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ĆWICZENIE NR 4

STYMULACYJNE WSPOMAGANIE CHODU W PRZYPADKACH PORA ŻEŃ

POŁOWICZYCH

1. CEL ĆWICZENIA

Celemćwiczenia jest zapoznanie się z metodą wspomagania chodu osób z porażeniem

połowicznym (hemiplegia) za pomocą elektronicznego aparatu strzałkowego. Poznanie

budowy aparatu, parametrów elektrycznych stymulatora oraz wpływu bodźców elektrycznych

dostarczonych z zewnątrz na poprawę kinematyki chodu hemiplegików.

2. WPROWADZENIE

2.1 WIADOMOŚCI OGÓLNE

Oddziaływanie prądu elektrycznego na tkanki pobudliwe jest znane od czasów

Galvaniego t.j., od końca XVIII wieku. Jednak stymulacja elektryczna dopiero w XX wieku

została wprowadzona do praktyki klinicznej jako metoda służąca do wspomagania lub

restytucji czynności porażonych narządów człowieka.

Najbardziej ogólną przesłanką do zastosowania elektrostymulacji są zaburzenia w

wytwarzaniu fizjologicznych impulsów nerwowych lub ich przewodnictwa do efektorów.

Zadaniem elektrostymulacji jest zastąpienie brakującej czynności bioelektrycznej systemu

nerwowego odpowiednio uformowanym ciągiem impulsów dostarczanych z zewnątrz, a

czasem likwidacją ich nadmiaru.

Prowadzone w chwili obecnej prace w wielu ośrodkach naświecie dotyczą głównie

zastosowania stymulacji elektrycznej w zakresie sterowania pracą efektorów (mięśni).

Wykorzystywane są do tego celu stymulatory zewnętrzne lub wszczepiane do wewnątrz

ustroju (stymulatory implantowane).

Domeną elektrostymulacji jest obecnie sterowanie pracą serca w przypadkach

zaburzeń rytmu lub zatrzymania jego akcji. Stosuje się tutaj zarówno stymulatory

wszczepiane jak i zewnętrzne, doraźne, których elektrody są wprowadzane przezżyły.
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Wykorzystuje się także stymulatory zasilane z zewnątrz na drodze indukcji

elektromagnetycznej.

Stymulacja elektryczna w niektórych przypadkach schorzeń serca stała się metodą z wyboru.

Uszkodzenie ośrodkowego układu nerwowego w następstwie urazu bądź choroby

powodują w zależności od poziomu uszkodzenia różnego stopnia inwalidztwo. Uszkodzenia

mózgu manifestują się najczęściej spastycznym niedowładem połowicznym (jednostronnym) -

hemiplegia. Uszkodzenia neuronu obwodowego, tzn. komórekrogów przednich rdzenia

kręgowego, korzonków rdzeniowych, czy pni nerwowych powodują w zależności od stopnia

uszkodzenia i lokalizacji niedowłady, bądź porażenia wiotkie.

W leczeniu porażeń wiotkich zewnętrzna elektrostymulacja jest stosowana od dawna

jako metoda zapobiegająca szybkiemu postępowi zaników mięśniowych. W tej grupie

przypadków możliwe jest stosowanie stymulacji mięśni, gdyż uszkodzony nerw obwodowy

jest niepobudliwy. Odnerwiony mięsień może być wówczas pobudzany impulsami o długim

czasie trwania i stosunkowo dużej amplitudzie napięcia.

Bezpośrednia stymulacja mięśnia stwarza dogodniejsze warunki prowadzenia

systematycznego treningu.

Stosowanie elektrostymulacji w porażeniach spastycznych stanowi problem

dyskusyjny, budzący wiele kontrowersji, bowiem bezpośrednia stymulacja rozciągniętego

mięśnia powoduje na drodze odruchu rozciągowego zwiększenie spastyczności. Stymulacja w

tych przypadkach powinna nie tylko wywoływać pożądany odruch, ale także uruchamiać

mechanizmy hamujące antagonistyczne mięśnie spastyczne. Zadanie to spełnia stymulacja

nerwów mieszanych.

Na tej przesłance opiera się metoda funkcjonalnej elektrostymulacji opracowana w

Jugosławii w Ljubljanie. Polega ona na pobudzaniu nerwu strzałkowego (kończyny dolnej)

serią bodźców w czasie przenoszenia porażonej kończyny podczas chodu. Uzyskuje się

wówczas zgięcie grzbietowe stopy zapobiegające zawadzaniu jej o podłoże. Jednocześnie z

pobudzeniem włókien ruchowych nerwu - wywołującym efekt zgięcia, pobudzane zostają

włókna aferentne, które poprzez ośrodki rdzeniowe wpływają hamująco na mięśnie

antagonistyczne.

Jako źródła sygnałów do sterowania aparatem mogą być wykorzystane efekty

mechaniczne bądź bioelektryczne.

Własne sygnały wytwarzane przez chorego lub odbierane z jego ciała nie są na ogół

odpowiednie do bezpośredniego sterowania stymulatorem i dlatego muszą być przetwarzane.

2



W przypadku elektronicznego aparatu strzałkowego sygnał uzyskiwany w momencie

oderwania pięty od podłoża działa jedynie jako impuls wyzwalający, który daje początek

ciągowi impulsów przesyłanych do elektrod stymulacyjnych. Elektrody stymulacyjne

umieszcza się wzdłuż przebiegu nerwu strzałkowego (n. peroneus); jedną w okolicy główki

kości strzałkowej, drugą w dole podkolanowym.

