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MOŻLIWOŚCI STOSOWANIA NEUROPROTEZ
W USZKODZENIACH UKŁADU N E R W O W E G O
Streszczenie. Neuroproteza jako system łączący układ nerwowy człowieka
z urządzeniami elektronicznymi stymulującymi elektrycznie mięśnie i nerwy
umożliwiają przywracanie ruchomości sparaliżowanych kończyn. Dziedzina
urządzeń neuroprotetycznych obejmuje stymulację elektryczną obwodowych
nerwów w celu odzyskania funkcji ruchowych (FES), konstrukcję elektrod
stymulujących w celu poprawy narządów zmysłów (np. implanty słuchowe) jak
również rozwija się stosowanie urządzeń wszczepianych do mózgu w celu
kontrolowania i sterowania urządzeniami elektronicznymi czy protetycznymi.

1. W S T Ę P
Praca omawia stosowanie neuroprotezy w przypadkach uszkodzenia układu nerwowego
oraz przybliża o możliwościach zastosowanych środków. Porusza zagadnienia związanych
z konstrukcją neuroprotez oraz ma na celu zwięzłe przedstawienie poruszonych problemów
neuroprotetyką oraz wynikających trudności w realizacji zamierzonych celów. Przybliża oraz
przedstawia ogólny rys nowych perspektyw rozwoju w tej dziedzinie nauki jak również
omawia osiągnięcia nowych technik stosowanych w medycynie na tym polu dziedziny
naukowej. Neuroprotetyką należy do nowych i niezwykle przyszłościowych obszarów nauki
umożliwiającej pomoc ludziom w przywróceniu utraconych funkcji czynnościowych
w wyniku uszkodzeń układu nerwowego. Stosując połączenia systemu nerwowego
z urządzeniami elektronicznymi uzyskujemy możliwość komunikacji pomiędzy mózgiem,
a różnorodnymi urządzeniami elektronicznymi wykorzystywanymi w medycynie np. do
stymulacji tkanki nerwowej. Neuroprotetyką stanowi szczególne podejście do problemów
przywracania funkcjonalności i ruchomości sparaliżowanym pacjentom - poprzez
funkcjonalną stymulację elektryczną (nazywaną FES czy też funkcjonalną stymulacją
neuromuskularną , FNS) mięsni lub nerwów mięśni. Obszar tej dziedziny prezentuje
gwałtowny rozwój w ostatnich latach. Dziedzina urządzeń neuroprotetycznych obejmuje
zarówno stymulację obwodowych nerwów w celu odzyskania funkcji ruchowych (FES),
konstrukcję elektrod stymulujących umożliwiających odtwarzanie utraconych narządów
zmysłów (np. implanty słuchowe), jak również obejmuje obszar urządzeń wszczepianych
bezpośrednio do mózgu w celu kontrolowania urządzeń protetycznych.
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2. P R Z E G L Ą D ISTNIEJĄCYCH R O Z W I Ą Z A Ń K O N S T R U K C Y J N Y C H
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Funkcjonalna Stymulacja Elektryczne (FES), jest jednym z najbardziej obiecujących
osiągnięć technologicznych mających na celu poprawienie zdolności ruchowe u osób
z udarem m ó z g o w y m (CVA) lub uszkodzeniem rdzenia kręgowego (SCI) jak również
umożliwia odtwarzanie prostych czynności ruchowych. Rozwój techniki umożliwił
konstrukcje wiele neuroprotez do chwytania do których zalicza się „Freehand system" czy
„Handmaster", które osiągnęły znaczne sukces. Choć neuroprotezy osiągnęły sukces jednak
rzadko są wykorzystywane w ośrodkach rehabilitacyjnych. Technologia konstrukcji tych
systemów nie jest w pełni dojrzała oraz jest bardzo pracochłonna, jak również efekty
z użytkowania nie zawsze gwarantują zadowalające rezultaty. Neuroprotezy m o g ą być
z powodzeniem wykorzystane zarówno jako systemy neurorehabilitacyjne, które wspierają
powrót do zdrowia i lepszego funkcjonowania kończyn u osób z niekompletnym SCI lub
udarem, jak również jako trwałe urządzenia ortotyczne dla osób z całkowitym uszkodzeniem
rdzenia kręgowego.
