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Резюме. Для продовження відновного лікування в 
домашніх умовах розроблена система домашньої 
ігрової реабілітації рухових порушень. Вона доступна, 
розрахована на використання вдома, базується на 
ігрових технологіях та дає можливість дистанційного 
контролю інструктором за процесом тренування.
Дані обстеження 6 пацієнтів зі спастичними форма-
ми церебрального паралічу вказують на покращення 
функції рівноваги після двотижневого курсу домашніх 
ігрових тренувань. 
Необхідні подальші дослідження ефективності цього 
реабілітаційного підходу відповідно до вимог доказової 
медицини.
Ключові слова: віртуальна реабілітація, церебральний 
параліч, тренування рівноваги, ігри

Вступ
Дослідження останніх років вказують на 

високий потенціал застосування технологій 
віртуальної реальності у реабілітації пацієнтів 
з неврологічною патологією, у тому числі, і з 
порушеннями рухів та рівноваги. Відновлен-
ня рухових функцій залежить від пластичності 
нервової системи, яку стимулює багаторазове 
повторення необхідних рухів, інтенсивність 
тренувань та позитивна мотивація до тре-
нувань.

Більшість систем для віртуальної реабілітації 
та тренування рухів є доволі складними, доро-

гими і можуть застосовуватися лише в умовах 
клініки.

З іншого боку, існує ряд недорогих, ко-
мерційно доступних ігрових систем, такі як 
NintendoWii і Xbox Kinect, які широко викорис-
товуються в домашніх умовах і мають високий 
потенціал для тренування рухів. Але ці ігри роз-
раховані на здорових дітей і є занадто складни-
ми для неврологічних хворих. Крім того, вони 
не дають можливості інструктору, який займа-
ється з дитиною, дистанційно контролювати 
домашні тренування.

У Міжнародній клініці відновного лікування 
вже давно застосовуються різні ігрові реабі-
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літаційні пристрої – кистьовий маніпулятор, 
універсальний ігровий маніпулятор для тре-
нування рухових функцій та ін. Виконуючи 
ту чи іншу вправу, пацієнт одночасно грає в 
комп’ютерну гру, яка мотивує його до трену-
вання рухів, сприяє розвитку швидкості реак-
ції, координації і рівноваги.

Мета
Завданням було розробити доступну систе-

му реабілітації рухових порушень, розрахова-
ну на домашнє використання, яка базувалася 
б на ігрових технологіях та давала можливість 
дистанційного контролю за процесом трену-
вання.

Опис системи
Для вирішення цього завдання була ство-

рена Інтернет-система домашнього ігрового 
тренування рухів. Вона складається із сервера 
підтримки віртуальної реабілітації у мережі Ін-
тернет та клієнтської частини, яка встановлю-
ється на домашньому комп’ютері.

Основними особливостями системи є: 
а) можливість використовувати різніігро-

віконтролери – ігровий пульт NintendoWii, 
 балансувальну дошку NintendoWiiFit, сенсор 
руху Kinect та спеціалізовані ігрові пристрої; 

б) розроблені реабілітаційні ігри з декіль-
кома рівнями складності можуть використо-
вуватися при тренуванні з різними ігровими 
контролерами;

в) можливість дистанційного контролю ін-
структором домашніх тренувань.

Для домашнього тренування необхідно 
мати персональний комп’ютер, під’єднаний 
до мережі Інтернет та балансувальну дошку 
NintendoWiiFit. Ця дошка є стандартним ігро-
вим контролером, її можна придбати в магази-
нах комп’ютерної техніки або взяти на прокат.
Дошка має чотири сенсори тиску, розташовані 
в опорах, які визначають переміщення цен-
тру маси тіла пацієнта, що стоїть або сидить 
на дошці. Інформація з дошки передається на 
комп’ютер за Блютуз-технологією.

Реабілітаційні ігри та ігрові 
положення

Система може використовуватися при різ-
них рухових порушеннях. Тут ми опишемо її 
використання для пацієнтів з порушеннями 
рівноваги.

Пацієнт стоячи, чи сидячи на дошці вико-
нує вправи для розвитку рівноваги та одно-
часно, нахиляючись вперед – назад чи в сто-
рони, керує діями персонажу спеціалізованої 
комп’ютерної гри. 

Рис. 1. Проведення ігрового тренування переносу ваги тіла   
вперед – назад

Для тренування рівноваги розроблено шість 
спеціалізованих ігор, які мають 4–5 рівнів 
складності. Перші рівні гри доволі прості, їх 
можуть виконати навіть пацієнти зі значни-
ми порушенням рівноваги. Кожен наступний 
рівень вимагає точнішої та швидшої реакції і 
більш скоординованого переміщення центру 
маси тіла. Складність останнього рівня підібра-
на таким чином, щоб його могла пройти здо-
рова дитина віком 7–8 років.

