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 مقدمه 1-1

هدف یکی از اختالالت شاااایع حرکتی به دنبال ساااکته مغزی، افتادگی مچ پا  ،زمینه

ز مچ پاست. اخیراً تحریک الکتریکی عملکردی نیز استفاده از ارت. درمان اولیه آن باشدمی

به عنوان درمان این بدشاااکلی و به من ور بازگرداندن راه رفتن عبیعی به بیماران دچار 

 آسیب عناب نخاعی به کار می رود. به دنبال سکته مغزی و یارا ضعف یا فلج عضالت 

ز مچ پا در اصالح الگوی راه ایسه با ارتنقش این تکنیک در مق هدف از این مطالعه بررسی

سی شد.روش برر سکته مغزی می با در این مطالعه مروری، جست و جوی  رفتن بیماران 

، Googlescholar ،Pubmedن ااام مناادی در پااایگاااه هااای الکترونیکی مختلف 

Sciencedirect  سال های شده بین  سی چاپ  به  2013-1989انجام و مقاالت انگلی

ز مچ پا، رتکتریکی عملکردی، سااکته مغزی، ااب کلمات کلیدی تحریک الوساایله ی انتخ

 انجام شد. و ترکیب بین آن ها PICOافتادگی پا و راه رفتن در چند حیطه روش 

 دفورمیتی به جز افتادگی پا بود مقاالتی که شامل بیماری عصبی غیر از سکته مغزی و یا

اله استخراجی، بر اساس تغییرات مثبت مق 32نتایج بدست آمده از  حذف گردید.یافته ها

سیتی به دنبال  سپا ضالنی و کاهش ا رخ داده در پارامترهای راه رفتن و میزان فعالیت ع

شده سیر  ستم تحریک الکتریکی عملکردی تف سی ستفاده از  ستم موجب -ا سی اند. این 

به  در واحد زمان می شااود.نتیجه گیری افزایش ساارعت راه رفتن، عول گام و تعداد مدم

ن ر می رساااد تکنیک تحریک الکتریکی عملکردی، موجب بهبود کیفیت راه رفتن افراد 

دچار افتادگی پا به علت ساااکته مغزی خواهد شااادی راحتی و هاهر بهتر این تکنیک در 

مقایسه با ارتز مچ پا می تواند توجیه مناسبی برای پذیرش بهتر و تحمل این سیستم در 

 میان بیماران باشد.

ستفاده از سیگنال های الکتریکی بطور عبیعی در بدن انسان وجود دارد.  هدفابقه و س ا

عضااالت از عریپ پالس های الکتریکی ساایسااتم اعصاااب مرکزی و محیطی منقب  می 

عبیعی مختل می شااود، شااوند. در ضااایعات نخاعی که گاهی انتقال این ساایگنال های 

شود ص کوشش می  ستفاده از تحریک الکتریکی بطور م نوعی بتوان عملکرد مورد ن ر با ا

سالیانه بطور متوسط  ضایعات نخاعی  نفر در هر یک میلیون نفر روی  40را بدست آورد. 

صادفات  شامل ت ضایعات نخاعی  شایعترین عوامل ایجاد  شونت %44می دهد.  ، اعمال خ

سقوط از بلندی 24% ست دادن مدرت حرکت یا  %8، ورزش 22%،  شد. میزان از د می با
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، بستگی به محل وارد شدن آسیب و شدت آن دارد. تحریک الکتریکی 1شدن همان فلج

در بیماران دارای ضااایعات نخاعی در گروه عملکرد یا درمانی  NMESعصاابی عضااالنی 

نامیده می شود. تحریک الکتریکی  FESعبقه بندی شده و تحریک الکتریکی عملکردی 

صب می تواند بطور  شده در نزدیک ماهیچه یا ع سیگنال های اعمال  صنوعی جایگزین  م

شااامل  FESالکتریکی عبیعی شااود و عضااله را منقب  کند. گاهی اومات هدف اولیه 

ضایعات نخاعی  شی از  ست، بلکه جلوگیری یا درمان عوارض ثانویه نا ضالت حرکت نی ع

ست. بطور  سی ا سیتی، آتروفی و اختالل عملکرد جن ستی سپا شاری، ا مانند زخم های ف

 ی از ضااایعات نخاعی را می توان درک الکتریکی در بهبود عوارض ناشااکلی کاربرد تحری

 مورد خالصه نمود: 16

سرفه کردن -3 کمک به تنفس -2 عرومی -تمرین ملبی -1 شیا  -4 کمک به  شتن ا بردا

ستادنم -6 و روده بی اختیاری ادرار و مدفوعکنترل مثانه  -5 شتن  -7 ک به ای گام بردا

 -10هبود گردش خون ب -electro ejaculation 9و  erection -8 و راه رفتن

های فشااااری یا بهبود زخم  پاساااا -11 جلوگیری  مان ج -12 یتیسااا یا در لوگیری 

contractures 13-  15تقویت عضاااالت ضاااعیف و آتروفی شاااده  -14اساااتئوپروز-  

 .بازیابی عملکرد ارادی -16احساس 

ی تحریک، ضایعات نخاعی، روش ، پارامترهاFESتحریک الکتریکی عملکردی، کلید واژه:

 های جایگزین، کاربردها

 فتادگی پا چیست؟ا 1-1-1
بردن مسمتی ازپا یا  باال یا ناتوانی در بلند کردن پایین افتادن یا شل شدن ونرم شدن پا

یک بیماری نمی باشد. نشانه بیماری بعضی از مشکالت در بیماری های عبی  انگشتان پا

اساسی بیماری های اعصاب، عضالنی، مطع نخاع ،مشکالت یک عالمت مشترک می باشد. 

دهد که بیشتر اومات براثر تصادف یا صدمه دریک پا یا هردو ای رخ میتشریحی و زمینه

 پا ناتوانی در مسمتی از فاز راه رفتن یا چرخش و گردش پا رخ می دهد.

 

 

                                                           
1 paralysis 
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 مراحل فاز راه رفتن 1-1-2

 
 

 عوامل

بیماری عصبی  تنگی نخاع و جداره نخاع فشردگی و باشد.مطع نخاع بیشتر مشترک می 

صدمه در عضالت MS حرکتی شود.  THR OR TKR نخاع باعث  ستون  مغز و می 

بیمار فلج مغزی انحراف از وضاااعیت  فقرات دچار اختالل می شاااود بیماری اعصااااب

 دروساای فلکسااور جلوی تیبیال عصااب عضااالت و Lou Gehrigsعملکردی عبیعی 

hallucis longus سور ستن سور digitorum longus اک ستن ب پرونئال از خارج  اک

 می باشد. ساق فیبوالر

 عالیم

 احساس بی حسی یا حس ناچیز ، درد در پا می کند. بلند کردن گام برداشتن دراه رفتن

 باشند. درانجام بعضی فعالیتهای خود دچار مشکل ونیازمند به استفاده ازجلوی پا می

 باشد. صورت الغر ،خم شده لنگیده ونرم ،ضعف شدید میه ضعیف، پابعضله درساق پا 

 ارتباط ویژه دربهبودی افتادگی پا دارند. ،عوامل زیر معالجهدر 

صل حرکت می، ورزش  تقویت کننده ،نیروبخشیدن به عضالت ، نگهداری ،حمایت ازمفا

 دهد.


