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Анотація  В даній роботі було розглянуто методи корекції порушення нервової системи та суть системи 

нейропротезування передпліччя. Розроблено і описано класифікацію по корекції порушень нервової системи 
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ВСТУП 

На сьогоднішній день у сфері реабілітації найбільш актуальним напрям-

ком залишається розробка «розумних» протезів, що представляють собою 

результат спільних розробок медицини і високих технологій. Використовую-

чи сучасні методи реабілітації можна максимально відновити функції органі-

зму людини, так як старі протези виконували лише косметичний ефект. 

 

ОГЛЯД ІСНУЮЧИХ МЕТОДІВ 

В даній роботі було проведено пошук існуючих методів корекції пору-

шення нервової системи. Нейро-комп'ютерний інтерфейс (НКІ) представляє 

собою пристрій або принцип роботи, що призначений для забезпечення од-

ностороннього або двостороннього зв'язку між мозком і електронним при-

строєм. Іншими словами, НКІ - це деякий механізм, що дозволяє управляти 

технікою за допомогою "сили думки". Однією з головних причин, по якій 

НКІ стане каталізатором науково-технічного прогресу, є широка область за-

стосування даної технології. 

Одне з найбільш перспективних напрямків розвитку НКІ є медицина. 

НКІ дозволить створювати протези з високою чуйністю, маніпулювати поді-

бного роду протезами можна буде нарівні з здоровими органами. Питаннями 

створення і імплантування різних штучних пристроїв для відновлення пору-

шень функцій нервової системи і сенсорних органів займається область нев-

рології – нейропротезування. [1] 

Дана система зможе вирішувати такі проблеми, як інсульт, пошкоджен-

ня спинного мозку, хвороба Паркінсона, а головне остаточно зробити рево-

люцію при ампутації кінцівок. 

 

РОЗРОБКА КЛАСИФІКАЦІЇ МЕТОДІВ КОРЕКЦІЇ НЕРВОВОЇ 

СИСТЕМИ 

На основі проведеного аналізу матеріалу авторами була розроблена кла-

сифікація по корекції порушень нервової системи, що показана на рис.1. 
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Рисунок 1. Класифікація по корекції порушень нервової системи 

 

Дана класифікація розділена на 5 головних пунктів: свідома корекція ве-

стибулярного апарату(СКВА); хірургія; нейро протезування; імплантація; 

стовбурові клітини. 

Кожен з цих методів має свої недоліки і переваги. 

При використанні методу СКВА в більшості випадків пацієнт виконує 

вправи самостійно для тренування вестибулярного апарату, без втручання 

тих чи інших приладів. Але даний метод можна використовувати на початко-

вих стадіях хвороби. Хірургія використовується  у випадку, коли без втру-

чання в організм, не обійтися. При даному методі, можливе вирішення бага-

тьох проблем, але в свою чергу це може грозити тими чи іншими ускладнен-

нями. Нейропротезвання однин з головних методів вирішення проблеми з 

нервовою системою, а також при ампутаціях. [4] 

Руховий протез з функцією самостійного контролю базується на системі 

зняття електроенцефалограми (ЕЕГ) з кори головного мозку. Чотири компо-

нента замкнутої системи НКІ: матриця зчитування, яка витягує нейронні сиг-

нали, алгоритм декодування, який перетворює ці нейронні сигнали в набір 

командних сигналів, пристрій виведення, і сенсорний зворотній зв'язок у ви-

гляді бачення і, можливо, інших сенсорних модальностей.[2] Принцип робо-

ти нейропротезу наведено в блок-схемі на рисунку 2. 
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Рисунок 2. Блок-схема роботи неройпротезу 

 

За допомогою датчика прикріпленого до голови людини, одноканальний 

енцефалограф знімає показники ЕЕГ, які через підсилювач проходять на де-

кодер. Декодер перетворює  сигнали ЕЕГ в α і β ритми, які відповідають за 

концентрацію і медитацію. Після цього вже готові сигнали безпосередньо 

через модуль потрапляють до протезу. Далі після отримання протезом сигна-

лів, концентруючи свою увагу пацієнт може виконувати різні рухи.[3] 

 

ВИСНОВОК 

Протези рук є найбільш ефективним технічним засобом реабілітації ін-

валідів при ампутаційних і вроджених дефектах верхніх кінцівок. Активний 

протез руки спочатку призначений для виконання складних і нетипових ро-

бочих операцій, пов'язаних з життєдіяльністю і самообслуговуванням інвалі-

да. 

Наступним етапом створення нейропротезів стане відновлення відчуття 

дотику, яка представляє собою зміни потенціалу в залежності від прикладе-

ної сили і може бути реалізована за допомогою датчиків тиску. 
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