Рис.2. Ігрові екрани реабілітаційних ігор, розроблених  
у Міжнародній клініці відновного лікування
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Перед початком ігрової сесії проводить-
ся калібрування гри – визначається діапазон 
можливих рухів пацієнта. В подальшому, під 
час гри, необхідно буде здійснювати рухи влас-
не у цьому діапазоні.

Ігрові тренування рівноваги спрямовані на 
розвиток навику перенесення ваги тіла вліво – 
вправо, вперед – назад та утримання положен-
ня. Відповідно тренування проводяться у різ-
них вихідних положеннях: а) стоячи на дошці з 
переносом ваги тіла вліво – вправо, б) стоячи з 
переносом ваги вперед – назад, в) стоячи з під-
тримкою, г) сидячи на дошці, д) стоячи, одна 
нога перед іншою, е) на колінах.

 Перед початком тренувань інструктор оці-
нює рухові можливості пацієнта, реєструє 
його в системі та проводить з ним одне або 
два навчальні заняття. Потім готує для пацієнта 
домашню тренувальну програму, у якій вказує 
рекомендовані ігри, тренувальні положення, 
частоту і тривалість занять. Оптимальна  три-
валість заняття 30 хвилин щодня.

Вдома пацієнт сам або з допомогою батьків 
налаштує комп’ютер для домашніх тренувань 
згідно детальних інструкцій, приведених на 
веб-сторінці. Пацієнт входить під своїм паро-
лем до системи тренувань (http://game.reha.
lviv.ua), вибирає рекомендовані ігри і починає 
заняття.

Інформація про перебіг ігрових сесій, їх 
тривалість та результати зберігаються у систе-
мі і відображаються на веб-сторінці у вигляді 
графіків. Інструктор здійснює дистанційний 
контроль за процесом тренування, коригує до-
машню програму та дає рекомендації пацієнту.

 Методи обстеження
Оцінка результатів застосування реабіліта-

ційних ігор проводилася на основі аналізу да-
них стабілометрії пацієнта та дитячої шкали 
рівноваги (ДШР).

Для можливості контролю за функцією рівно-
ваги пацієнта в Інтернет Системі домашнього 
тренування розроблено діагностичний інстру-
мент – гру «Стабілометрія». Пацієнт повинен 
стати на балансувальну дошку і нерухомо сто-
яти протягом 15 сек. За цей час вираховується 
два показники стабілометрії: середня швидкість 
переміщення центру мас тіла та площа стабіло-
грами. Чим вища швидкість переміщення цен-
тру мас тіл та більша площа стабілограми, тим 
гірша функція рівноваги та слабші можливості 
дитини утримувати положення. Дані стабіломе-
трії зберігаються в системі і виводяться у вигляді 
графіку, який зручно аналізувати.

Дитяча шкала рівноваги ДШР (Pediatric-
Balance Scale – PBS) є інструментом з доведеною 
надійністю та валідністю, призначеним для 
оцінки функції рівноваги дитини, включаючи 
здатність пересуватися в оточуючому середо-
вищі . Шкала дитячої рівноваги є модифіка цією 
Шкали рівноваги Берга (BergBalanceScale) і 
розрахована на дітей віком 5–15 років із незна-
чними або середнього рівня порушеннями рів-
новаги. Шкала складається з 14 завдань, кожне 
з яких оцінюється від 0 до 4 балів. Максималь-
ний бал – 56. 

Усім пацієнтам визначався рівень моторно-
го розвитку згідно з Системою класифіка ції 
 великих моторних функцій (GMFCS-Gross-

Рис. 3.  
Ігрові положення для 
тренування рівноваги
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Motor FunctionClassificationSystem). За кла си-
фікацією, всі пацієнти з церебральними па-
ралічами розділяються за своїми руховими 
можливостями на п’ять рівнів. Поділ на рівні 
ґрунтується на функціональних можливостях 
дитини, потребі у допоміжному обладнанні, 
включаючи устаткування для пересування (хо-
дунки, милиці, палички, коляски) і меншою мі-
рою на якості рухів дитини. За класифікацією 
GMFCS, ”Рівню І” відповідають діти, які можуть 
ходити без обмежень, але не справляються 
з більш складними моторними завданнями. 
”Рівню V” відповідають діти з дуже обмежени-
ми можливостями самостійного пересування 
навіть з допоміжним обладнанням і слабким 
контролем положення тулуба і голови.

Пацієнти
Для попередньої оцінки ефективності до-

машнього ігрового тренування рівноваги був 
проведений аналіз даних 6 пацієнтів з дитячим 
церебральним паралічем, віком 5–11 років. Ці 
діти протягом двох тижнів (12 ігрових сесій) 
щоденно проводили ігрові тренування трива-
лістю 30 хв.