2.1. Przegląd konstrukcji neuroprotez do chwytania
Neuroprotezy do chwytania należą do grupy urządzeń, które m o g ą usprawnić, przywrócić
lub odtworzyć zdolność chwytu, trzymania i puszczania u osób z uszkodzeniami układu
nerwowego. Neuroprotezy wykorzystują FES do sztucznego wywołania skurczu mięśni,
wymaganego do wykonania czynności sięgania czy to chwytu u osób, które utraciły
świadomą kontrolę nad tymi partiami mięśni w wyniku choroby lub uszkodzenia. Technika
FES wykorzystuje sekwencje krótkich impulsów elektrycznych (gdzie szerokość impulsów
wynosi 0 - 250 j.is, a amplituda 10-150 mA) do wytworzenia skurczu mięśni, poprzez
stymulację motoneuronów lub ścieżek odruchowych. Uporządkowanie sekwencji impulsów
jest głównym elementem do osiągnięcia synergistycznego pobudzenia mięśni.
Neuroprotezy dostępne komercyjnie do chwytania umożliwiają przywrócenie dwóch
najczęściej używanych chwytów - dłoniowego i bocznego. Chwyt boczny używany jest do
trzymania większych i cięższych przedmiotów typu pojemniki czy butelki, zaś chwyt
dłoniowy umożliwia trzymanie przedmiotów mniejszych i cieńszych takich jak klucze czy
papier. Chwyt boczny uzyskuje się poprzez zgięcie palców w celu dostarczenia opozycji, po
którym następuje zgięcia kciuka, natomiast chwyt dłoniowy uzyskuje się poprzez utworzenie
opozycji między kciukiem i dłonią w celu aby w następnym etapie równocześnie zgiąć
zarówno kciuk jak i palce. Zgięcie palców wykonuje się poprzez stymulację zginacza
powierzchownego palców i zginacza głębokiego palców, natomiast prostowanie palców
osiągnięte jest poprzez stymulację prostownika wspólnego palców. Chwyt tenodezowy należy
do pasywnych chwytów uzyskiwanych poprzez prostowanie nadgarstka. Świadome
prostowanie nadgarstka prowadzi do pasywnego zgięcia palców natomiast w przypadku
zginania nadgarstka stymulowane są prostowniki palców powodując otwieranie się ręki.
W celu uzyskania stałego skurczu mięśnia ręki i ramienia (skurcz tężcowy), system FES
musi dostarczyć minimum 16 impulsów stymulujących na sekundę. Impulsy stymulujące
w y w o ł u j ą potencjały czynnościowe (AP) w nerwach motorycznych powodując w ten sposób
skurcz odpowiadających im mięśni. W przypadku wytworzenia w nerwach motorycznych
mniejszej ilości impulsów stymulujących niż 16AP na sekundę, wówczas mięśnie zamiast
płynnego skurczu wytworzą serię drgnięć o częstotliwości impulsów stymulujących. Niektóre
mięśnie w y m a g a j ą większej liczby impulsów stymulujących niż 16AP na sekund, aby
uzyskać skurcz tężcowy. Większość systemów FES wykorzystuje dwufazowe impulsy
napięciowe lub prądowe lub impulsy jednofazowe skompensowane kształtem impulsu.
Neuroprotezy często są wykorzystywane jako trwałe urządzenia ortotyczne przez osoby
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z uszkodzeniami układu nerwowego. W celu poprawnej diagnozy oceny obszaru uszkodzeń
nerwów obwodowych i związanej z tym możliwości stosowania FES jest wiarygodność
zapisu neurograficznego. Głównym celem stosowania neuroprotezy do chwytania jest
wytworzenie pewnego długotrwałego i silnego chwytu lub wytworzenie łagodnego chwytu
szczypcowego, który wykorzystywany jest do manipulowania małymi obiektami. Niezależnie
od rodzaju stosowanego chwytu ważnym elementem jest prostota sterowania oraz regulacji
siły chwytu.
