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RAZLAGA KRATIC

Kratica

Pomen

ACh

Acetilholin

Ag/AgCl

Srebro/srebrov klorid referenčna elektroda

AV vozel

Atrioventrikularni vozel

AP

Akcijski potencial

CAP

Sestavljeni akcijski potencial (angl. Compound action potential)

CE

Nevtralna elektroda (angl. Counter electrode)

CV

Prevodna hitrost (angl. Conduction velocity)

CVt

Ciklična voltametrija

d

Premer živčnega vlakna (angl. Diameter)

DTA

Diferenčna termična analiza

EIS

Elektrokemijska impedančna spektroskopija

Ema

Največji anodni potencial

Emc

Največji katodni potencial

FINE

Sploščitvena elektroda (angl. Flat interface nerve electrode)

FDA

Agencija za hrano in zdravila (angl. Food and drug administration)

LIFE

Vzdolžna

znotrajživčna

elektroda

(angl.

Longitudinal

intrafascicular

electrode)
MMP

Mirovni membranski potencial

NR

Živčni odziv (angl. Neural response)

NRpeak

Najvišja vrednost živčnega odziva (angl. Neural response-peak)

NRw

Širina živčnega odziva (angl. Neural response-width)

PBS

Fosfatni pufer (angl. Phosphate buffered saline)

Pt

Platina

RE

Referenčna elektroda (angl. Reference electrode)

SA

Stimulusni artefakt

SA vozel

Sinoatrialni vozel

TIME

Prečna znotrajživčna elektroda (angl. Transverse intrafascicular electrode)

TNF

Tumor nekrotizirajoči faktor

UVHVVR

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
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VNS

Stimulacija nervusa vagusa (angl. Vagus nerve stimulation)

VT

Napetostni odziv (angl. Voltage transient)

WE

Delovna elektroda (angl. Working electrode)
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IZVLEČEK
V zadnjih desetletjih je velika pozornost usmerjena v razvoj nevromodulacijskih sistemov, ki
povezujejo avtonomni živčni sistem z elektronskimi implantibilnimi napravami, izjemno se
povečuje predvsem zanimanje za stimulacijo nervusa vagusa (VNS). Metode, ki se trenutno
za VNS uporabljajo, so v glavnem neselektivni načini VNS, kar vodi do pogostih pojavov
neželenih stranskih učinkov. Poleg tega se največkrat uporabljajo iz elektrokemijskega
stališča neustrezni stimulacijski impulzi. Cilj doktorskega dela je bil izboljšati do sedaj znane
modele selektivne stimulacije nervusa vagusa, in sicer z večelektrodnim sistemom, ki bi
ustrezno kombiniral selektivno površinsko stimulacijo in selektivno stimulacijo različnih
tipov živčnih vlaken s selektivnim zajemanjem površinske aktivnosti nervusa vagusa,
objemka pa bi bila ob uporabi ustreznih materialov, učinkovitih parametrov in oblike impulza
resnično varna in ustrezna za dolgoročno uporabo pri človeku.
V prvem delu raziskave smo v zvezi s predpostavljenim modelom opravili elektrokemijske
meritve in vitro ter kvantitativno opisali fazno mejo med elektrodo in elektrolitom. V drugem
delu smo določili mikrostrukturne lastnosti platinastega traku in preverili skrbno izbrane
postopke preoblikovanja, ki smo jih uporabili pri izdelavi večelektrodne spiralne objemke. V
tretjem delu smo zasnovali model in izdelavo stimulacijskega sistema, s katerim je bilo moč s
kvazitrapeznim stimulacijskim impulzom in natančno določenimi parametri selektivno
aktivirati različne tipe živčnih vlaken znotraj selektivno aktiviranega površinskega področja
izoliranega prašičjega nervusa vagusa ter selektivno zajeti njihov živčni odziv (NR).
Pomemben cilj je bil tudi natančno določiti parametre stimulacijskega impulza, ki najbolj
učinkovito izzovejo selektivno stimulacijo različnih tipov vlaken.
Stimulacijska katoda znotraj večelektrodne spiralne objemke je sposobna ob vnosu potrebne
količine naboja ohraniti polarizacijske potenciale znotraj varnih mej elektrolize vode in je
torej primerna in varna za selektivno VNS. lzboljšavo neustreznih strukturnih lastnosti platine
je moč doseči s plastičnim preoblikovanjem in delnim žarenjem platinastega traku v
ustreznem temperaturnem območju. Z natančno prednastavljenimi vrednostmi stimulacijskih
parametrov je mogoče preko izbranega stimulacijskega trojčka dovesti impulz na določeno
mesto vzdolž izoliranega nervusa vagusa prašiča, kjer ga je mogoče tudi selektivno zajeti. Z
natančno določenimi prednastavljenimi vrednostmi stimulacijskih parametrov je mogoče v
omejeni meri selektivno sprožiti akcijske potenciale (AP) A in B vlaken, ter z anodno
zaustavitvijo zaustaviti napredovanje AP A vlaken proti paru zajemnih elektrod. Ker pa
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zaradi relativno velikih elektrod in majhnih razdalj med njimi, NR niso vsebovali ločenih
vrhov AP, s katerimi bi lahko natančneje opredelili tip vzdraženih živčnih vlaken, je bilo
slednje moč dokazati le v omejenem obsegu.
Pričujoči model v primerjavi z do sedaj razvitimi modeli zaradi razvitega devetindevetdesetelektrodnega sistema omogoča veliko več kombinacij tako pri stimulaciji kot pri zajemanju
površinske aktivnosti živca. Druga velika prednost je tudi ta, da to omogoča s pomočjo enega
samega relativno enostavnega sistema, nameščenega okrog nervusa vagusa, in sicer izključno
z varnimi stimulacijskimi impulzi, ki omogočajo dolgoročno uporabo tudi pri človeku.
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ABSTRACT
Over recent decades, considerable scientific and technological efforts have been devoted to
the development of neuroprostheses that interface with the human autonomic nervous system
via electronic implantable devices. Particular attention has been paid to vagus nerve
stimulation (VNS). However, the VNS methods commonly used are non-selective and cause
frequent occurrence of undesirable side effects. The main goal of the study was to contribute
to the further development of the multi-electrode spiral cuff, which could be used for efficient
and safe selective stimulation of autonomous peripheral nerves in particular, and for
simultaneous selective recording.
In the first part of the study, the electrochemical performance of platinum electrodes within a
multi-electrode spiral cuff to be used for selective nerve stimulation was investigated in vitro.
In the second part of the study, structural properties of a cold-rolled platinum foil used to
manufacture multi-electrode spiral nerve cuffs were characterized in order to optimize
thermal and mechanical processing to obtain the appropriate performance. In the third and the
main part of the study, a spiral cuff containing a matrix of ninety-nine electrodes was
developed for both selective activation of different types of nerve fibres and selective
recording of neural response (NR), wherein both stimulation and recording were performed
in a particular superficial region within the isolated porcine vagus nerve. One specific aim
was to determine the precise parameters of the applied pulses that were most effective in
fibre-type VNS.
The results of electrochemical measurements showed that the potentials across the electrode
did not exceed the safe potential limits for water electrolysis. Based on the results of
structural characterization of platinum foil, we may conclude that the knowledge of thermal
and mechanical working processes has yielded platinum as the material most appropriate for
further use in the development of multi-electrode neural stimulating spiral cuffs. The major
finding of electrophysiological performance testing, wherein stimuli were applied at preselected sites on an insulated porcine vagus nerve using an appointed stimulating triplet, was
the action potential (AP) activation in A- and B-fibres within the corresponding pathways and
a slight AP inhibition in A-fibres for different parameters and waveforms of the stimulation
pulse. However, as there was a large stimulation artefact superimposed in the NR that greatly
masked the NR components, and various components overlapped, the use of fibre-type VNS
remains rather limited at its present stage of development.
12

Despite the abovementioned drawbacks in this study, an encouraging correlation between the
expected and measured NR has been found. Thus, if successfully developed further, this
paradigm may enable a significant improvement of multi-electrode system adequately
combining spatial and fibre-type VNS with recording for selective and safe long-term VNS
use.
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1 SPLOŠNI UVOD
1.1 Nevromodulacija
Nevromodulacija je eno izmed najhitreje rastočih področij v medicini in združuje mnoge
različne

medicinske

specialnosti

kot

so

nevrologija,

nevrokirurgija,

psihiatrija,

rehabilitacijska medicina, gastroenterologija, urologija, anesteziologija, kardiovaskularna
medicina, oftalmologija, otorinolaringologija in druge.
Z izrazom nevromodulacija poimenujemo vedo o tem, kako lahko električni, kemični ali
mehanski dražljaji uravnavajo in spreminjajo aktivnost osrednjega in perifernega živčnega
sistema. Namen stimulacije je preko ekscitacije ali inhibicije vplivati na nevrofiziološke
signale z namenom doseganja terapevtskega učinka in zdravljenja specifičnih bolezenskih
stanj.
Področje nevromodulacije pokriva širok in zelo heterogen spekter stanj, med katere spadajo
predvsem nevrološka obolenja, pa tudi obolenja srčnožilnega sistema, prebavil in
lokomotornega aparata, kronična bolečina, psihiatrična obolenja, stanja po možganski kapi,
urinska in fekalna inkontinenca ter še mnoga druga. V zadnjem desetletju je na tem področju
opazen velik napredek, tako v smislu novih temeljnih znanstvenih odkritij, mehanizma
delovanja, novih kliničnih aplikacij in tudi tehničnega razvoja. Vse to vodi do hitre rasti
industrije, ki razvija, izdeluje in izboljšuje nevromodulacijske sisteme.
Zaradi interdisciplinarne narave nevromodulacije se za potrebe raziskovanja in razvoja
združujejo strokovnjaki s področij znanosti, inženirstva ter klinične medicine.
Področje električne nevromodulacije (električne stimulacije ali elektrostimulacije) zajema
električno stimulacijo možganov, hrbtenjače, perifernih živcev, živčnih pletežev in
avtonomnega sistema ter funkcionalno električno stimulacijo mišic. Z izrazom kemična
nevromodulacija pa imenujemo dovajanje farmakoloških snovi v živčni sistem z
implantibilnimi sistemi, ki jih vstavimo v bolnikovo telo1.

