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Abstrakt 

Cieľom práce bolo poukázať napozitívne zmeny v ADL u detí s DMO po robotickom 

asistovanom tréningu chôdze z pohľadu rodiča. Súbor tvorili  matky detí s detskou mozgovou 

obrnou ktoré absolvovali v období rokov 2007 - 2010 terapiu na robotickom zariadení 

Lokomat, s minimálnym počtom 20 cvičení v trvaní 25-45 minút. Práca využíva prospektívnu 

štúdiu, ktorá využívala metódu dotazníku. Položky v dotazníku hodnotili činnosti v sede, 

mobilitu a presuny, posturálnu stabilitu v ADL, samostatný pohyb. Zaznamenali sme  76,87% 

pozitívnych hodnotení matiek  priemerne vo všetkých položkách dotazníku. Na základe 

týchto výsledkov môžeme hodnotiť terapiu v Lokomate pre deti s detskou mozgovou obrnou 

ako prospešnú, nakoľko subjektívne hodnotenia matiek poukázali na zlepšenia pozorované 

u všetkých posudzovaných bežných denných činností (ADL).  

Kľúčové slová: Robotická asistovaná terapia, Detská mozgová obrna, Účinok z pohľadu 

matky, ADL 

 

Abstract 

 The work presents issues of using a robotic system Lokomat therapy for children with 

cerebral palsy and its practical effect in daily life from the perspective of a parent. In our work 

we are describing the robotic system Lokomat and method of application of therapy with this 

device. In the survey, we approached mothers of children with cerebral palsy and we obtained 

in a questionnaire their subjective assessments of the impact Lokomat to perform routine daily 

activities.  Then we evaluated information thus obtained, and presented the obtained results in 
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this work. Based on these results we can rate the Lokomat therapy for children with cerebral 

palsy as beneficial, because subjective evaluations of mothers pointed to the improvements 

observed in all evaluated activities of daily living.  

 

Keywords: Therapy in the Lokomat system, Cerebral palsy, Effect from mother's point of 

view,  Activities of daily living 

 

 Úvod 

Pre zdravý a harmonický vývoj dieťaťa je dôležitých mnoho činiteľov, od genetickej 

predispozície, cez sociálno - ekonomické vzťahy až po starostlivosť zo strany rodičov 

(Padyšáková, 2006). Detská mozgová je obrna je diagnóza vzťahujúca sa k patologickým 

zmenám centrálnej nervovej sústavy a ich následným obmedzením fyziologických funkcií 

celého organizmu, od ľahších či ťažších postihov pohybovej sústavy, po rôzne druhy 

postihnutia psychickej stránky dieťaťa. Spoločným menovateľom je obdobie vzniku zmien 

v centrálnej nervovej sústave a to je obdobie najskoršieho vývinu organizmu, počnúc 

obdobím pred narodím až do veku približne jedného roka života (Pfeiffer, 2007). Donosená 

gravidita, fyziologický pôrod u dobre edukovanej rodičky, ktorá absolvovala kurz 

psychofyzickej prípravy na pôrod predstavuje jednu z možných redukcií vzniku detskej 

mozgovej obrny (Repková, 2008). Týmto špecifikom sa z neho stáva diagnóza postihujúca 

nielen dotknuté dieťa, ale aj jeho najbližšiu rodinu, väčšinou predovšetkým matku. Práve na 

nej ostáva hlavná starostlivosť o dieťa, ktorého vývin musí byť pozorne sledovaný 

odborníkmi od najskoršieho možného obdobia. Už tu sa matka musí aktívne zúčastňovať na 

terapii svojho dieťaťa. Nakoľko spektrum druhov a rozsahu postihnutia je široké, sú prípady 

kedy aj najlepšia dostupná terapia môže dosiahnuť iba minimálny efekt. Aj napriek najvyššej 

starostlivosti všetkých zúčastnených strán, väčšinou ostáva postihnutie očividné, s výrazným 

negatívnym zásahom na kvalitu života postihnutého dieťaťa. Hoci sa nejedná o progredujúce 

ochorenie, terapia zostáva aktuálna minimálne do obdobia dospelosti, nakoľko hlavne 

sekundárne postihnutie pohybovej sústavy vyžaduje predovšetkým pravidelnú rehabilitáciu, 

najmä pred ukončením rastu. A je to väčšinou práve matka, ktorá preberá starostlivosť 

o  životné potreby dieťaťa. V najútlejšom veku sa ešte jedná o starostlivosť relatívne 

prirodzenú. Postarať sa o hygienu, výživu či ošatenie dieťaťa je bežná činnosť u matiek 

zdravých detí a väčšina rodín túto úlohu bezproblémovo plní. Avšak kombináciou rastu 
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a patologických zmien pohybovej sústavy, sa obdobie v ktorom je dieťa s detskou mozgovou 

obrnou odkázané na matku, často násobí v závislosti na druhu a rozsahu postihnutia 

a nezriedka ostáva trvalé. Bežné denné činnosti ako je obliekanie, umývanie, stravovanie sa a 

v neposlednom rade, vyplnenie voľného času hrou či inou záujmovou činnosťou, sa stávajú 

zložitejšími. Záťaž je kladená na celú rodinu. Aby mladí ľudia zvolili pozitívny prístup 

k svojmu zdraviu, musia mať vedomosti, podmienky a vôľu (Musilová, 2009).  

