy hetes egésztest vibráció jelentős növekedést eredményezett a térdfeszítő 

izmok izometriás és excentrikus erőkifejtésében, amely a neurális adaptációnak 

tudható be, hiszen a térdfeszítők elektromos aktivitása jelentősen megnőtt. 

• A forgatónyomaték növekedésében szerepet játszott, hogy a vastus lateralis és a 

biceps femoris EMG aktivitásának aránya csökkent. 

• A bilaterális deficit csak az izometriás kontrakciók alatt csökkent a vibráció 

hatására, amelyből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy a vibráció elsősorban 

a központi idegrendszer mozgató mezőinek működésében okozhatott változást. 

• A vibráció hatása elsősorban az érintett oldalon jelentkezett, amelynek 

valószínűleg az az oka, hogy az általunk alkalmazott vibrációs módszer az 

érintett oldali izmok motoros mezőiben okozott facilitációt. 
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