Для участі у дослідженні відбиралися паці-
єнти, які проходили курс відновного лікуван-
ня в Реабілітаційному центрі «Еліта».Реабіліто-
логпроводив огляд пацієнтів, класифікував їх 
моторний розвиток за GMFCS, обстежував за 
дитячою шкалою рівноваги та проводив «Стабі-
лометрію». Для кожного пацієнта він розробляв 
тренувальну програму на два тижні з щоденною 
тривалістю занять 30 хв., у якій вказувалися ре-
комендовані ігри та тренувальні положення.

Перші два заняття проходили в реабілітацій-
ному центрі під наглядом інструктора, який на-
вчав пацієнтів та їх батьків проводити тренуван-
ня вдома. Два тижні пацієнти щоденно займалися 
в домашніх умовах, при потребі консультували-
ся з інструктором по телефону та через повідо-
млення Інтернет системи. Через два тижні паці-
єнти приходили на повторне обстеження.

ІТ фахівці реабілітаційного центру допома-
гали батькам встановитинеобхідне програмне 
забезпечення на домашньому комп’ютері, при-
єднати балансувальну дошку та пульт Nintendo, 
які можна було взяти на прокат. Всі пацієнти та 

їх батьки попередньо дали згоду на участь у до-
слідженні.

Діагноз, рівень моторного розвитку за GMFCS 
та вік пацієнтів представлено в таблиці 1. 

Більшість пацієнтів були віком 5–8 років, 
переважно з геміпаретичною формою цереб-
рального паралічу. Четверо з них мали І рівень 
моторного розвитку за GMFCS, один пацієнт 
ходив невпевнено і мав ІІ рівень. Одна дівчин-
ка зі спастичним тетрапарезом віком 8 років 
ходила лише з допоміжними засобами  – ІІІ рі-
вень моторного розвитку.

Рис.4. Результати та тривалість ігрових сесій пацієнта відобража-
ється на веб-сторінці у вигляді графіків.

Таблиця 1 
Розподіл пацієнТів за віком, діагнозом 
Та Рівнем моТоРного РозвиТку

па
ці
єнт

вік 
(ро
ків)

Стать 
(ч/ж) діагноз

Рівень 
за 

GMFCS

A 5 Ч ДЦП, спастичний право-
бічний геміпарез І

B 5 Ж ДЦП, спастичний право-
бічний геміпарез ІІ

C 7 Ж ДЦП, спастичний дипа-
рез І

D 7 Ч ДЦП, спастичний право-
бічний геміпарез І

E 11 Ч ДЦП, спастичний ліво-
бічний геміпарез І

F 8 Ж ДЦП, спастичний тетра-
парез ІІІ
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Результати
Дані обстеження пацієнтів до та після дво-

тижневого курсу домашніх тренувань подані в 
таблиці 2 та в графічній формі на рисунку 5.

У таблиці та на графіках представлені дані 
дитячої шкали рівноваги, середньої швидкості 
переміщення центру ваги тіла при нерухомому 
стоянні протягом 15 сек та площі стабілограми 
– фігури, яку описує траєкторія переміщення 
центру ваги тіла.

При порівнянні результатів оцінки функції 
рівноваги за шкалою майже у всіх дітей відмі-
чалося покращення показника на один або два 

бали. Лише увосьмирічної дівчинки F, з низь-
ким рівнем моторного розвитку (ІІІ рівень за 
GMFCS) показники шкали не змінилися.

При аналізі даних стабілометрії спостері-
галось зниження обох показників: середньої 
швидкості переміщення центру ваги тіла та 
зменшення площі стабілограми. Це вважається 
позитивним результатом і вказує на те, що діти, 
при спробі стояти нерухомо, менше і плавніше 
похитуються. Треба зауважити, що пацієнтка F 
при проведення стабілометрії трималася за опо-
ру, але і у неї спостерігається покращення обох 
показників. Лише в одного семирічного хлоп-
чика D зі спастичним правобічним геміпарезом 

Таблиця 2 
РезульТаТи оцінки функції Рівноваги у пацієнТів до Та піСля куРСу ТРенувань

паці
єнт, 
вік

Рівень за 
GMFCS
діагноз,

до тренування після тренування

Шкала 
рівноваги

Швидк. руху 
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A, 5 р. І рівень, 
геміпарез 52 25 8 53 23 8

B, 5 р. ІІ рівень, 
геміпарез 45 50 8 46 46 7

C, 7 р. І рівень, 
дипарез 47 29 14 48 25 9

D, 7 р. І рівень, 
геміпарез 48 22 3 50 26 4

E,11 р. І рівень, 
геміпарез 49 31 8 51 24 7

F,8 р. ІІІ рівень, 
тетрапарез 7 48 (з опорою) 7 (з опорою) 7 44 (з опорою) 5 (з опорою)

Рис. 5. Графіч-
не подання 
даних шкали 
рівноваги, 
швидкості 
переміщення 
центру ваги та 
площі стабіло-
грами
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ТА РЕАБІЛІТОЛОГІЯ

ІННОВАцІЇ

відмічається незначне погіршення показників 
стабілометрії, але при цьому показники шкали 
рівноваги покращилися з 48 до 50 балів.