1.2 Osnove električne stimulacije
Cilj električne stimulacije je sprožitev akcijskega potenciala (AP) v aksonih. Ker vsebujejo
tkiva ione kot so K+, Na+ in Ca2+, teče električni tok skozi tkiva kot ionski tok. Ker električni
dražljaj povzroči tok ionov skozi membrano živčnega vlakna (spremeni prepustnost
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membrane za ione), se spremeni mirovni membranski potencial (MMP), ki sicer znaša
približno - 80 mV, membrana se čedalje bolj depolarizira in ko depolarizacija doseže pražno
vrednost (okoli - 50 mV), se sproži AP.
Električno polje, ki nastane ob električni stimulaciji, namreč vpliva na membrano aksona.
Med katodno stimulacijo negativni potencial elektrode povzroči prerazporeditev naboja tako,
da se negativni naboj nabira na zunanji strani membrane pod katodo, zaradi česar se
membrana depolarizira, saj membranski potencial postaja manj negativen. Vzporedno z
depolarizacijo membrane pod katodo pa zaradi pomika pozitivnega naboja znotraj celice z
distalnega dela na področje pod katodo, prihaja do hiperpolarizacije membrane v področju, ki
je od elektrode (katode) oddaljeno2.
Pri električni stimulaciji je pomembno vedeti, da tudi če dražimo z mnogo večjim dražljajem
kot je pražni, bo AP v določenem aksonu vselej enak. Je pa dejanska jakost odziva celotnega
živca odvisna od števila vzdraženih živčnih vlaken, kar je odvisno od intenzitete toka. Večja
intenziteta toka namreč prodre globlje v tkivo in tako vzdraži več živčnih vlaken.

1.3 Osnove implantibilnih stimulacijskih sistemov
1.3.1 Učinkovitost in varnost
Osnovna zahteva pri zasnovanju in izdelavi implantibilnega sistema za električno stimulacijo
je, da je učinkovit, da je torej zmožen zagotoviti takšno razširjanje električnega toka, ki
omogoča aktivacijo živčnega tkiva. Druga osnovna zahteva sistema je, da je varen, da se torej
po eni strani prilagaja anatomskim razmeram tkiva, po drugi strani pa ohranja
biokompatibilnost in zanesljivost ves čas delovanja ob kar najmanjši poškodbi stimuliranega
tkiva ali samega stimulacijskega sistema. Še posebej je to pomembno pri dolgoročni uporabi
sistema.
Pri načrtovanju stimulacijskega sistema je torej potreben kompromis med učinkovitostjo, ki
zahteva dovolj velik vnos naboja, da bo do aktivacije živčnih vlaken prišlo, in varnostjo, ki
zahteva dovolj nizek vnos naboja, ki bo obvaroval vzdraženo tkivo in elektrodo pred škodljivi
učinki2.

Izbira materiala
Pri načrtovanju stimulacijskega sistema je izjemno pomembna izbira ustreznih materialov.
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Posebej pomembna je izbira kovinskega materiala za izdelavo stimulacijskih elektrod. Ker so
elektrode v stiku z živčnim tkivom, je izjemno pomembno, da je ta material (1)
biokompatibilen, tj., da nima toksičnih ali nekrotičnih učinkov v tkivu in ne sproži imunskega
odziva organizma. Prav tako ne sme biti kancerogen ali mutagen. Pri izbiri so bistvene (2)
mehanske lastnosti materiala3. Material mora ohraniti mehansko stabilnost v tkivu med
implantacijo in med celotnim trajanjem uporabe sistema. Nujno potrebno je, da ima za
potrebe izdelave dovolj veliko trdnost, žilavost in preoblikovalnost, po drugi strani pa mora
biti toliko mehak in fleksibilen, da se lahko prilagaja tkivu in ne povzroča mehanskih
poškodb. (3) Za zagotavljanje učinkovitosti sistema je nujno potrebno, da lahko material,
uporabljen za elektrode v objemki, pri določeni površini zagotavlja zadosten vnos naboja za
aktivacijo živčnega tkiva, (4) med električno stimulacijo pa mora omogočati vnos potrebne
količine naboja brez elektrokemijsko škodljivih reakcij4,5, ki bi lahko povzročile poškodbe
živčnega tkiva ali pa korozijo elektrod.
Poleg izbire materiala je bistvena tudi tehnologija njegove obdelave, saj lahko s hladnimi ali
termičnimi postopki njegove lastnosti bistveno spremenimo. Pomembno je, da so vsi
postopki preoblikovanja ustrezno in skrbno izbrani, vsak postopek pa mora biti standardiziran
in ponovljiv pri vseh naslednjih izdelavah sistema2.

Elektrokemijska ustreznost
Za vsak material, ki se uporablja v proizvodnji elektrod, je določena zgornja meja vnosa
naboja, pri kateri še ne pride do škodljivih elektrokemijskih procesov.
Prenos naboja preko elektrode v tkivo poteka preko dveh različnih mehanizmov. Prvi je
kapacitivni mehanizem, kjer prihaja le do prerazporeditve naboja, medtem ko
elektrokemijske reakcije ne stečejo. Zaradi neškodljivosti predstavlja ta mehanizem želeno
vrsto prenosa naboja, vendar je omejen z največjo količino naboja, ki ga je na ta način
mogoče prenesti in ga ponavadi stimulacija, uporabljena v klinični praksi, preseže. Drugi
mehanizem predstavljajo Faradejeve reakcije, ki so elektrokemijski redukcijski in
oksidacijski procesi. Ti so lahko sprva povratni, pri večji količini naboja pa nepovratni in
posledično škodljivi tako za vzdraženo tkivo kot za sam stimulacijski sistem.
Pri uporabi električne stimulacije je pomembno, da je meja za nastanek nepovratnih reakcij
čim višja, da omogoči vnos čim večje količine naboja predno pride do nepovratnih
Faradejevih procesov. Ker ta meja ni odvisna le od količine naboja, ki ga želimo vnesti, je pri
razvitju modela in nato zasnovanju sistema za dolgoročno uporabo bistveno, da upoštevamo
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tudi druge dejavnike. Za zagotavljanje čim manj elektrokemijskih poškodb je pomembna
izbira uporabljenega materiala, oblike, velikosti in razporeditve elektrod v stimulacijskem
sistemu, zelo pomembne pa so tudi oblika in parametri stimulacijskega impulza ter izbira
protokola stimulacije2.

Vidiki selektivnosti
Idealen živčni stimulacijski sistem pa poleg zgoraj omenjene učinkovitosti in varnosti,
zagotavlja tudi čim večjo selektivnost na določenem površinskem področju živca kot tudi na
nivoju posameznih tipov živčnih vlaken. Selektivnost sistema pomeni zmožnost, da aktivira
eno populacijo nevronov ne da bi se hkrati aktivirale tudi sosednje populacije.
Eno navečjih težav pri električni stimulaciji perifernih živcev predstavljajo prav neselektivne
metode stimulacije, ki z naraščajočo stimulacijsko intenziteto prej aktivirajo živčna vlakna z
velikim kot tista z majhnim premerom6, medtem ko je v klinični medicini želen obratni vrstni
red vzdraženja.
Potrebe po čim bolj fiziološkem zaporedju aktivacije živčnih vlaken se izkazujejo na
različnih področjih medicine. Pri nadzoru nad močjo in hitrostjo giba poteka zaporedje
vključevanja mišičnih vlaken v mišično kontrakcijo na splošno po načelu, da se najprej
vključujejo počasnejša, manj utrudljiva mišična vlakna, ki jih oživčujejo tanjša živčna vlakna,
pri večjih aktivnostih (naporih) pa se aktivirajo tudi hitrejša, ki jih oživčujejo debelejša
živčna vlakna7. V tem primeru sta zato za boljši nadzor in preprečevanje prehitre utrudljivosti
nujna čim bolj fiziološko vključevanje in posledična selektivna stimulacija tanjših vlaken. Pri
protezah mehurja električna stimulacija sakralnih korenin povzroči kontrakcijo mehurja prek
tanjših, kontrakcijo uretralnega sfinktra pa prek debelih vlaken. Če torej hočemo doseči
izpraznjenje mehurja, je nujno potrebna selektivna aktivacija le tanjših aksonov8. Potreba po
selektivnosti se kaže tudi pri uporabi stimulacije nervusa vagusa, kjer lahko preprečimo
neugodne stranske učinke le z izogibom aktivacije najdebelejših vlaken9.
Pri načrtovanju implantibilnih stimulacijskih sistemov je za zagotavljanje čim bolj fiziološke
stimulacije nujno potrebno, da poznamo in upoštevamo različne vidike selektivnosti.
Najpomembnejša sta dva med seboj povezana vidika:
POVRŠINSKA oz. PROSTORSKA SELEKTIVNA STIMULACIJA je zmožnost, da
aktiviramo le določeno področje na površini ali znotraj živca, kar seveda ne zagotavlja tudi
selektivnega funkcionalnega učinka oz. učinka na točno določen organ ali žlezo. Posebna
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podenota prostorske selektivnost je snopna selektivnost, ko je znotraj multifascikularnega
živca aktiviran le en snop, ostali pa ne, kar je v praksi nemogoče doseči. Za zagotavljanje
površinske selektivnosti je v navečji meri odgovorna oblika sistema stimulacijskih elektrod,
ki ga uporabljamo.
SELEKTIVNA AKTIVACIJA DOLOČENIH TIPOV ŽIVČNIH VLAKEN je zmožnost, da
aktiviramo le posamezne tipe oz. skupino živčnih vlaken, ponavadi glede na njihov premer in
posledično prevodno hitrost (CV), ki jo imajo. S tovrstno selektivnostjo je do neke mere moč
doseči tudi selektivno modulacijo točno določenega organa ali žleze. Za dosego selektivne
aktivacije samo določenega tipa živčnih vlaken, je potrebno modelirati posebno obliko
stimulacijskega impulza in izbrati njegove parametre tako, da bodisi (1) z danim impulzom
aktiviramo le določene tipe vlaken (na določenem področju) bodisi, (2) da določena vlakna,
ki smo jih sicer aktivirali, pa je njihova aktivacija nezaželena, zaustavimo (tako z obliko
stimulusa kot z dodatno elektrodo).