W przypadku uszkodzenia układu nerwowego można zastosować implantowany system
FES lub powierzchniowy system FES. Implantowany system FES powinien być stosowane
jedynie, kiedy pacjent osiągnie stan stabilności neurologicznej (zakończony jest już proces
odbudowy neurologicznej) oraz nie jest j u ż przewidziana znaczna poprawa funkcji.
Wykorzystanie powierzchniowych systemów FES pozwala na wprowadzenie ćwiczeń FES
podczas wczesnego okresu rehabilitacji. Neuroproteza może być również usunięta z programu
ćwiczeń w każdej chwili bez żadnego niepożądanego wpływu na pacjenta.
Najbardziej znanymi neuroprotezami do chwytania są Freehand system, Handmasier N M S
-1, N E C FESMate system, Bionic Glove, ETHZ - ParaCare neuroprosthesis, Popvic i inni.
Wszystkie neuroprotezy do chwytania są systemami FES z powierzchniowymi elektrodami
stymulacyjnymi za wyjątkiem Freehand system oraz NEC FESMate.
Neuroproteza opracowana przez Rebersek'a i Vodovnika była j e d n ą z pierwszych
systemów do chwytania. Neuroproteza ta posiadała trzy kanały stymulacyjne, które
wykorzystywane były do wytworzenia funkcji chwytania, poprzez stymulację zginaczy
i prostowników palców, oraz zginaczy kciuka. Urządzenie to nadal jest jednym z nielicznych
systemów FES, które umożliwiają użytkownikowi sterowanie poziomem stymulacji za
p o m o c ą różnych interfejsów czujnikowych, jak np. czujnik EMG, potencjometr, czy czujnik
ciśnienia. Dzięki temu, pacjent może wybrać najbardziej odpowiadający mu sposób
sterowania neuroprotezą. Głównymi wadami tej neuroprotez jest długi czas zakładania
i zdejmowania oraz raczej niska selektywność stymulacji. Neuroproteza opracowana przez
Rebersek'a i Vodovnika oraz jej późniejsze modyfikacje, nie są dostępna komercyjnie.
System Freehand, jest pierwszą neuroprotezą do chwytania zatwierdzoną przez USA Food
and Drug Administration (FDA). Od 1994 w e współpracy z NEC Inc., grupa Sendai FES
opracowała w pełni implantowany !6-kanałowy stymulator elektryczny N E C FESMate.
W przeciwieństwie do systemu Freehand, system neuroprotetyczny NEC FESMate nie jest
dostępny poza Japonią.
Handmaster (Ness Ltd., Raana, Izrael) jest neuroprotezą opracowaną przez Nathan'a
i innych do chwytania z trzema powierzchniowymi kanałami stymulacyjnymi. System ten
wykorzystywany jest do wytworzenia funkcji chwytnej u tetraplegików i osób po udarze.
Handmaster sterowany jest za p o m o c ą przycisku, który umożliwia przełączanie funkcji
otwierania i zamykania ręki. Handmaster przewidziany był jako przyrząd do ćwiczeń
i rehabilitacji, ale jest również wykorzystywany jako trwałe urządzenie ortotyczne. Jedną
z zalet Handmaster'a, jest prostota zakładania i zdejmowania. Handmaster jest przeważnie
wykorzystywany jako przyrząd do ćwiczeń dla osób po wylewie i jest komercyjnie dostępny
w kilku krajach na świecie. Do wad systemu Handmaster można zaliczyć brak możliwości
zmiany położenia elektrod oraz sztywna ortoza, która ustala kąt nadgarstka. Pomimo tych
wad Handmaster jest dobrze zaprojektowany i należy do najlepszych komercyjnie
dostępnych neuroprotez do chwytania.
Btonic Glove jest neuroprotezą m a j ą c ą na celu usprawnienie chwytu tenodezowego
u osób, które m a j ą z a c h o w a n ą świadomą kontrolę nad zginaniem i prostowaniem nadgarstka.