Після закінчення курсу домашнього трену-
вання з пацієнтами та батьками обговорюва-
лися позитивні та негативні сторони засто-
сування Інтернет-системи. Всі батьки та діти 
були задоволені і зацікавлені у продовження 
домашніх тренувань. Деякі пацієнти з незнач-
ними порушеннями рівноваги скаржилися на 
те, що в кінці двохтижневого курсу лікування 
їм уже було нудно займатися, оскільки вони 
вже пройшли усі рівні призначених реабіліта-
ційних ігор.

Загалом дані вказують на позитивний вплив 
домашніх тренувань на розвиток рухових 
функцій пацієнтів з церебральними параліча-
ми. Щоденні домашні ігрові тренування про-
тягом двох тижнів сприяють удосконаленню 
функції рівноваги.

Інтернет система забезпечує можливість 
дистанційного контролю за проведенням за-
нять та моніторингу стану пацієнта і дозволяє 
перенести довготривалий процес реабілітації 
з клініки в домашні умови.

Необхідно вказати, що дане дослідження є пі-
лотним, має певні слабкі сторони і його резуль-

тати можуть трактуватися лише як попередні.
Дослідження проведено на невеликій кількості 
пацієнтів без контрольної групи та необхідного 
статистичного аналізу. Оцінку функції рівноваги 
пацієнтам проводив інструктор, який займався з 
ними, тому його оцінки можуть бути тенденцій-
ними. В подальших дослідженнях важливо ви-
значити наскільки навики рівноваги, отримані 
під час ігрових тренувань, можуть переноситися 
і застосовуватися у повсякденному житті.

Інтернет-система домашнього ігрового тре-
нування рухів відкрита для безкоштовного ви-
користання пацієнтами з руховими порушен-
нями за адресою http://game.reha.lviv.ua/

Висновки
Розроблена система домашньої ігрової ре-

абілітації рухових порушень є новим інстру-
ментом проведення відновного лікування в 
домашніх умовах. Попередні дані вказують на 
покращення функції рівноваги у пацієнтів зі 
спастичними формами церебрального пара-
лічу після курсу домашніх ігрових тренувань. 
Необхідні подальші дослідження ефективності 
цього реабілітаційного підходу відповідно до 
вимог доказової медицини.

СПиСОК ЛітеРатУРи ЗНаХОДитьСя В РеДаКЦії
 

иНтеРНет-СиСтеМа ДОМаШНеЙ игРОВОЙ тРеНиРОВКи ДВигатеЛьНЫХ НаРУШеНиЙ
В. и. КОЗяВКиН, О. а. КаЧМаР, и. В. аБЛиКОВа, В. е. МаРКеЛОВ, Б. О. КаЧМаР

Резюме. Для продолжения восстановительного лечения в домашних условиях разработана си-
стема домашней игровой реабилитации двигательных нарушений. Она доступна, рассчитана на 
использование дома, базируется на игровых технологиях и дает возможность дистанционного кон-
троля инструктором за процессом тренировки.
Данные обследования 6 пациентов со спастическими формами церебрального паралича указывают 
на улучшение функции равновесия после двухнедельного курса домашних игровых тренировок.
Необходимы дальнейшие исследования эффективности этого реабилитационного подхода в соот-
ветствии с требованиями доказательной медицины.
Ключевые слова: виртуальная реабилитация, церебральный паралич, тренировка равновесия, игры.

Web based home rehabilitation gaming system for movement training
v. i. KozyavKin, o. o. Kachmar, i. v. abliKova, v. e. marKelov, b. o. Kachmar

summary. to continuerehabilitationat home a gaming system for movement training has been developed.
it isaffordable, designed for home use, basedon gametechnology andenablesremote supervision of 
thetrainingprocess by the therapist.
evaluation of6 patientswithspasticforms ofcerebral palsyindicates improvement of balance functionsafter a 
two weekcourse of hometraining. further outcome assessment study ofthis rehabilitationapproachaccording 
to evidence based medicine requirements is needed.
Key words: virtual rehabilitation, cerebral palsy, balance training, games.
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