1.3.2 Razvoj modelov selektivne stimulacije
V zadnjih nekaj desetletjih je bilo predlaganih kar nekaj različnih modelov tako za
stimulacijo centralnega živčnega sistema kot perifernih živcev, izjemno pa se povečuje tudi
zanimanje za stimulacijo avtonomnih živcev, zlasti nervusa vagusa.
Najnovejše raziskave se osredotočajo na čim bolj selektivno stimulacijo tako posameznih
površinskih področij kakor tudi različnih tipov vlaken na osnovi različnih premerov oziroma
prevodnih hitrosti10-12.
Za potrebe zagotavljanja površinske selektivne stimulacije je bilo razvitih mnogo
večelektrodnih stimulacijskih sistemov, predvsem v obliki spiralnih objemk, ki se samodejno
prilagajajo premeru živca13-15.
Za potrebe zagotavljanja selektivne stimulacije različnih tipov živčnih vlaken avtorji
preiskušajo različne protokole stimulacije in so pri tem bolj ali manj uspešni. Kljub temu, da
se je eksperimentalno delo na živalskih modelih velikokrat izkazalo za uspešno, se večina
idej v praksi ne more uveljaviti, saj za stimulacijo uporabljajo elektrokemijsko neustrezne
stimulacijske impulze, ki lahko poškodujejo tkivo ali pa povzročijo raztapljanje elektrod. Če
želimo razviti sistem, ki bo uporaben tudi za dolgotrajno uporabo pri človeku, je torej nujno
potrebno uporabiti učinkovito tehniko selektivne stimulacije, ki bo elektrokemijsko varna in
jo bo tako moč uporabiti tudi za dolgoročno implantacijo sistemov.
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Zanimivo je, da kjub mnogim poročilom o novih teoretičnih dognanjih, o razvoju različnih
stimulacijskih sistemov in tudi o različnih preiskušenih modelih, še vedno ni jasno, kateri
način stimulacije je najbolj (selektivno) učinkovit, varen in posledično priporočljiv, in pod
katerimi pogoji se lahko uporablja. Učinki so namreč odvisni od niza različnih dejavnikov, ki
vsak na svoj način vplivajo na končni izid, poleg tega so preiskušeni na različnih modelih,
računalniških, živalskih ali človeških, ki so med seboj težko primerljivi.
Druga težava, s katero se srečujemo pri razvoju sistemov za stimulacijo živcev, je ta, da jih
večina deluje na principu odprtih zank, kar pomeni, da je protokol stimulacije določen
vnaprej in se samodejno ne more prilagajati. Na drugi strani pa bi razvoj sistemov na principu
zaprte zanke omogočil sprotno prilaganje stimulacijskih nastavitev glede na potrebe bolnika,
s čimer bi zagotovili večjo učinkovitost in večjo varnost stimulacijskega sistema16.

1.4 Nervus vagus
Nervus vagus oz. deseti možganski živec je glavni nosilec parasimpatičnega nitja. Prevaja
informacije v in iz skorajda vseh notranjih organov vratu, prsnega koša in trebuha. Poleg
avtonomnega nitja vsebuje tudi somatsko motorično nitje za oživčenje mišic grla, žrela in
požiralnika, ter senzorično nitje za oživčenje kože zunanjega sluhovoda, sluznice žrela in grla
ter za gustatorne receptorje v korenu jezika (Slika 1.1).
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Slika 1.1: Anatomija nervusa vagusa. (Vir: Bonaz B, et al.17)
1.4.1 Potek eferentnih vlaken
Somatska motorična vlakna oživčujejo skeletne mišice grla in žrela. Vlakna zapustijo
vagusovo deblo v treh glavnih vejah. Faringealna veja nosi večino motorične inervacije za
žrelo in mehko nebo ter del jezika. Superiorna laringealna veja se odcepi od nervusa vagusa v
vratu in oživčuje spodnjo konstriktorno in krikotiroidno mišico grla in faringealnega
pleksusa. Rekurentna laringealna veja se odcepi od debla vagusa v prsnem košu. Ta veja
zavije na desni strani okrog arterije subklavije, na levi pa okrog aortnega loka nazaj v
kranialno smer in se končuje v grlu. Oživčuje vse mišice grla razen krikotiroidne. Ostale veje,
ki zapuščajo živec v prsnem košu in trebušni votlini, vsebujejo samo vegetativno nitje.
Parasimpatično nitje oživčuje dihala, obtočila in prebavila ter žleze v sluznici grla in žrela
(slednja potekajo v faringealni, superiorni in rekurentni laringealni veji, opisani zgoraj).
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Motorične veje za pljuča, požiralnik in srce zapustijo nervus vagus na različnih točkah v
vratu in prsnem košu in imajo sinapse v ganglijih ciljnih organov. Pljučne veje zapustijo
živec v prsnem košu in tvorijo anteriorni in posteriorni pulmonalni pleksus, skupaj z vlakni,
ki izhajajo iz torakalnih simpatičnih ganglijev. Te pljučne veje oživčujejo gladke mišice
bronhijev. Ezofagealni pleksus, ki poteka po celotni dolžini požiralnika, prav tako tvorijo
veje, ki se odcepijo v prsnem košu in oživčujejo gladke mišice požiralnika. Srce oživčujejo
mnoge veje z obeh strani. Medtem ko superiorne kardialne veje izvirajo iz vagusovega debla
ali njegovih vej v vratu, inferiorne kardialne veje izvirajo iz rekurensa ali pa iz debla vagusa
v prsnem košu. Leva in desna kardialna motorična vlakna oživčujejo srce asimetrično, vlakna
iz levega nervusa vagusa oživčujejo atrioventrikularni (AV) vozel in tista iz desnega živca
sinoatrialni (SA) vozel18. Preostala vagalna motorična vlakna potekajo ob požiralniku preko
ezofagealnega pleksusa diafragme. Približno 75 % visceralnih motoričnih vlaken v nervusu
vagusu naj bi bilo za oživčenje organov, ki ležijo pod prepono19.

1.4.2 Potek aferentnih vlaken
Večina vlaken v nervusu vagusu je tankih nemieliniziranih aferentnih vlaken. Večina od njih
je avtonomnih senzoričnih vlaken, ki nosijo informacije iz želodca, črevesja, jeter, trebušne
slinavke in vranice. Skoraj vsa visceralna senzorična vlakna nosijo informacije o
nebolečinskih občutkih kot so občutki sitosti, lakote in slabosti, majhen delež teh vlaken pa
nosi informacije o visceralni bolečini s področja srca, požiralnika in sapnika. Vsa ta vlakna se
v vratnem predelu združijo z večjimi mieliniziranimi vagalnimi aferentnimi vlakni, ki
potekajo iz baroreceptorjev na aortnem loku in v dihalnih poteh ter tudi iz kemoreceptorjev v
aortnem loku. Stimulacija teh srčnih in pljučnih vlaken lahko povzroči bradikardijo in
vazokonstrikcijo ali pa omejuje dihalne gibe (prekinja inspirij) preko Hering-Breuerjevega
refleksa.
Somatska senzorična aferentna vlakna izvirajo iz precej manjšega predela kot visceralna
senzorična vlakna, nosijo pa informacije o dotiku, bolečini in temperaturi iz ušesa ter dela
žrela in grla. Medtem ko aurikularna veja vstopi v ganglij ne da bi potekala v skupnem živcu,
se somatska senzorična vlakna iz žrela in grla pridružijo motoričnim vlaknom v superiornem
in rekurentnem larinegalnem živcu19,20.
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1.4.3 Nervus vagus in njegova stimulacija
Poznavanje anatomije nervusa vagusa, predvsem področja oživčenja in višine odcepa
različnih vej, je bistveno za določitev učinkov stimulacije in oceno možnih stranskih učinkov.
Objemka za stimulacijo nervusa vagusa (VNS) se za potrebe lajšanja težav ob epilepsiji ali
depresiji nahaja na levem živcu, medtem ko se za zdravljenje nekaterih drugih obolenj (npr.
bolezni obtočil) raje uporablja stimulacija desnega živca. Stimulacijski sistem je nameščen
na vratni predel, in sicer približno 8 cm nad ključnico. Z izjemo rekurentne laringealne veje,
se aurikularna, superiorna laringealna in faringealna veja iz živca ločijo proksimalno od
objemke, tako da naj pripadajoča vlakna med trajanjem stimulacije ne bi bila aktivirana.
Enako velja tudi za superiorne kardialne veje, ki izvirajo iz vagusovega debla ali njegovih vej
že v vratu, medtem ko inferiorne kardialne veje izvirajo bodisi iz rekurensa ali pa iz debla
vagusa v prsnem košu. Te in ostale veje nervusa vagusa ter pripadajoča vlakna so zato v
nivoju VNS elektrodne objemke prisotna ter so potencialno lahko tudi tarča VNS19.
Kalia in Mesulam21 sta ugotovila, da so neparni organi precej enakomerno oživčeni z
motoričnimi in senzoričnimi vlakni iz levega in iz desnega živca. V nasprotju s tem pa so
parni organi oz. strukture kot so npr. pljuča ali bronhiji, v več kot dveh tretjinah oživčeni z
ipsilateralne strani. Nekateri neparni organi pa so kljub temu oživčeni precej asimetrično.
Poskusi na psih so na primer pokazali, da stimulacija desnega živca pogosteje vodi do
bradikardij kot stimulacija levega22, vzrok pa naj bi bil ravno v asimetrični inervaciji srca. V
izogib stranskim učinkom na srčnožilni sistem je na podlagi tega ameriška Agencija za hrano
in zdravila (FDA) odobrila VNS za zdravljenje epilepsije in depresije le na vratnem predelu
levega nervusa vagusa.
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1.4.4 Različni tipi živčnih vlaken
Tabela 1.1: Morfološke in elektrofiziološke lastnosti vlaken v perifernem živčnem sistemu.
(Prirejeno po: Prodanov23)
Tip

A-α

Mielinska

Prevodna

Premer

ovojnica

hitrost (m/s)

(μm)