Kliniczna ocena Bionic Glove wskazuje na przydatność dla tetraplegików, ale poziom
całkowitej akceptacji przy długotrwałym użytkowaniu wynosi około 30% potencjalnych
użytkowników. W tej konstrukcji znacznie poprawione zostały przede wszystkim siła chwytu
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oraz możliwość trzymania dużych przedmiotów. Bionic Glove jest dostępne jedynie do
oceny klinicznej w University of Alberta, Edmonton, Kanada. Neuroproteza ta
modyfikowany jest obecnie do nowej wersji systemu nazywanej Tetron.
Belgrade Grasping - Reachimg System (BGS) zaproponowany przez Popovica i innych
reprezentuje neuroprotezy do chwytania, które dostarczają również funkcji sięgania. BGS ma
cztery kanały stymulacyjne, spośród których trzy wykorzystywane są do wytworzenia funkcji
chwytnej, a czwarty kanał wykorzystany jest do stymulacji mięśnia trójgłowego ramienia,
aby umożliwić pacjentowi prostowanie łokcia, w celu dosięgnięcia przedmiotów, których
w inny sposób nie mógłby dosięgnąć. BGS umożliwia ustawienie czasu trwania każdej z faz
czynności chwyt - puszczenie, aby dopasować urządzenie do indywidualnych potrzeb
i preferencji użytkownika. System BGS podobnie jak system zaproponowany przez
Reberseka i Vodovnika wymaga więcej czasu na rozmieszczenie elektrod w porównaniu
z systemem Handmaster i nie jest jeszcze komercyjnie dostępny.
Neuroproteza ETIIZ-ParaCare zaprojektowana została w celu usprawnienia funkcji
chwytania i chodzenia u osób z SCI lub po wylewie. ETHZ-ParaCare jest systemem FES
wykorzystującym stymulację powierzchniową. Programowalny z czterema kanałami
stymulacyjnymi z możliwością podłączenia z dowolnym czujnikiem lub systemem
czujnikowym. Neuroproteza dostarcza zarówno chwyt dłoniowy jak i boczny. System ten
może być sterowany za p o m o c ą proporcjonalnego sygnału EMG, dyskretnego EMG,
przycisku lub potencjometru. G ł ó w n ą w a d ą tego systemu jest zbyt długi czas zakładania.
Neuroprotezy do chwytania zademonstrowały podczas prób klinicznych, że m o g ą
usprawnić funkcję chwytania u osób po udarze czy uszkodzeniu układu nerwowego. Systemy
te potwierdzają, że technologia FES może zapewnić wygodny i bezpieczny chwyt. Osoby
wykorzystujące system FES były w stanie chwytać, trzymać i manipulować różnymi
przedmiotami. Neuroprotezy do chwytania m o g ą być wykorzystane jedynie do wspomagania
wolnych czynności chwytnych ze względu na czas opóźnienia. Takie czynności, jak
chwytanie spadających przedmiotów nie są możliwe na obecnym poziomie technologii FES.
Wszystkie istniejące neuroprotezy do chwytania wykorzystywane były jako trwałe
urządzenia rtotyczne. Ostatnio neuroprotezy I Iandmaster, BGS i ETHZ-ParaCare skutecznie
stosowane były również jako przyrządy rehabilitacyjne wykorzystywane do przywracania
funkcji
chwytania.
Najlepiej
akceptowanymi
i
najczęściej
wykorzystywanymi
neuroprotezami do chwytania są Freehand i Handmaster.