Mobilita, či už v rámci domáceho prostredia, vonkajšieho prostredia alebo interiéru 

iných budov tu býva často problematická. Pri tomto všetkom sú kladené niekoľkonásobne 

vyššie nároky na dieťa, no často ešte omnoho rozsiahlejšie nároky na matku, ako po stránke 

fyzickej tak i po stránke psychickej.  

Poukazujeme preto na účinky novej možnosti terapie pre tieto deti, práve z pohľadu ich 

matiek. Tieto subjektívne hodnotenia už vyššie spomenutých činností každodenného života, 

by nám mali odhaliť zlepšenie kvality života po absolvovaní terapie v systéme Lokomat u detí 

s detskou mozgovou obrnou a taktiež u ich matiek. Cieľom našej práce bolo zistiť názor 

matiek na účinok terapie v systéme Lokomat (robotickej rehabilitačnej terapie), u detí 

s detskou mozgovou obrnou. Na dosiahnutie tohto cieľa sme sa rozhodli preskúmať účinok 

zariadenia  Lokomat na vykonávanie bežných denných činností  týchto detí a tiež účinok na 

ich lokomóciu. 

Zariadenie Lokomat 

Cielený lokomočný tréning vedie k supraspinálnej plasticite motorických centier CNS 

spojených s lokomočnými funkciami. Lokomat je nové medicínsko–technické zariadenie, 

ktoré nadväzuje na manuálne asistovaný tréning chôdze pomocou pohyblivého chodníka. 

Spĺňa náročné kritériá súčasnej neurorehabilitácie, ktoré vychádzajú z poznatku plasticity 

centrálneho nervového systému, čiže schopnosti reorganizácie a remodelácie CNS 

aktivovanej intenzívnou stimuláciou z periférie (Ondriová, Sinaiová, 2009). Vďaka presnej 

kontrole hlavných parametrov stereotypu chôdze a výraznému uľahčeniu práce s pacientom 

s jej poruchou alebo neschopnosťou, môže byť tréning dlhší, liečba efektívnejšia a dá sa 

očakávať rýchlejšie dosiahnutie pozitívnych výsledkov.  

Zariadenie Lokomat spĺňa kritéria poskytovania kvalitnej starostlivosti. Cielený 

lokomočný tréning je aktuálny, reaguje na bezprostrednú potrebu pacienta, je účinný 

vzhľadom na jeho zdravotný stav, je pozitívne prijatý pacientom, rodinou a je adekvátny z 
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hľadiska vedeckého poznania a efektivity (Padyšáková, 2011). Zariadenie podstatne uľahčuje 

cvičenie spacientmi, ktorí sú postihnutí rôznymi patologickými zmenami pohybového 

aparátu. Systém Lokomat pozostáva z pohyblivého chodníka – treadmill, patentovaného 

závesného systému (variabilná podpora telesnej hmotnosti), korzetovej trupovej ortézy s 

nastaviteľnými popruhmi (využíva sa v kombinácii s ortézami dolných končatín alebo 

samostatne v rámci nácviku vertikalizácie), elektronicky riadených ortéz dolných končatín a 

polohovateľnej panvovej opierky (Obrázok 1, 2). Pohyblivé časti sú  riadené tromi počítačmi 

a špeciálnym softwarom. Počítačovo riadené ovládače na každom bedrovom a kolennom kĺbe 

sú synchronizované s rýchlosťou pohyblivého pásu, snímače sily na týchto kĺboch sú 

prepojené tak, aby merali interakciu medzi pacientom a systémom LOKOMAT (Hocoma, 

2007). Pacient by nemal mať procedúru tesne po najedení (Musilová, 2003). Systém Lokomat 

bol vyvinutý v spolupráci so Spinálnymcentrom univerzitnej nemocnice Balgrist v Zürichu vo 