Da

70-120

12-20

Funkcija

Motorična, aferentna iz mišičnih
vreten

in

Golgijevih

tetivnih

organov
A-β

Da

30-70

5-12

Dotik,

pritisk,

aferentna

iz

mišičnih vreten
A-γ

Da

13-30

3-6

Motorična za mišična vretena

A-δ

Da

12-30

2-5

Dotik, pritisk, temperatura, hitra
bolečina

B

Da

3-14

<3

Preganglijska vegetativna vlakna

C

Ne

0,5-2,5

0,4-1,2

Počasna bolečina, postganglijska
vegetativna vlakna

Živčna vlakna v perifernem živčnem sistemu lahko glede na njihov premer (d) in CV
razdelimo v 3 večje skupine (Tabela 1.1), in sicer med A, B in C vlakna. Najdebelejša
mielinizirana so A vlakna, d = 2-20 μm, s CV 12-120 m/s, ki jih razdelimo še v štiri
podkupine: alpha (α), beta (β), gama (γ) in delta (δ). Tanjša mielinizirana so B vlakna, d < 3
μm, s CV 3-14 m/s. Najtanjša in nemielinizirana so C vlakna, d = 0,4-1,2 μm in CV 0,5-2,5
m/s. Pomembno je poudariti, da se tako po premeru kot po CV tanjše A komponente (Aδ)
lahko prekrivajo s premeri in CV B vlaken.
V literaturi se pojavljajo zelo različni podatki o klasifikaciji različnih tipov živčnih vlaken,
njihovih premerov in pripadajočih CV v nervusu vagusu pri človeku, prav tako so opisani
različni deleži posameznih tipov vlaken v živcu. Vendar v splošnem velja, da živec pri
sesalcu sestavljajo 3 tipi živčnih vlaken in predstavlja ustrezen model za študij selektivne
stimulacije: najdebelejša mielinizirana A vlakna, ki nosijo motorične in aferentne visceralne
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informacije, tanjša mielinizirana B vlakna, ki vsebujejo parasimpatično nitje in številčno
najbolj zastopana drobna nemielinizirana C vlakna, ki nosijo aferentne visceralne
informacije17,24. Debelejša mielinizirana vlakna oživčujejo predvsem obtočila in dihalni
aparat25 in se najpogosteje od nervusa vagusa ločijo že v vratnem predelu. Glede na podatke
iz literature naj bi bil rekurentni laringealni živec sestavljen v glavnem iz A vlaken, medtem
ko je torakalna komponenta živca sestavljena večinoma iz B in C vlaken. V vratnem predelu
živca je kar 80-90 % nitja aferentnega. Ta vlakna z izvorom v trebušni votlini in v prsnem
košu ter s koncem v nucleusu tractusu solitariusu možganov, naj bi bila ciljna vlakna pri
uporabi VNS, ki se danes uporablja v klinični praksi za preprečevanje krčev pri epilepsiji in
za zdravljenje depresije26.

1.5 Stimulacija nervusa vagusa (VNS)
1.5.1 Zgodovinski pregled
Prvi zapiski o učinku VNS na aktivnost osrednjega živčnega sistema so se pojavili že v
osemdesetih letih 19. stoletja, ko so električno aktivnost nervusa vagusa in mehanski pritisk
na karotidno arterijo povezali z zmanjševanjem krčev pri epilepsiji.
Ponovno sta se tega področja pred več kot 30 leti natančneje lotila Woodbury27 in Zabara28,
ki sta dokazala zaviralni vpliv VNS na eksperimentalno sprožene krče pri podganah in psih.
Po tem odkritju je Terry29, s pomočjo Cyberonics, Inc. (Houston, Texas), razvil komercialno
dostopen pripomoček za VNS, ki so ga nato leta 1988 Penry in sodelavci30 že tudi klinično
implantirali prvemu bolniku. Po mnogih kliničnih raziskavah in objavljenih člankih je
Evropska skupnost leta 1994 odobrila uporabo stimulatorja za stimulacijo vratnega predela
levega nervusa vagusa za zdravljenje epilepsije. Pozneje, leta 1997, je uporabo stimulatorja
za stimulacijo levega nervusa vagusa z namenom lajšanja znakov in simptomov pri nekaterih
oblikah epilepsij pri bolnikih, starejših od 12 let, odobrila tudi FDA, leta 2005 pa nato še
uporabo za lajšanje simptomov pri depresiji, ki se po zdravljenju z zdravili ne izboljša.
Od prvega človeškega implanta v letu 1988 se je število bolnikov, zdravljenih s to metodo,
povzpelo nad 75000. Vzporedno z uporabo sistema so ves čas potekale raziskave tudi o
njegovi učinkovitosti in varnosti. Večina omenjenih študij je spremljala uporabo komercialno
dostopnih sistemov, vstavljenih na vratni predel levega živca.
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1.5.2 Uporaba v medicini in mehanizem delovanja
V zadnjih desetih letih je bilo veliko znanstvenih in tehnoloških naporov usmerjenih tudi v
razvoj sistemov in različnih načinov VNS, ki jih ne bi uporabljali le za lajšanje težav pri
epilepsiji in depresiji, ampak tudi za lajšanje težav, povezanih z obolenji obtočil31-37 in
prebavil38, imunskega sistema17,39, za zdravljenje drugih nevropsihiatričnih bolezni40, pri
motnjah prehranjevanja41, motnjah spanja42, za lajšanje bolečine43, izboljšanje spomina44, idr.

Epilepsija in depresija
VNS se po svetu že več kot dvajset let uporablja za preprečevanje krčev pri bolnikih z
epilepsijo30. Ker gre za paliativno obliko zdravljenja, je priporočena le za bolnike, ki niso
primerni za zdravljenje z operativno terapijo. Klinične raziskave dokazujejo, da se pri 20-40
% bolnikov, zdravljenih z VNS, doseže več kot 50-odstotno zmanjšanje pogostnosti krčev v
prvem letu uporabe. Odstotek uspešnosti s časom še narašča45, ob tem pa se zmanjšuje
uporaba količine antiepileptikov46.
Večja metaanaliza o učinkovitosti VNS iz leta 2011 je pokazala, da VNS pri približno 50 %
bolnikov zmanjša frekvenco napadov za več kot 50 % ter da se največje izboljšanje pojavi
šele po prvem letu po implantaciji. Čeprav so sprva VNS priporočili le odraslim in
adolescentom s parcialnimi oblikami epilepsije, je metoda učinkovita tudi pri otrocih in pri
bolnikih z generaliziranimi oblikami. Vendar se je potrebno zavedati, da je z metodo VNS
zelo redko možno doseči popolno prenehanje krčev, in da pri približno eni četrtini bolnikov
VNS ne učinkuje47.
Pri bolnikih z epilepsijo VNS izboljša tudi razpoloženje, in sicer pri 75 % bolnikov, ki jim
VNS ne pomaga znižati pogostnosti krčev48. Druge prednosti, ki jih navajajo raziskave, so
tudi izboljšanje spomina in ostalih kognitivnih funkcij, višji nivo življenjske energije,
zmanjšanje strahu pred krči, kar kaže na izboljšano kvaliteto življenja49.
Metode stimulacije možganov s pomočjo VNS odpirajo tudi široke poti v psihiatrijo. FDA je
odobrila VNS za zdravljenje depresije, odporne na zdravila, leta 2005. Pri 31-40 % bolnikov
po 10. tednih in pri 27-58 % bolnikih po 12. mesecih od začetka zdravljenja pride do vsaj 50odstotnega izboljšanja stanja glede na oceno s Hamiltonovo lestvico depresivnosti50.
Obstajajo tudi članki, ki omenjene učinkovitosti niso potrdili, saj naj bi bi bili pozitivni
učinki, ki so jih opažali, zgolj posledica placebo učinka51.
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Kljub dolgoletni uporabi VNS natančen mehanizem njenega delovanja ni popolnoma znan,
zagotovo pa je posledica difuznih povezav, preko katerih lahko z VNS vplivamo na celotno
nevrološko os, od možganske skorje do hrbtenjače. Signali se z aktivacijo aferentnih vlaken v
nervusu vagusu prevedejo v nucl. tractus solitarii, od tam pa tudi v druge dele možganov,
med drugim v locus coeruleus in nucl. raphe, jedri noradrenergičnega in serotonergičnega
sistema. Znano je namreč, da pri VNS ključno vlogo igrata nevrotransmitorja noradrenalin in
serotonin, ki s svojimi številnimi podtipi receptorjev lahko povzročita zelo raznolike
učinke52, VNS pa vpliva tudi na GABA in glutamatni sistem. S funkcijskimi slikovnimi
preiskavami se pri bolnikih z depresijo med VNS pokažejo spremembe nevronske aktivnosti,
med drugim v amigdali, hipokampusu in inzuli. Aktivnost ventromedialne čelne skorje se
zniža, podobno kot pri drugih načinih zdravljenja depresije53.
Zgodnji izsledki raziskav o VNS so pokazali, da naj bi bila za ublažitev krčev pri epileptikih
nujna aktivacija najtanjših nemieliziranih vlaken C27. Parametri stimulacije, ki so zmanjšali
količino napadov pri zbujenih podganah, so namreč in vitro na izoliranem živcu povzročili
aktivacijo tako A, B kot tudi C vlaken. Kasneje so to trditev ovrgli, saj so prav tako pri
podganah dokazali54, da je do supresije krčev prišlo kljub temu, da so C vlakna predhodno
uničili, torej je za dosego cilja zadoščala aktivacija A in B vlaken. Ker najtanjša C vlakna
zajemajo največji del nervusa vagusa, bi njihova aktivacija prav gotovo privedla do mnogih
stranskih učinkov na obtočilih pa tudi na prebavilih. Zato danes prevladuje mnenje, da do
aktivacije teh vlaken z uporabljenimi parametri ne pride, in da za zdravljenje epilepsije
pravzaprav ni potrebna.
Čeprav je za zdravljenje epilepsije in depresije odobrena le uporaba stimulacije levega
nervusa vagusa, so opisani tudi primeri zdravljenja krčev pri epilepsiji s stimulacijo desnega
živca. Gre za posamezne primere, kjer je bila implantacija na levi živec neizvedljiva zaradi
ponavljajočih se infekcij ali hudih fibroz55. Uporaba je bila v večini primerov sicer
učinkovita, je pa v primerjavi z VNS levega živca prišlo do pogostejših stranskih učinkov
srčnožilnega in dihalnega sistema. Učinkovitost stimulacije desnega živca pri epilepsiji je bila
dokazana na več živalskih modelih56. Obstajajo tudi raziskave, kjer so primerljiv
antiepiletični učinek na podganah dokazali tudi s stimulacijo ene od subdiafragmalnih vej
levega nervusa vagusa57.
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Obtočila
Glede na to, da obolenja obtočil predstavljajo vodilni vzrok obolevnosti in umrljivosti v
razvitem svetu, je dandanes mnogo raziskav usmerjenih ravno v to področje medicine.
Znano je, da je pri odraslem človeku srce oživčeno asimetrično, saj desni nervus vagus v
večji meri oživčuje SA vozel (ki narekuje normalni srčni ritem, zato mu pravimo tudi
ritmovnik), miokard preddvorov in v manjši meri AV vozel (ki bolj kot srčno frekvenco
uravnava moč kontrakcije srčne mišice), medtem ko levi nervus vagus v večji meri oživčuje
AV vozel in v manjši meri SA vozel ter miokard.
Pri obolenjih obtočil kot sta na primer arterijska hipertenzija in srčno popuščanje, je
parasimpatična aktivnost zmanjšana in neodzivna. Ravno zaradi tega so številni raziskovalci
v svojih raziskavah predlagali VNS kot metodo za zdravljenje različne patologije srca,
vključno s srčnim popuščanjem35,58, atrijsko fibrilacijo in drugimi supraventrikularnimi
motnjami ritma33, angino pektoris33, miokardialno ishemijo32, pa tudi za zdravljenje arterijske
hipertenzije31. Povišana simpatična aktivnost in zmanjšan parasimpatični tonus, ki se kažeta v
zmanjšani občutljivosti baroreceptorsekga refleksa in zmanjšani variabilnosti srčne
frekvence, imata pomembno patofiziološko vlogo pri napredovanju srčnega popuščanja, ne
glede na etiologijo59. Pojavila se je torej ideja, da bi s povišanjem parasimpatičnega tonusa z
VNS lahko uravnali avtonomno neravnotežje in tako povzročili zaustavljanje napredovanja
srčnega popuščanja. Mehanizem delovanja VNS naj bi bil preko uravnavanja srčne
frekvence, anti-adrenergičnega učinka, anti-apoptoze, protivnetnega učinka pa tudi preko
povišanja sproščanja dušikovega oksida34.
Pri VNS za zdravljenje bolezni obtočil naj bi pomembnejšo vlogo imela aktivacija eferentnih
vlaken nervusa vagusa, ki neposredno oživčujejo in vplivajo na srce, naj pa bi k učinku
pripomogla tudi aktivacija aferentnih vlaken, ki posledično vodi k zmanjšanju simpatičnega
tonusa34.
Prva večja randomizirana kontrolirana raziskava desnostranske stimulacije vratnega predela
nervusa vagusa, v katero je bilo vključenih 96 bolnikov s srčnim popuščanjem (NECTARHF), je bila nedavno zaključena in objavljena. Kljub predhodno obetavnim rezultatom pilotne
raziskave34,60, pa raziskava NECTAR-HF ni pokazala pomembnih učinkov VNS na
izboljšanje srčne funkcije in zmogljivost bolnikov, saj razen v subjektivnem doživljanju
izboljšanja stanja in kvalitete življenja, pomembnih objektivnih razlik med skupinama z in
brez VNS ni bilo35. Najpomembnejši vzrok za neuspeh so avtorji pripisali nepoznavanju
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najprimernejšega načina VNS pri ljudeh, torej neustrezni izbiri tako objemke kot tudi
parametrov stimulacijskega impulza.
Trenutno potekata še dve večji raziskavi o učinkovitosti VNS pri bolnikih s srčnim
popuščanjem, in sicer INOVATE-HF61 in ANTHEM-HF62. Uporabljeni so drugačni sistemi
in protokoli stimulacije, končni rezultati pa do zdaj še niso bili objavljeni.
Nakazuje se tudi morebitna uporaba VNS za zdravljenje arterijske hipertenzije. Plachta31 je
naredil raziskavo vpliva VNS na višino krvnega tlaka pri podganah. Ugotovil je, da je možno
s tripolarno stimulacijo in točno izbranimi parametri impulza dokaj selektivno stimulirati
vlakna, ki nosijo infomacije iz baroreceptorjev na aortnem loku in s tem doseči do 60odstotni padec arterijskega tlaka, ne da bi ob tem prišlo do pomembnejše bradikardije ali
bradipneje.
Opisane so tudi raziskave, ki so obravnavale učinkovitost VNS pri aritmijah36 ter za
zmanjšanje reperfuzijske poškodbe srca po ishemičnem dogodku37.

