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استفاده . شودقطع نخاع آسیب عصبی است که منجر به از دست دادن توانایی حرکت و کاهش جدي کیفیت زندگی انسان می:مقدمه
مناسب اما چالش اصلی، کاشت . هاي مورد توجه براي توانبخشی حرکتی استعضالنی یکی از راه-از تحریک الکتریکی عصبی

هدف از این تحقیق، ارائه بهترین روش جاگذاري . باشداپیدورال نخاعی و الگوي مناسب تحریکات الکتریکی میالکترودها در ناحیه
.باشدمناسب الکترودها و کمیت تحریکات الکتریکی براي حصول به عمل گام برداشتن در رت ویستار می

قطع نخاع شده و در ادامه T10بعد از بیهوشی، در سگمان . کنترل و تجربی تقسیم شدندرت بالغ ماده به دو گروه 12:هامواد و روش
سپس . و الکترود رفرنس به عضالت ناحیه نزدیک به کاشت الکترود تحریک متصل گردیدL2الکترود تحریک درون سگمنت 

بیوتیک و تجویز آنتی(ن ترمیم و نقاهت پس از طی دورا. الکترودها به ناحیه پوست پشت گردن منتقل و در آن محل فیکس شدند
.براي اخذ بهترین نتیجه حرکتی اعمال شدند) فرکانس، دامنه و پالس متفاوت(تحریکات الکتریکی با الگوهاي ) آنالژزیک مناسب

هرتز، 30-40فرکانس هاي شده و تحریکات الکتریکی با ویژگیهاي تحتانی منجر به فلج کامل اندامT10قطع نخاع در ناحیه:هایافته
.شودهاي تحتانی میمیکروثانیه باعث ایجاد انقباض تونیک عضالنی در اندام200ولت و عرض پالس 3-5دامنه
هاي همچنین ویژگی. مشاهده شد محل تخریب نخاعی و نیز تحریکات القایی در حصول بهترین پاسخ نقش اساسی دارد:گیرينتیجه

. داراي اهمیت  است) یکسان در هر دو اندام و داراي قدرت انقباضی مطلوب حرکتی(مناسب جریان اعمال شده براي تحریک 
.داري برخوردار بودطور کامل ایجاد و از پایداري معنیشده قدرت ایستادن حیوان را بههاي اعمالجریان

نخاعی، تحریک الکتریکی نخاع، توانبخشی حرکتی، کاشت الکترودضایعه:کلمات کلیدي
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Introduction: The Spinal cord lesions are a serious medical problem that leads to loss of the
ability to move and a critical decline in the quality of human life. The use of neuromuscular
electrical stimulation is one of interesting methods that will be considered for future therapeutic
tools for improvement of muscular activity of hind limbs. The main challenge is implanting
electrodes in the epidural spinal zone and electrical stimulation model. The aim of this study is to
provide the best suitable electrode placement and electrical stimulation pattern to achieve the
best result for stepping in Wistar rats.
Methods: 12 adult female rats were divided into control and experimental groups (N=6). After
deep generalized anesthesia, rats were penalized T10 segment and active electrode was inserted
in L2 segment. The reference electrode was attached to the muscles close to the stimulation
electrode area. Finally electrodes were fixed on the back of the neck. After the repair and
recovery period (with the appropriate antibiotic and analgesic prescriptions) eelectrical
stimulation with different patterns (frequencies, amplitudes and pulse rates) were applied to
acquire best muscular contractions results.
Results: Results showed that spinalization in T10 leads to complete paralysis and electrical
stimulation (30-40 HZ, 200 microsecond pulse and 3-5 volt) causes tonic contraction of muscles
in hind limbs.
Conclusion: The results confirm that the site of lesion in t10 spinal segment leads the best and
completed prolonged paralysis. Also, induced electrical stimulation ((30-40 HZ, 200
microsecond pulse rate, 3-5 volt) gives an appropriate symmetric contraction and tonus in
experimental group that will show forceful standing position.
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