W czasie chodu pacjenta wyposażonego w aparat (rys. 1), po odciążeniu kończyny

chorej następuje zadziałanie kontaktów piętowych, wyzwolenie stymulatora i przesłanie

impulsów stymulacyjnych do elektrod pobudzających nerw strzałkowy. Efektem pobudzenia

nerwu strzałkowego jest zgięcie grzbietowe i uniesienie zewnętrznego brzegu stopy porażonej

kończyny, co powoduje skrócenie jej efektywnej długości. Ułatwia to przeniesienie porażonej

kończyny do przodu, w szczególności w przypadkach porażeń spastycznych (patrz "schemat

Sherringtona współdziałania mięśni antagonistycznych").Wymagany stopień zgięcia stopy

uzyskuje się w wyniku zmiany amplitudy impulsów stymulacyjnych. 

Chód bez aparatu wspomagającego stanowi dla chorego dużą trudność i polega na

obwodzeniu porażonej kończyny wokół zdrowej i podobny jest do “zamiatania” lub

“koszenia” nogą. Zastosowanie elektronicznego aparatu strzałkowego w tych przypadkach nie

tylko ułatwia chód, lecz w sposób istotny wpływa na poprawę estetyki chodu. Chód

hemiplegika z załączonym aparatem wspomagającym jest zbliżony do prawidłowego.

Doświadczenia i obserwacje kliniczne w zakresie stosowania długotrwałej

funkcjonalnej stymulacji elektrycznej w rehabilitacji pacjentów z uszkodzeniem górnego

neuronu motorycznego wskazują, że na tej drodze można wpływać na reorganizację

odruchowej czynności motorycznej, od której zależy postawa lub ruchy, a których chory nie

jest w stanie sam kontrolować.
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Rys. 1  Schemat ilustrujący zasadę działania
stymulatora nerwu strzałkowego



Ponadto eferentna funkcjonalna elektrostymulacja nie tylko bezpośrednio uaktywnia

jednostki motoryczne, lecz oddziaływuje również bezpośrednio i pośrednio na rdzeniowe

ośrodki ruchowe. Pośrednio uczynnia neuron motoryczny za pośrednictwem włókien

aferentnych, daje efekt hamujący w antagonistycznym zginaczu oraz powoduje

natychmiastowe zatrzymanie klonusów w przypadkach ich występowania. 

Metody FES u dzieci z porażeniem mózgowym stosowane do wspomagania chodu

ułatwiają, a w niektórych przypadkach umożliwiają samodzielne chodzenie.

2.2 WYMAGANE WIADOMOŚCI DO POPRAWNEGO PRZEPROWADZENIA

ĆWICZENIA

a) technika stymulacji:

- bezpośrednia stymulacja mięśni,

- stymulacja mięśni za pośrednictwem nerwów,

- sposoby prowadzenia stymulacji (powierzchniowa, przezskórna, stymulator

implantowany),

- parametry impulsów stymulacyjnych.

b) funkcjonalna stymulacja elektryczna (FES).

- elektroniczny aparat ortotyczny w porażeniach połowicznych (hemiplegia) i dla przypadków

porażeń mózgowych u dzieci,

- sterowanie czynnością porażonych kończyn górnych,

- stymulacja w przypadkach skolioz idiopatycznych.

c) pomiar parametrów stymulatora i sił rozwijanych przez mięśnie podczas stymulacji.

3. WYKAZ APARATURY

- elektroniczny aparat strzałkowy "FEPA 10".

- oscyloskop Tektronix 2002.

- stanowisko do pomiaru siły zgięcia stopy.

4. PROGRAM ĆWICZENIA

4.1 Zapoznanie się z działaniem i obsługą stymulatora "FEPA 10".
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4.2 Badanie stymulatora.

Wybrać właściwe punkty przyłożenia elektrod stymulacyjnych na kończynie badanej

osoby i zaznaczyć je w sposób trwały na skórze. Zainstalować elektrody na kończynie.

Ustawić amplitudę impulsów stymulacyjnych tak, aby uzyskać wymagany efekt ruchowy w

pozycji siedzącej badanego. Dobrać czas trwania serii impulsów odpowiednio do prędkości

chodu osoby badanej.

4.3. Obciążyć stymulator dołączając do elektrod rezystor o wartości ok. 4,3kΩ. Obejrzeć

kształt impulsu.

4.4 Pomierzyć amplitudę, częstotliwość i czas trwania impulsów na ekranie oscyloskopu dla

kilku wybranych nastaw tych parametrów. 

4.5 Sprawdzić poprawność ustawienia czasu trwania serii impulsów stymulacyjnych oraz

pomierzyć czas narastania serii impulsów.

4.4. Określić wartości siły rozwijanej podczas stymulacji na stanowisku do pomiaru siły

zgięcia grzbietowego stopy.

5. SPRAWOZDANIE

W sprawozdaniu należy zamieścić:

- schemat blokowy i opis działania stymulatora

- sposób instalowania aparatu u badanej osoby oraz dobór parametrów stymulacyjnych,

- protokół z wynikami pomiarów,

- interpretację uzyskanych wyników,

- wnioski.

Sugeruje się również dyskusję następujących  zagadnień:

- dlaczego podziałka regulatora amplitudy nie jest wycechowana w woltach, lecz w

umownych jednostkach? ; 

- w jakim celu w rozwiązaniu konstrukcyjnym stymulatora zastosowano opóźnienie

narastania amplitudy w czasie trwania serii impulsów? ;

- z jakiego względu czas trwania pojedynczego impulsu stymulacyjnego został ustalony na

konkretną wartość?.
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