Druga obolenja v nevropsihiatriji
V zadnjem času je bilo objavljenih veliko izsledkov raziskav, ki so obravnavale učinkovitost
VNS pri lajšanju simptomov drugih nevrološkopsihiatričnih bolezni. Leta 2003 je George63
izvedel raziskavo o vplivu VNS na anksiozne motnje, v katero je vključil 10 bolnikov: 7 z
obsesivno kompulzivno motnjo, 2 s postravmatsko stresno motnjo in 1 s panično motnjo.
Ugotovil je, da so po 10. tednih vsi bolniki poročali o izboljšanju stanja, po Hamiltonovi
lestvici za oceno anksioznosti se je ocena izboljšala za 23 %. Različne raziskovalne skupine
so ugotovile tudi učinek na izboljšanje kognitivnih funkcij pri Alzheimerjevi bolezni40 ter
ugoden vpliv na bulimijo in migrenski glavobol64.
Zanimivo je, da je na modelu pri podganah dokazana tudi učinkovitost VNS pri rehabilitaciji
po možganski kapi. Raziskave so namreč pokazale, da VNS skupaj z rehabilitacijskim
treningom v primerjavi le z rehabilitacijskim treningom lahko pomembno izboljša delovanje
sprednjih okončin pri podganah po možganski kapi, saj so se prve rehabilitirale do enake
mere kot pred kapjo65. Popolno okrevanje pri podganah, ki so prejele VNS in rehabilitacijski
trening, lahko pripišemo spremembi plastičnosti znotraj motoričnega korteksa, natančni
celični in molekulski mehanizmi z VNS povezanega okrevanja pa niso znani.
Na podganjih modelih in kasneje tudi pri ljudeh je bilo ugotovljeno, da VNS izboljša
zmožnosti učenja in pomnenja44.
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Zmožnost povečanja stopnje plastičnosti z VNS je možno zaznati tudi v drugih področjih
možganov; morebitne terapevtske uporabe se nakazujejo pri zdravljenju tinitusa66, afazije,
distonije in bolečine67.

Bolečina
Možnost uporabe VNS se nakazuje tudi v primeru lajšanja bolečin43, predvsem kroničnega
glavobola68, migrenskega glavobola69 in pri nevralgiji trigeminusa70.

Imunski sistem
Medsebojno delovanje imunskega sistema z nevrološkim sistemom je ključno pri modulaciji
imunskega odziva in nadzoru vnetja. Povezava med parasimpatičnim sistemom in
regulatornimi vnetnimi procesi je bila ugotovljena že pred več kot 30 leti. Natančnejša vloga
nervusa vagusa pri modulaciji sistemskega in lokalnega vnetnega odziva pa je bila dokazana
šele nedavno71. Ugotovljeno je namreč bilo, da eferentna vagalna vlakna pomembno
sodelujejo pri nadzorovanju vnetnega odziva, saj stimulacija teh vlaken povzroči sproščanje
nevrotransmitorja acetilholina (ACh), ki preko delovanja na makrofage zavira prekomerno
nastajanje in sproščanje tumor nekrotizirajočega faktorja (TNF) ter drugih proinflamatornih
citokinov kot sta interleukin-1 in interlevkin-6, medtem ko na sproščanje protivnetnih
citokinov, kot je npr. interlevkin-10, nima dokazanega vpliva72.
Po drugi strani naj bi bil prisoten tudi učinek preko centralnih aferentnih vagalnih vlaken, ki
delujejo na hipotalamo-hipofizno os ter na posledično izločanje kortikosteroidov iz skorje
nadledvične žleze17.
Glede na to, da ima imunski sistem bistveno vlogo v patogenezi mnogih obolenj, bi lahko s
pomočjo VNS in s tem z uravnavanjem avtonomnega neravnotežja preko aktivacije
parasimpatičnega sistema, vplivali na potek mnogih tako akutnih kot kroničnih stanj. Mnoge
raziskave na živalskih modelih so pokazale, da bi zaradi zmanjšanja citokinske produkcije in
posledičnega protivnetnega učinka VNS lahko izboljšali preživetje pri sepsi73, hemoragičnem
šoku74,75, ishemično-reperfuzijski poškodbi37 in drugih stanjih s povečano citokinsko
produkcijo72.
Po potrditvi učinkovitosti VNS pri revmatoidnem artitisu na živalskem modelu podgan76 je
Koopman39 pričel s pilotno raziskavo na 8 bolnikih z revmatoidnim artritisom, ki so si želeli
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poskusiti terapijo z VNS, vendar podatkov o končnih rezultatih zdravljenja s to metodo še ni
objavil.
Podatki iz literature kažejo, da je za aktivacijo holinergičnega protivnetnega odziva potreben
manj intenziven protokol stimulacije, saj so za protivnetni učinek potrebne manjše frekvence
in intenziteta stimulacijskega impulza kot npr. za aktivacijo kardialnih parasimpatičnih
vlaken, tako da uporaba VNS v te namene ne bi imela stranskih neželenih učinkov na
srčnožilni sistem77.