2.2. Neuroprotezy do chodzenia
Urządzenia FES mające wspomóc lub umożliwić przemieszczanie się pacjentów z SCI,
wymagają, aby pacjent miał zachowaną świadomą kontrolę nad kończynami górnymi w celu
utrzymania stabilności i równowagi podczas chodu. Dlatego systemy FES do przemieszczania
się są użyteczne jedynie dla pacjentów z paraplegią, którzy m a j ą silne i sprawne kończyny
górne. W przypadku osób z całkowitą paraplegią głównym celem stosowania systemów FES
jest umożliwienie im przyjęcia pozycji stojącej i dostarczenie ograniczonej zdolności
chodzenia. Główną w a d ą tych systemów jest to, że w y m a g a j ą znacznego wysiłku fizycznego,
który przejawia się wysokim tętnem podczas chodzenia. Dlatego też stosują je głównie jako
urządzenia treningowe, aby utrzymać ogólną kondycję mięśni i kości, dolnych i górnych
kończyn oraz aby ćwiczyć układ krążenia. Pierwsza neuroproteza do chodzenia została
zaproponowana w 1961 r. przez Libersona i innych. Od 1961 r. wiele neuroprotez do
chodzenia zostało zaprojektowanych i przetestowanych. Urządzenia tego typu mogą być
podzielone na systemy, które m a j ą kompensować problem opadającej stopy, jak np. Fepa,
MikroFES, WalkAid, Odstock2 oraz na systemy, które umożliwiają chodzenie pacjentom ze
sparaliżowanymi obiema nogami jak np. Parastep. RGO, HAS, Praxis24 oraz system
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zaproponowany przez Kralja i innych czy Kobetica i innych. Jak dotąd jedynie system
WalkAid uzyskał zatwierdzenie FDA. Systemy Fepa, MikroFES i Odstock 2, są. komercyjnie
dostępne.
System Parastep oraz system zaproponowany przez Kralja i innych, posiadają sześć
kanałów stymulacyjnych. Sekwencje stymulacyjne załączane są za p o m o c ą przycisku,
zamocowanego do chodzika lub kuli inwalidzkiej. System Parastep zastosowany zosta!
u ponad 600 osób i był to pierwszy system FES, który uzyskał zatwierdzenie FDA. Parastep
jest komercyjnie dostępny.
Praxis24 i system zaproponowany przez Kobetica i innych są implantowanymi systemami
FES z odpowiednio 24 lub 32 elektrodami. Wykorzystywane są do przywrócenia funkcji
chodu u pacjentów z paraplegią. Zarówno Praxis24 i system zaproponowany przez Kobertica
i innych są używane jedynie do celów badawczych.
Neuroprotezy IIAS i RGO są urządzeniami, które obok systemu powierzchniowej
stymulacji, posiadają również odpowiednio aktywny lub pasywny stabilizator. Celem
stosowania
stabilizatorów
jest
zredukowanie
wysokiego
poziom
metabolizmu
obserwowanego u pacjentów wykorzystujących inne systemy FES do chodzenia, poprzez
dostarczenie dodatkowej stabilności i podparcia. Jak dotąd system R G O został zastosowany
u ponad 40 pacjentów. Zarówno H A S jak i RGO są wykorzystywane głównie do celów
badawczych.

3. P E R S P E K T Y W Y ROZWOJU N E U R O P R O T E Z
Przyszłe rozwiązania neuroprotez powinny zawierać udoskonalenia z zakresu sterowania
odpowiedzi czuciowej oraz nowych metod uzupełniania braków mięśniowych. Przewidywane
również jest połączenie neuroprotezy kończyn górnych z systemami zawiadamiania
0 opróżnianiu pęcherza moczowego. Sygnałami sterującymi neuroprotez m o g ą być sygnały
mioelektryczne (MES) generowane przez mięśnie pozostające pod świadomą kontrolą.
Sterowanie tego typu jest podatne do implantacji i obecnie opracowywane są implantowane
neuroprotezy do chwytania, które będą wyposażone w moduł transmisji RF sygnałów
mioelektrycznych od dwóch mięśni. Innym pomysłem jest sterowanie koronowe opierające
się na wykorzystaniu sygnałów generowanych przez neurony korowe do dostarczenia
informacji sterującej neuroprotezą. Eliminuje to potrzebę stosowania przetworników
fizycznych (takich jak sygnały mioelektryczne, przetworniki kątów w stawach) do sztucznego
reprezentowania woli użytkownika. Badania tego typu trwają i skupione są wokół dwóch
różnych podejść do akwizycji sygnałów korowych. Pierwszym jest selektywne rejestrowanie
sygnału z grup neuronów za p o m o c ą wewnętrznych elektrod. Drugim jest rejestrowanie
1 przetwarzanie sygnałów EEG i użycie niektórych z ich własności do uzyskania sygnałów
sterujących.