Švajčiarsku a firmou Hocoma. K jeho vývoju viedla  spolupráca s lekármi, fyzioterapeutmi, 

pacientmi a vedeckým personálom, ktorá ponúka najvyššiu možnú úroveň praktického 

využitia a zameranie sa na pacientov. Spoločnosť Hocoma AG taktiež prisudzuje pri ďalšom 

vývoji systému Lokomat veľkú dôležitosť tesnej spolupráci s klinikami a univerzitami 

(Hocoma, 2007). 
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Obrázok 1 Zariadenie Lokomat (archív autora) 

 

 

Obrázok 2 Zariadenie Lokomat biofeedback (archív autora) 
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Materiál a metodika 

Objekt nášho skúmania tvoril súbor matiek detí s detskou mozgovou obrnou, ktoré 

v rehabilitačnom centre, absolvovali v období rokov 2007 - 2010 terapiu na robotickom 

zariadení Lokomat, s minimálnym počtom 20 cvičení v trvaní 25-45 minút. 

K dosiahnutiu výsledkov našej práce sme zvolili metódu prieskumu. Realizácia bola 

prostredníctvom nami vypracovaného dotazníku. Ten bol osobne alebo elektronickou poštou 

poskytnutý matkám detí s DMO, ktoré spĺňali podmienky rozsahu predchádzajúceho cvičenia 

v systéme Lokomat. 

Výsledky 

 Z  celkového počtu 41 kusov dotazníkov, poskytnutých respondentkám, sa nám vrátilo 

28, čo tvorilo z celkového počtu 68.29%. Tým sa nám celkový súbor posudzovaných 

pacientov zúžil na 28 detí. Vekové rozmedzie detí bolo od 5 do 17 rokov, priemerný vek detí 

bol 11,07 roka.Z celkového počtu súboru 28 detí bolo 21 mužského pohlavia.  

Vyhodnotili sme celkové zlepšenie v položkách zameraných na držanie tela pri 

bežných denných činnostiach. Z celkového počtu 175 vyjadrení týkajúcich sa zlepšenia 

držania tela, bolo 130 položiek ohodnotených kladne, čo tvorí 74,29% pozitívnych hodnotení. 

Vyhodnotili sme celkové zlepšenie v položkách zameraných na samostatný pohyb pri 

bežných denných činnostiach. Zo 154 vyjadrení týkajúcich sa zlepšenia samostatného pohybu 

bolo 116 položiek ohodnotených kladne, čo tvorí 75,32% pozitívnych hodnotení. 

Vyhodnotili sme celkové zlepšenie v posturálnych činnostiach v sede a v stoji. 

V skupine otázok poloha v sede z celkového počtu získaných 204 vyjadrení v tejto skupine 

bolo vyhodnotených 148 položiek kladne, čo predstavuje 72,55% pozitívnych hodnotení. 

V skupine otázok poloha v stoji z celkového počtu získaných 99 vyjadrení v tejto skupine 

bolo vyhodnotených 77 položiek kladne, čo predstavuje 77,78% pozitívnych hodnotení. 

Vyhodnotili sme celkové zlepšenie mobility. V skupine otázok presuny celkového 

počtu získaných 86 vyjadrení v tejto skupine bolo vyhodnotených 71 položiek kladne, čo 

predstavuje 82,56% pozitívnych hodnotení. 

Vyhodnotili sme celkové zlepšenie všetkých pacientov vo všetkých položkách skupín 

zatvorených otázok. Z celkového počtu získaných 402 vyjadrení bolo vyhodnotených 309 

položiek kladne, čiže 76,87% pozitívnych hodnotení. 
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Diskusia 

Pri zhodnotení výsledkov našej práce sme sa stretli s otázkou rozsahu respondentskej 

vzorky. Pre bežné štatistické hodnotenia by sa naša vzorka mohla zdať príliš úzka na 

objektívne zhodnotenie problematiky. Musíme však brať do úvahy, že táto vzorka zahŕňala 

všetky deti s detskou mozgovou obrnou, ktoré absolvovali terapiu v systéme Lokomat v už 

vyššie spomenutom časovom období troch rokov v rámci regiónu Slovenskej republiky, 

nakoľko robotický rehabilitačný systém Lokomat využitý pri našej terapii, bol v tomto období 

v našom regióne jediný svojho druhu. Preto je aj respondentská vzorka zahrnutá v našej práci 

relatívne malá. 