Prebavila
Potekajo tudi raziskave, ki ugotavljajo vpliv VNS na potek kroničnih vnetnih črevesnih
bolezni, predvsem Crohnove bolezni. Etiopatogeneza je namreč multifaktorska, vzroki so
lahko imunski, genetski, infekcijski, pomembni pa so tudi dejavniki okolja. Zadnje čase se
ugotavlja, da je pomemben etiološki dejavnik tudi avtonomno neravnotežje. Ker ima VNS
kot že opisano dokazan protivnetni učinek, po eni strani preko centralnih aferentnih vlaken,
ki sekundarno stimulirajo hipotalamo-hipofizno os, po drugi strani pa tudi preko perifernih
eferentnih vlaken, ko ACh preko nikotinskih receptorjev zmanjša sproščanje TNF iz
makrofagov72, ima VNS lahko pomemben vpliv na potek te bolezni. Narejene so bile
raziskave na živalskem modelu na podganah, kjer so dokazali protivnetni učinek kronične
VNS pri kolitisu, saj je bilo možno s stimulacijo pomembno zmanjšati izgubo telesne mase
pri obolelih podganah38.
VNS naj bi zmanjšala apetit in telesno maso pri prašičih41, pri bolnikih z implantiranim
stimulatorjem za VNS zaradi epilepsije ali depresije pa neposrednega pomembnejšega učinka
na telesno maso niso dokazali78.
Zaradi izjemno pomembne vloge nervusa vagusa pri nadzorovanju praktično vseh notranjih
organov in žlez v vratu, prsnem košu in trebuhu, se zadnja leta zanimanje za VNS po celem
svetu izjemno povečuje. Trenutno je na Clinical Trials.gov prijavljenih kar 92 kliničnih
raziskav o uporabi VNS na najrazličnejših področjih medicine, med drugim (poleg zgoraj
omenjenih) tudi za zdravljenje kronične obstruktivne bolezni pljuč, astme, shizofrenije,
sladkorne bolezni, idr. Kljub obsežnim raziskavam in več kot dvajsetletnim izkušnjam s
komercialno dostopnim stimulatorjem, pa natančen mehanizem delovanja in učinki
stimulacije pravzaprav še vedno niso pojasnjeni.
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1.5.3 Neželeni stranski učinki VNS
V veliko primerih neselektivna stimulacija, ki jo uporabljajo komercialno dostopni sistemi za
VNS, povzroča neželene stranske učinke na številnih organih9,50,79. Poročajo sicer, da so pri
uporabi VNS za lajšanje težav pri epilepsiji in depresiji najpogostejši stranski učinki povezani
s kirurških posegom (v 16,8 %) ali pa s tehnološkimi težavami s sistemom v času po operaciji
(v 16,8 %)80, vendar naj bi se neželeni stranski učinki v 5-10 % pojavljali tudi zaradi
neselektivnosti samega stimulacijskega sistema. Največja metaanaliza iz leta 2011 je
pokazala, da so stranski učinki po VNS še pogostejši (Tabela 1.2)47.

Tabela 1.2: Stranski učinki VNS pri zdravljenju epilepsije; rezultati treh večjih študij na
skupno 505 bolnikih. (Prirejeno po: Englot et al.47)
Stranski učinek

% vseh bolnikov po VNS

Hripavost

37 - 62

Kašelj

7 - 21

Parestezije

6 - 25

Bolečina

6 – 17

Dispneja

6 – 16

Glavobol

2 – 20

Infekcija

4-6

Ker je nervus vagus do neke mere udeležen pri oživčenju praktično vseh notranjih organov v
vratu, prsnem košu in trebuhu, so tudi potencialni stranski učinki vezani na delovanje
praktično vseh organskih sistemov. Za razumevanje potencialnih stranskih učinkov je
pomembno natančno poznati odcepišča vej iz vagusnega debla. Medtem ko se aurikularna,
superiorna laringealna in faringealna veja ter zgornje kardialne veje za oživčenje srca iz živca
ločijo proksimalno od vratnega predela nervusa vagusa, kjer običajno leži objemka, ter naj
tako pripadajoča vlakna med stimulacijo ne bi bila aktivirana, so ostale veje živca, vključno z
rekurentno larinegalno vejo in inferiornimi kardialnimi vejami, v nivoju VNS objemke
prisotna in so potencialno lahko tudi tarča VNS20. Tako posledično najpogosteje opažamo
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stranske učinke kot so hripavost, sprememba glasu, kašelj, bolečina v grlu ali dispneja,
redkeje pa tudi bradikardija, disfagija, parestezija, slabost, ipd.
Zanimivo je, da so raziskave pokazale, da je gibanje glasilk odvisno od izbranih parametrov
stimulacije, saj naj bi VNS s frekvenco stimulacije nad 40 Hz povzročala addukcijo in torzijo,
pod 20 Hz pa abdukcijo leve glasilke. Zakaj je položaj glasilke odvisen od frekvence, še ni
jasno81.
Veliko previdnosti je potrebno nameniti bolnikom, ki trpijo zaradi apnej v spanju, saj VNS
vpliva na dihanje tako preko aktivacije eferentnih vlaken kot tudi preko aktivacije delov
osrednjega živčnega sistema, ki uravnavajo frekvenco in globino vdiha med spanjem79.
Pri približno 0,1 % bolnikov z levostransko implantacijo sistema pride do asistolije med
posegom82, pri polovici med njimi se zaradi tega implantacija ne izvede. Do tovrstnega
zapleta lahko pride tudi po daljšem časovnem obdobju po kirurškem posegu9, med vzroke za
to pa prištevajo neobičajno mesto namestitve elektrod, pridruženo kolateralno stimulacijo
kardialnih vej ali drugačno anatomijo nervusa vagusa pri posameznikih. Vsekakor pri večini
bolnikov dolgoročnih učinkov na srčno fukcijo po večletni implantaciji sistema ni bilo
opaziti83.
Pri uporabi komercialno dostopnega sistema se v izogib stranskim učinkom odločajo za
postopno zviševanje (titracijo) parametrov stimulacije do tiste mere, pri kateri so stranski
učinki za bolnika še znosni. Tako lahko bolnikom zagotovijo kar največji učinek stimulacije s
čim manj prisotnimi stranskimi učinki.
V nekaterih raziskavah zaradi prilagoditve parametrov, tudi v izogib pojavu stranskih
učinkov, niso uspeti dokazati zadostnih želenih učinkov VNS sistema, kot se je zgodilo npr.
pri študiji NECTAR-HF, kjer so preučevali vpliv VNS na zdravljenje srčnega popuščanja35.
Najpomembnejši vzrok za neuspeh so avtorji pripisali ravno pojavu stranskih učinkov že ob
nizkih intenzitetah VNS, ki še niso zadostovale za pozitiven učinek na srčnožilni sistem.
Stranskim učinkom se je, sicer v omejeni meri, s prilagoditvijo tako objemke kot
stimulacijskih parametrov možno izogniti tako, da VNS postane bolj selektivna in usmerjena
le na aktivacijo določenega področja živca ali na določen tip živčnih vlaken. Do pojava
stranskih učinkov neselektivne stimulacije namreč prihaja zaradi lastnosti debelejših vlaken
za oživčenje grla, žrela, srca in dihal, ki so vzdražena že z nižjimi intenzitetami toka kot tista,
ki so odgovorna za inhibicijo krčev ali izboljšanje simptomov pri depresiji. Da bi omejili ali
celo presegli omenjene probleme ter zaradi želje po uporabi VNS tudi za zdravljenje ostalih
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obolenj, so tako pričeli raziskovalci razvijati različne modele selektivne VNS in sisteme
elektrod, s katerimi bi bilo moč vplivati le na točno določene funkcije notranjih organov in
žlez. Cilj večine razvitih modelov je v zadnjem času selektivna stimulacija tanjših
mieliniziranih B vlaken, medtem ko se stimulaciji A in C vlaken izogibajo.
Kontraindikacije za implantacijo VNS sistema za potrebe zdravljenja epilepsije in depresije
so tesno povezane s stranskimi učinki. Edina absolutna kontraindikacija za VNS pri
zdravljenju epilepsije je predhodna levostranska ali obojestranska vagotomija, med relativne
kontraindikacije pa spadajo srčne aritmije, najrazličnejše bolezni dihal, vazovagalna sinkopa,
oteženo požiranje in pa motnje dihanja v spanju50.
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2 NAMEN DELA IN HIPOTEZE
Namen doktorskega dela je bil vzpostavitev modela, izdelava in praktično ovrednotenje
večelektrodnega sistema ter natančno določenega kvazitrapeznega stimulacijskega impulza za
selektivno aktivacijo različnih tipov živčnih vlaken znotraj selektivno aktiviranega
površinskega področja avtonomnega mieliniziranega nervusa vagusa, in sicer tako, da bi bilo
možno na podlagi izdelanega modela razviti stimulacijske sisteme, ki bi bili ponovljivo,
varno in zanesljivo uporabni v klinični praksi.
Za preverjanje zgoraj omenjenega modela sem doktorsko delo razdelila na več segmentov,
model pa smo preverili s tremi ločenimi vrstami poskusov, ki sem jih opisala tudi v treh
ločenih poglavjih:
1) Končni cilj doktorskega dela je bil vzpostavitev modela in razvoj stimulacijske objemke,
ki bi bila primerna za dolgoročno uporabo pri človeku. Temeljna zahteva, na katero je
treba biti zato pri razvoju večelektrodnih spiralnih objemk posebej pozoren, je izogniti se
elektrokemijskim poškodbam tako živčnega tkiva kot stimulacijskih elektrod, kar pomeni,
da mora vnos naboja med selektivno stimulacijo ostati ves čas znotraj mej povratnih
elektrokemijskih reakcij in nikakor ne sme povzročati sproščanja kovinskih ionov s
površine stimulacijske elektrode. V zvezi s predpostavljenim modelom smo opravili
elektrokemijske meritve in vitro in kvantitativno opisali fazno mejo med elektrodo in
elektrolitom.
2) Eden od ciljev doktorskega dela je bil prispevati k nadaljnjemu razvoju večelektrodnih
spiralnih objemk za njihovo učinkovito in zlasti varno dolgotrajno uporabo tudi s stališča
uporabe materialov. Poleg izbire materiala je pomembna tudi izbira ustrezenega protokola
za njegovo mehansko in toplotno obdelavo. V drugem segmentu smo preverili sicer
skrbno izbrane postopke preoblikovanja, ki smo jih uporabili pri izdelavi, in na ta način
omogočili

standardiziranost

in

ponovljivost

pri

vseh

nadaljnjih

izdelavah

devetindevetdesetelektrodne spiralne objemke.
3) Glavni cilj doktorskega dela je bil izboljšati do sedaj znane modele selektivne stimulacije
nervusa vagusa in zato izdelati stimulacijski sistem, s katerim bi bilo moč s
kvazitrapeznim stimulacijskim impulzom in natančno določenimi parametri selektivno
aktivirati različne tipe živčnih vlaken znotraj selektivno aktiviranega površinskega
področja avtonomnega mieliniziranega nervusa vagusa ter selektivno zajeti njihov odziv.
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Ob tem smo določiti parametre stimulacijskega impulza, ki najbolj učinkovito izzovejo
selektivno stimulacijo različnih tipov vlaken v nervusu vagusu prašiča.