Mimo, że obiektem zainteresowania jest brak funkcji czynnościowych u osób
z uszkodzeniem układu nerwowego to należy zaznaczyć, że uszkodzony jest również system
czuciowy. Odpowiedz czuciowa powinna zwiększyć ilość informacji dostarczanych
wzrokowo i przypuszczalnie zmniejszyć wysiłek świadomości użytkownika, jakim jest
kontrolowanie ruchów neuroprotezy. Możliwymi metodami dostarczania takiej odpowiedzi są
wszelkie sposoby modulowania zmysłów. Z powodów praktycznych, najlepszym sposobem
jest wykorzystanie zmysłów dotyku (elektryczność) i słuchu.
Używane od lat elektrod „nerve cuff electrode" w urządzeniach FES związanych
z respiracją nie były używane w urządzeniach związanych z kończynami górnymi. Głównym
powodem była sytuacja powodująca, że w przypadku stymulacji całego nerwu peryferyjnego
w ramieniu objawiało się to m a s o w ą odpowiedzią wielu mięśni wykluczając możliwość
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kontrolowania poszczególnych czynności chwytu. W ostatnich latach opracowana została
metoda sterowania prądem do różnych miejsc w obrębie „cuff electrode" dająca możliwość
rozróżnienia stymulacji pojedynczych mięśni. Opracowana została również metoda
umieszczania cienkich elektrod w obrębie nerwu jako metoda stymulacji części nerwu, inną
próbą zmniejszenia liczby przewodów w neuroprotezie jest opracowanie mikrostymulaiora.
Mikrostymulatorem jest mała, samodzielna, jednokanałowa jednostka, która może być
wstrzyknięta do mięśnia za pomocą hypodermicznej igły. Technika ta jest komercjalizowana
przez Advanced Bionics (Sylmar, CA). Każdy stymulator jest indywidualnie adresowalny
i kontrolowany przez narzucone zewnętrznie pole elektromagnetyczne.

4. WNIOSKI
Neuroprotezy m o g ą być z powodzeniem stosowane w rehabilitacji osób w przypadkach
uszkodzeń układu nerwowego o ile spełnione będą odpowiednie warunki. Pacjent powinien
być starannie dobrany poprzez kliniczne i elektrofizjologiczne testy. Wykorzystywanie
neuroprotezy powinno być połączone z tradycyjnymi metodami rehabilitacyjnymi. Zalecane
jest jak najwcześniejsze stosowanie systemu FES w przypadkach rehabilitacyjnych aby
umożliwić przyswajalność oraz w celu odtwarzania jak najwierniejszej funkcji czynnościowej
kończyny. Wykorzystując neuroprotezę uzyskujemy poprawę stanu neurologicznego pacjenta
w trakcje rehabilitacji. W początkowej fazie rehabilitacji powinna zostać zastosowana
neuroproteza powierzchniowa wspomagająca funkcję kończyny. Odpowiednio dostosowane
sekwencje stymulacyjne, parametry stymulacji, rozmieszczenie elektrod oraz czujników
w celu właściwego sterowania neuroprotezą do indywidualnych potrzeb pacjenta. Postęp
w dalszym udoskonaleniu neuroprotez może przyczynić się do rozpowszechnienia
tej
technologii do szerszego grona osób.
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THE POSSIBILITY OF APPLYING THE NEUROPROTEZ IN
DAMAGES OF NERYOUS SYSTEM
Summary. The Neuroproteza is a system connecting human nervous system with
electronic devices which can electrically stimulate muscles and nerves and are
able of restoring the movability of paralysed limbs. The field of neuroptic devices
includes electric stimulation of district nerves in order to recover motive functions
(the FES), the construction of electrodes stimulating in aim of improvement organ
senses (np. the aural implants), as well as using devices directly implanted into the
brain in order to control and steer electronic or orthotic devices.