Štúdia Borggraefeova z roku 2007 zahŕňa jednu kazuistiku šesť ročného chlapca 

s bilaterálnou spastickou mozgovou obrnou. Ďalšia zahraničná štúdia (Dodd, 2007) sa venuje 

štrnástim deťom vo vekovom rozmedzí 5-14 rokov. Naša práca je v porovnaní s vyššie 

spomenutými zahraničnými autormi špecifická spôsobom posudzovania účinkov terapie v 

Lokomate. Zvolili sme spôsob subjektívneho hodnotenia matiek detí s detskou mozgovou 

obrnou. Táto skupina, vo svojej podstate laická verejnosť, má však najbližšie k našim 

pacientom. Taktiež dokáže relatívne presne ohodnotiť každodenné aktivity bežného života 

svojho dieťaťa s diagnózou DMO, nakoľko ich vykonáva a prežíva priamo s ním. Navyše 

môžu byť matky detí s detskou mozgovou obrnou k novej terapii ktorú podstupuje ich dieťa, 

často prekvapivo kritické. Napriek tomu sme dosiahli vysoko pozitívne výsledky, 

prezentujúce kladný postoj matiek v hodnotiacej reakcii na predchádzajúcu podstúpenú 

terapiu v robotickom rehabilitačnom zariadení Lokomat. Ich pozitívny postoj sa celkovo 

prejavil vo vyše troch štvrtinách kladných odpovedí na otázky zatvoreného typu, tvoriace 

ťažiskovú časť dotazníka. Navyše bol tento pozitívny postoj umocnený samostatným 

odpovedaním na otvorenú otázku vo vyše polovici prípadov. Cenné postrehy zlepšení, či už 

pri vykonávaní iných činností ako tých ktoré sme spomenuli v dotazníku (hipoterapia, chôdza 

po schodoch, chôdza popri nábytku/stene), alebo dokonca pri konkrétnych pohybových 

úkonoch pri chôdzi (zlepšenie flexie v kolennom kĺbe, zníženie množstva pádov, užšia báza 

pri chôdzi, schopnosť zastavenia sa pri chôdzi), posúvajú kladné vyhodnotenie dotazníku 

o stupienok vyššie.  

Kladný efekt terapie v Lokomate sa pozitívne prejavil vo všetkých posudzovaných 

oblastiach každodenného života. Najvyššia miera zlepšenia sa prejavila práve v oblasti 

mobility dieťaťa. Tu nám prostredníctvom nami zvolenej metódy bolo potvrdené 
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najvýraznejšie zlepšenie, pri už existujúcom spôsobe premiestňovania sa a v jednom prípade 

sme navyše zistili, že pacient začal používať spôsob nový. V tejto oblasti sa naša práca 

zhoduje s už existujúcimi vyššie spomenutými štúdiami, pri ktorých však boli na hodnotenie 

zvolené spôsoby objektívneho vyšetrenia a testov.  

Druhý najvyšší účinok terapie sme zaznamenali v oblasti bežných denných činností 

vykonávaných v stoji. Spolu s ostatnými posudzovanými činnosťami sa aj táto už približuje 

k percentuálnej hodnote celkového zlepšenia súhrnu všetkých posudzovaných činností. 

Najmenší účinok terapie sme zistili v oblasti bežných denných činností vykonávaných v sede. 

Aj tu sme však zaznamenali vyše 72% kladných odpovedí. 

Z uvedených výsledkov (výraznejšie zlepšenie pri činnostiach vykonávaných v stoji 

ako pri činnostiach vykonávaných v sede, najviac samostatných postrehov matiek zameraných 

práve na zlepšenie vlastnej chôdze) nám ešte vyplynula skutočnosť, že výraznejšie zlepšenie 

bolo matkami pozorované práve pri funkciách a polohách ktoré priamo súvisia s cvičením na 

Lokomate. 

Záver 

 V našej práci sme potvrdili prospešnosť robotickej terapie v systéme Lokomat pre deti 

s detskou mozgovou obrnou, hodnotenú podľa subjektívneho pozorovania rodiča. Tento 

systém presne vykonávaného tréningu chôdze na bežiacom páse, s využitím systému podpory 

telesnej hmotnosti, sa ukázal prínosný nielen pre vykonávanie chôdze ako takej. Zaznamenali 

sme tiež zlepšenie vo vykonávaní celej škály bežných denných činností vykonávaných v 

rôznych polohách (sed, stoj, ľah). Taktiež sme odhalili zlepšenie mobily ako takej, respektíve 

schopnosti premiestňovania sa akýmkoľvek spôsobom, či už za pomoci bariel, chodítka, za 

pomoci druhej osoby, alebo aj iným spôsobom. Po zhodnotení nami dosiahnutých výsledkov 

môžeme konštatovať, že terapia v systéme Lokomat má z pohľadu rodiča pozitívny vplyv na 

kvalitu života dieťaťa s DMO. Celkové zlepšenie pohybových schopností detí podľa 

vyhodnotenia dotazníkov zodpovedanými matkami týchto detí, sa zároveň zhodovalo 

s výsledkami objektívnych vyšetrení a testov dosiahnutých inými autormi venujúcimi sa tejto 

problematike 
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