Hipoteze:
1. Za model selektivne stimulacije nervusa vagusa predvidena elektrodna objemka in
izbrana oblika ter parametri stimulacijskega impulza sta elektrokemijsko varna in
posledično primerna za dolgoročno uporabo.
2. Mikrostrukturo

platine

je

mogoče

znatno

izboljšati

s

postopki

hladnega

preoblikovanja in toplotne obdelave in to pod natančno določenimi pogoji, ki so
uporabni in ponovljivi pri vseh nadaljnjih izdelavah stimulacijskega sistema.
3. Z večelektrodnim sistemom v obliki spiralne objemke in natančno definiranimi
stimulacijskimi impulzi ter konfiguracijo elektrod je mogoče selektivno v eni ali drugi
smeri prožiti in zajemati akcijske potenciale tako v točno določenem površinskem
področju živca kot tudi v točno določenem tipu živčnih vlaken.
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3

DOLOČITEV ELEKTROKEMIJSKIH LASTNOSTI STIMULACIJSKIH IN ZAJEMNIH
ELEKTROD

3.1 Uvod
3.1.1 Lastnosti fazne meje
Pri razvoju implantibilnih večelektrodnih objemk je zelo pomembno poznati elektrokemijske
mehanizme, ki določajo obnašanje stimulacijskih in zajemnih elektrod.
Pomembno vlogo tako pri učinkovitosti kot tudi pri varnosti sistema za stimulacijo živca ima
poznavanje fazne meje med elektrodo in tkivom oz. elektrodo in elektrolitom pri poskusih in
vitro, ko se elektrode nahajajo v elektrolitu. Pri selektivni stimulaciji živčnega tkiva je vnos
naboja na določen nabor živčnih vlaken močno odvisen od fazne meje med elektrodo in
tkivom, kjer pride do izmenjave nosilcev naboja, in sicer med elektroni v kovini in ioni v
tkivu.
Prenos naboja na fazni meji poteka preko dveh primarnih mehanizmov. Prvi je kapacitivni
mehanizem, ki vključuje periodično nabijanje in praznjenje elektrodne dvojne plasti in
prihaja le do prerazporeditve naboja preko elektrolita, medtem ko elektrokemijske reakcije ne
stečejo. To je idealen mehanizem za prenos naboja, vendar je omejen z največjo količino
naboja, ki ga je na ta način mogoče prenesti. Ker količina naboja, ki je potrebna za fiziološko
stimulacijo, te vrednosti običajno presega, pri električni stimulaciji prevladujejo Faradejevi
procesi, torej elektrokemijski redukcijski in oksidacijski procesi, ki so lahko povratni
(reverzibilni) ali nepovratni (ireverzibilni). Slednji so nezaželeni in škodljivi, saj lahko zaradi
nastalih škodljivih produktov pride do spremembe v kemijski sestavi okoliškega elektrolita in
sprememb v pH-ju, to pa lahko privede do poškodbe tako živčnega tkiva kot tudi elektrod. Pri
električni stimulaciji so sicer v omejenem obsegu dopustni tudi ireverzibilni Faradejevi
procesi, če ob tem do poškodb materiala prihaja tako počasi, da je učinkovitost elektrode
daljša od predvidene uporabe stimulacijskega sistema ali pa so toksični produkti prisotni v
tako majhni meri, da jih lahko zadovoljivo uravnoteži fiziološki puferski sistem.
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Pri električni stimulaciji je pomembno, da je meja, kjer stečejo nepovratne reakcije, čim višja,
tako da so omogočeni vnosi večjih (in posledično učinkovitih) količin naboja predno pride do
ireverzibilnih poškodb.
Za vsako elektrodo sta določeni zgornja in spodnja meja potenciala (potencialno okno), ki
tvorita t. i. varno elektrokemijsko okno in kjer do škodljivih reakcij ne pride oz. se elektrolit
ne oksidira ali reducira. Če je količina vnešenega naboja preko elektrode tako velika, da
potencial na elektrodi preseže mejno vrednost za izločanje kisika, potem na fazni meji
nastanejo mehurčki kisika, ki se začnejo sproščati, če pa potencial na elektrodi pade pod
določeno vrednost, pride do sproščanja vodika. Pomembno je torej, da med stimulacijo
elektrodni potencial ves čas ostaja znotraj tega okna, le tako se namreč izognemo škodljivim
procesom in zagotovimo varno stimulacijo2.
Kolikšen je električni potencial preko fazne meje oz. kolikšna je zgornja meja vnosa naboja,
pri kateri še ne prihaja do nepovratnih reakcij v organizmu, je odvisno od (1) lastnosti
materiala elektrod, (2) velikosti in oblike elektrod, (3) kemijske sestave okolja ter (4) oblike
in parametrov stimulacijskega impulza.

Izbira materiala za izdelavo elektrod v stimulacijskem sistemu
Pri izbiri materiala za izdelavo elektrod je z elektrokemijskega stališča bistveno, da po eni
strani omogoča vnos učinkovite količine naboja, po drugi strani pa ne pride do njegove
razgradnje oz. raztapljanja tudi v daljšem časovnem obdobju.
Med različnimi kovinami, ki jih uporabljajo za izdelavo stimulacijskih elektrod, je tudi čista
platina (Pt). Pomembno je, da lahko platina varno vnaša naboj tako preko kapacitivnih kakor
tudi preko povratnih Faradejevih reakcij4,84. Poleg tega pa je platina primerna tudi zaradi
svoje dobre obstojnosti in relativno enostavne obdelave.

Velikost in oblika elektrod v stimulacijskem sistemu
Kolikšna je največja varna količina vnešenega naboja, je odvisno tudi od velikosti in oblike
elektrod v stimulacijskem sistemu. Bistvena je pri tem gostota naboja, ki nam pove, kolikšna
je vnešena količina naboja na površinsko enoto elektrode (μAs/cm2 = μC/cm2). Natančneje,
gostota naboja na fazni meji elektroda-elektrolit/tkivo je torej odvisna tako od intenzitete in
širine stimulacijskega impulza kot tudi od površine elektrod.
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Za platino sta v zvezi s tem Rose in Robblee85 določila zgornjo mejo vnosa naboja z
izmeničnimi impulzi, kjer do elektrolize vode še ne pride, in sicer znaša 50–150 μAs/cm2
geometrijske površine. Za zagotavljanje dovolj velikega vnosa naboja, ki omogoča
učinkovito stimulacijo, so se snovalci sistemov zaradi te omejitve večkrat primorani odločiti
za večje elektrode, poleg tega je možno efektivno površino z obdelavo še povečati.
S površino stika med kovinsko elektrodo in tkivom je povezana tudi električna impedanca |Z|,
saj je le-ta manjša, kolikor je večja površina elektrodnega sistema, poleg tega pa je odvisna
tudi od elektrodnega materiala, vrste elektrolita in temperature. Impedanca opisuje
nasprotovanje električnemu toku ob priključitvi na napetost. Poznavanje impedance
stimulacijskih elektrod je zelo pomembno, ker je impedanca elektrod neposredno povezana z
njihovo učinkovitostjo. Tako visoka impedanca elektrod zavira prenos naboja in slabša
lastnosti elektrod za stimulacijo in elektrod za zajemanje bioloških signalov. Povedano
drugače, višja impedanca narekuje višje napetosti pri določeni gostoti toka, kar lahko izzove
nastanek elektrokemijskih procesov, ki lahko poškodujejo tako elektrodo kakor tudi živčno
tkivo. Impedanca stimulacijskih in zajemnih elektrod torej podaja informacijo o stanju na
fazni meji med elektrodo in tkivom in nam pove ali stimulator deluje znotraj napetosti, ki jih
zagotavlja.

Vpliv sestave okolja
Kolikšna je varna meja vnosa naboja, je odvisno tudi od sestave okolja, ki določa ionske
nosilce električnega toka.
Poleg sestave elektrolita je pomembna tudi prisotnost beljakovin v okolju stimulacije.
Medtem ko se nekateri kovinski materiali v njihovi prisotnosti raztapljajo hitreje, so za
platino ugotovili, da je in vivo njeno raztapljanje mnogo manjše kot v in vitro pogojih, ker jo
dodatno stabilizirajo beljakovine, ki se na elektrodo adsorbirajo85,86.

Oblika in parametri stimulacijskega impulza
Mnogo avtorjev za potrebe dolgoročne stimulacije živca poroča o nujni uporabi bifaznega oz.
izmeničnega stimulacijskega impulza, saj ima s stališča varnosti le-ta pred enofaznim mnogo
prednosti87-89.
McCreery90 je pokazal, da je bistven dejavnik, ki vpliva na stopnjo poškodb nevronov,
gostota naboja, zato naj bi bili pri izbiri parametrov pozorni predvsem na intenziteto ter širino
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katodnega dela stimulacijskega impulza, pomemben pa naj bi bil tudi način sosledja
katodnega in anodnega dela91.
Med značilno stimulacijo živca prihaja na katodi do precejšnje količine redukcije kisikovih
molekul, posledično pa opažamo nastanek prostih radikalov, ki lahko poškodujejo celično
membrano. Del prostih radikalov, ki nastane v bližini katode, se lahko nevtralizira z
oksidacijo, če za stimulacijo uporabljamo izmenični stimulacijski impulz, natančneje, če
anodni del impulza sledi katodnemu delu. Morton92 je ugotovil, da je bila redukcija kisika in
posledična tvorba prostih radikalov najmanjša, če je bil katodni del ozek in je anodni del z
enako količino naboja takoj sledil katodnemu delu. Ta princip stimulacije je znan kot
izmenična nabojsko uravnotežena stimulacija87.
Prav tako je bilo ugotovljeno, da je kontinuirana stimulacija z omenjenim impulzom boljša
kot stimulacija, kjer si stimulacijski impulzi sledijo s časovnimi presledki, saj pride do
manjše poškodbe živcev93.

