
התאמה של יד ביונית חדשנית–כשמדע בדיוני הופך למציאות 

יד תותבת המופעלת - הוצגה לראשונה בעולם יד ביונית חדשה ומסעירה את הדימיון , 2007בשנת 

התותבת פיתוח והתאמת. Mind-Controlled Arm)(באמצעות שליטה של המוח ומערכת העצבים 

השנים האחרונות בעולם את תחום השיקום 90-המובילה ב,Otto Bockהחדשנית נעשה על ידי חברת 

.בשיתוף עם בית החולים השיקומי בוינה ומדענים מאוניברסיטת וינה, לאחר קטיעות

השליטה בתותבת החדשנית מתאפשרת באמצעות שימוש בעצבים שהיו אחראים במקור להפעלת הזרוע 

על קטוע הזרוע לעבור ניתוח , בתותבת ביונית כזולפני שניתן להתחיל ולהשתמש . בטרם הקטיעההבריאה 

מעבירים את עצבי , במהלך הניתוח) . בקיצורTargetted Muscle Reinnervation)TMR-ייחודי 

הגוף , כתוצאה מכך.  הזרוע הבריאים שנותרו לאחר הקטיעה ממיקומם המקורי לאיזור שרירי החזה

ם מתחילים לשלוח אותות עצביים מחודשים להפעלת והמוח ומערכת העצבי, מזהה את המיקום החדש

קטוע הזרוע יכול להתחיל להפעיל את שרירי המרפק , במילים אחרות. שעדיין אינה קיימת בפועל- הגפה  

! וזאת על ידי מחשבה וכיווץ של נקודות ממוקדות באיזור החזה-וכף היד  

נמצאת מערכת , התותבת הביוניתבתוך . מורכבת לאדם יד תותבת ביונית חדשנית, בשלב הבא

המתרגמת את האותות העצביים שנשלחים משרירי החזה לצורך הנעה של כל , אלקטרודות מתקדמת

יכול האדם הנושא את התותבת הביונית להפעיל את כל , לאחר תרגול ואימון ייעודי. מפרקי התותבת

, כל זאת נעשה.  כף היד ועודפתיחה וסגירה של , כיפוף ויישור של המרפק: חלקיה בשליטה מוחלטת

יתרון . כשההוראה לביצוע פעולות אלו ניתנת על ידי המוח לעצבים שפעלו באופן מקורי בזרוע הבריאה

לצורך פעילויות יומיומיות כמו , זמנית-חדשני נוסף הוא האפשרות להפעיל באופן נוח מספר מפרקים בו

. ופשוטהרעיון שעד כה לא התאפשר בצורה קלה-כתיבה ואכילה 

האדם , בניגוד לתותבות ידיים אחרות שפותחו בעבר: גם תהליך השיקום מהווה פריצת דרך רפואית

הוא משחזר את : אלא להיפך, המרכיב את התותבת אינו נדרש ללימוד ארוך של תנועות חדשות

התנועתיות המקורית של היד ונעזר בטכנולוגיה המתקדמת כדי לבצע תנועה מלאה בזרועו ובכף ידו באופן

. ללא תנועות מסורבלות, אינטואיטיבי וטבעי

ב "בארהMind-Controlled Armאנשים הנעזרים בתותבת ביונית מסוג 20-ישנם כ, נכון להיום

והיא , לתותבת ביונית מסוג זה תרומה מכרעת לחזרה של קטוע הזרוע למעגל החיים והעבודה. ובאירופה

. בפניו בעברפותחת לו עולם גדול ורחב של אפשרויות שנחסמו



הוא ניסה להיעזר בתותבות . איבד את זרועו השמאלית כתוצאה מתאונה, 32מהנדס ישראלי בן , .צ.ס

כששמע על הפיתוח . אך ההפעלה המסורבלת של התותבת הרחיקה אותו מתהליך השיקום, הקיימות כיום

, ולאחר פניה לגורמים שונים, החל לחקור את העניין באופן מעמיק, ההחדשהטכנולוגי של היד הביונית

את הניתוח . עבר ס2008בשנת .התחיל את תהליך ההתאמה של היד הביונית בסיוע משרד ממשלתי

החל בתהליך ארוך של שיקום פיזיותרפי שכלל הפעלה מדומה של השרירים , הדרוש ועם חזרתו ארצה

ו להפעיל את התותבת המיועדת הנדרשים לאימון העצבים מחדש כדי שיוכל, קיימים ודמיון מודרך-הלא
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