3.1.2 Poškodbe, ki se pojavljajo ob stimulaciji živčnega tkiva
Največji izziv, s katerim se srečujejo snovalci stimulacijskih sistemov, je, kako izdelati
sistem, ki bo uporaben za dolgoročno implantacijo pri človeku. Stimulacijski implantibilni
sistemi namreč niso izpostavljeni samo specifičnim zahtevnim pogojem v človeškem telesu
(kot ostali implantibilni nestimulacijski sistemi), ampak tudi električnemu potencialu oz.
toku, ki ga dovajamo preko generatorja stimulacijskih impulzov. Zato se lahko, predvsem pri
dolgoročni uporabi stimulacije, srečamo s kompleksnimi poškodbami tako stimulacijskega
sistema kot živčnega tkiva oz. tkiva v njegovi okolici.
Pri stimulaciji živca z visokimi gostotami toka je tako moč pričakovati (1) poškodbe
vzdraženega tkiva zaradi biološkega odziva nevronov na pogosto in močno aktivacijo in
zaradi nastanka produktov elektrokemijskih reakcij, ki vodijo tudi do sprememb pH, (2)
raztapljanje kovine oz. korozijske poškodbe, (3) nastanek in kopičenje kovinskih ionov v
telesu oz. nastanek njihovih produktov, (4) poleg tega pa lahko prihaja tudi do poškodb
živcev zaradi mehanskega delovanja stimulacijskega sistema na živčno tkivo2.
V fiziološkem smislu je pomembno dejstvo, da se elektrode, ki so implantirane daljše
časovno obdobje, obdajo oz. enkapsulirajo s fibroznim tkivom. Pri stimulaciji živčnega tkiva
to ni zaželeno, saj ima fibrozno tkivo veliko impedanco in tako zavira prenos naboja od
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stimulacijske elektrode v tkivo. Neugodne posledice so zmanjšana učinkovitost, poslabšane
lastnosti in skrajšan čas uporabnosti stimulacijskih elektrod.

Poškodbe živčnega tkiva
Natančen mehanizem poškodbe živčnega tkiva ob stimulaciji ni dobro raziskan. Kot prvi
vzrok navajajo, da naj bi zaradi prevelike količine hkratno vzdraženih nevronov ali zaradi
prepogosto vzdraženih nevronov prišlo do intrinzičnih bioloških procesov kot so izčrpanje
zalog glukoze in kisika, ali pa do sprememb v zunaj- in znotrajceličnih koncentracijah ionov
(npr. do porasta zunajceličnega K+). V osrednjem živčnem sistemu naj bi ob stimulaciji
zaradi prevelikega sproščanja ekscitatornih nevrotransmitorjev kot je npr. glutamat prišlo do
pojava ekscitotoksičnosti. Drugi predlagani mehanizem poškodbe je nastanek toksičnih
produktov elektrokemijskih reakcij na površini elektrod, ki jih fiziološki sistem ne more
uravnotežiti2. Med stimulacijo namreč prihaja do nastanka prostih radikalov, ki vodijo do
poškod mielina in lipidnih celičnih membran92. Kot že omenjeno, nastane večja količina
škodljivih produktov predvsem ob večji količini vnešenega naboja in uporabi enofaznega
stimulacijskega impulza89,90,94.

Korozija
Korozija predstavlja enega od glavnih mehanizmov poškodbe elektrod in zato pogosto
odločilno vpliva na življenjsko dobo vseh kovinskih delov v medicinskih vsadkih. Korozijske
poškodbe povzroča anodna reakcija (oksidacija), pri kateri se iz kovine v elektrolit odtapljajo
pozitivno nabiti kovinski ioni, in sicer gre za ireverzibilni Faradejev proces.
Za preprečevanje korozije je primerneje uporabiti izmeničen nepopolno nabojsko
uravnotežen kot izmeničen nabojsko uravnotežen impulz, ker je pri prvem maksimalni
potencial med anodno fazo manjši95.

Nastanek in kopičenje kovinskih ionov v telesu
Kovinske elektrode, ki jih uporabimo izven mej varnega elektrokemijskega okna, povzročajo
nastanek mnogih stranskih produktov, ki so toksični za okoliško tkivo. Tako je Rosenberg96
ugotovil, da je zaradi kopičenja produktov raztopljene platine prišlo celo do zavrtja celičnega
deljenja v bakterijskih kulturah. Ti toksični produkti so ponavadi rezultat oksidacije na
anodah. O pojavljanju metaloz ob uporabi podobnih stimulacijskih sistemov ne poročajo,
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vzrok je relativno majhna masa in površina kovinskih delov v takšnem stimulacijskem
sistemu.

Mehanske poškodbe
Poleg poškodb, ki nastanejo zaradi elektrokemijskega delovanja, lahko prihaja tudi do
mehanskih poškodb zaradi same prisotnosti stimulacijskega sistema. Okrog elektrod se prične
kopičiti vezivno tkivo, čemur pravimo, da se sistem enkapsulira. Da bi se tem poškodbam
izognili, se mora stimulacijski sistem živcu prilagajati brez pritiska, elektrodni sistem mora
biti mehak in fleksibilen in omogočati samodejno prilagajanje velikosti v primeru edema ali
razrasti vezivnega tkiva. V zadnjem času so zaradi teh lastnosti dobro sprejete predvsem
spiralne objemke93.

3.2 Materiali in metode
3.2.1 Zasnova raziskave
V okviru preverjanja hipoteze doktorskega dela smo določili tudi elektrokemijske lastnosti
elektrod znotraj predpostavljene večelektrodne spiralne objemke za selektivno VNS, ki smo
jo uporabili za preverjanje modela selektivne stimulacije. Želeli smo dokazati, da je objemka
ob uporabi učinkovitih parametrov in oblike impulza resnično varna in ustrezna za
dolgoročno uporabo.
Za preverjanje smo vzpostavili preprost elektrokemijski krog. Preprosti sistem predstavljata v
elektrolit položeni elektrodi, med katerima lahko steče električni tok. Prva od elektrod se
imenuje delovna elektroda (WE), druga pa nevtralna elektroda (CE). WE je tista, ki jo
preiskujemo, in jo lahko imenujemo tudi preiskovana elektroda, CE pa je tista, ki je nujna za
vzpostavitev kroga, skozi katerega steče tok. Pri elektrofizioloških poskusih ponavadi
uporabimo še tretjo elektrodo, ki jo imenujemo referenčna elektroda (RE), in nam predstavlja
referenco za merjenje električnega potenciala2.
Za elektrokemijsko karakterizacijo stimulacijskih in zajemnih elektrod je moč uporabiti
različne metode, ki potrjujejo ustrezno izbiro materiala, načrtovanja elektrod in izbiro oblike
ter parametrov stimulacijskega impulza3. V ta namen smo z uporabo standardnih
elektrokemijskih tehnik kot so ciklična voltametrija (CVt), napetostni odziv elektrod pri
vzbujanju z realnim prednastavljenim stimulacijskim impulzom (VT) in elektrokemijska
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impedančna spektroskopija (EIS), raziskali elektrokemijske lastnosti na fazni meji med
elektrodo in elektrolitom, ki pri meritvah in vitro simulira razmere na stiku z živčnim tkivom.

3.2.2 Strojna in programska oprema
Merilna kamrica za elektrokemijske preiskave
Merilna kamrica, prikazana na sliki 3.1, je bila izrezkana iz pleksi stekla, dimenzionirana
glede na spiralno objemko in z volumnom približno 100 mL. Uporabili smo jo za vse tri
elektrokemijske preiskave.

Slika 3.1: Merilna kamrica za elektrokemijske preiskave.
Poenostavljena večelektrodna spiralna objemka za elektrokemijske
preiskave
Da bi vzpostavili čim bolj enostavne in pregledne pogoje za izvajanje meritev, smo v modelu
predpostavljeno večelektrodno spiralno objemko poenostavili tako, da smo v testni objemki
predvideli le eno vrsto devetih elektrod WE (0,5 X 2mm), izdelanih iz hladno valjane in
žarjene Pt folije (čistost 99,99 utežnih odstotkov) in postavljenih vzdolžno v silikonskem
žlebu (Med RTV Adhesive, Implant Grade 40064, Applied Silicone Corporation) na razdalji
2 mm, kot prikazuje slika 3.2. Impedanco |Z| delovnih elektrod WE smo zmanjšali s
povečanjem efektivne površine z uporabo brusnega papirja. Velikost in oblika elektrod ter
postopek izdelave so bili popolnoma enaki kot pri izdelavi večelektrodne spiralne objemke,
ki smo jo uporabili za preverjanje modela selektivne stimulacije. Nevtralna elektroda CE z
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geometrijsko površino približno 600 mm2 je bila sestavljena iz dveh platinastih trakov,
prilepljenih na notranjo steno merilne kamrice, ki so bili oddaljeni približno 20 mm od RE in
WE. Kot izvor referenčne napetosti smo uporabili srebro/srebrov klorid referenčno elektrodo
RE (Ag/AgCl Reference Electrode, Model HI5311, HANNA instruments).

Slika 3.2: Poenostavljena večelektrodna objemka z eno vrsto devetih elektrod WE (0,5 X 2
mm), izdelanih iz hladno valjane in žarjene platinaste folije.
Pri vseh treh elektrokemijskih meritvah smo kot elektrolit uporabili fosfatni pufer (PBS) s
sestavo, prikazano v tabeli 3.1, ki predstavlja elektrolit, ki se največkrat uporablja za
simulacijo v fizioloških pogojih97.

Tabela 3.1: Sestava fosfatnega pufra (1 L).
Sestava

Masna koncentracija

Molarna

Molska masa

(g/L)

koncentracija (mM)

(g/mol)

NaCl

7,36

126

58,44

Na2HPO4

11,5

81

141,95

NaH2PO4 · H2O

3,04

22

137,99

pH = 7,27; T = 21,4 °C
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3.2.3 Določitev elektrokemijskih lastnosti posamezne elektrode v
večelektrodnem sistemu
Ciklična voltametrija (CVt)
Meritve, povezane s CVt, smo izvajali na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. CVt je ponavadi
prva tehnika, ki jo uporabimo pri elektroanalitskih študijah. Ker je s to metodo moč opazovati
pojav elektroliznih reakcij, dobimo hitro informacijo o elektroaktivnosti preiskovane snovi in
reverzibilnosti redoks procesa, poda nam torej informacijo o povratnosti reakcij in
elektrokemijski stabilnosti WE pri pogojih selektivne stimulacije98. Pri CVt smo zunanji
potencial dovedli na WE in CE ter merili tokovni odziv med njima. Kot izvor natančno
kontroliranega zunanjega potenciala smo uporabili potenciostat/galvanostat (Autolab
PGSTAT 10 ECO Chemie, The Netherlands). Voltamograme smo merili v dveh potencialnih
oknih, in sicer od -0,65 V do +0,85 V in od -0,65 V do +1,25 V glede na RE99 in hitrostjo
preleta 100 mV/s. Podatke smo analizirali s programoma Autolab GPES 4.9 in Matlab
R2007a (The Mathworks Inc., USA). Z uporabo CVt smo pridobili tudi informacijo o
sposobnosti vnosa katodnega naboja, in sicer tako, da smo izračunali časovni integral
katodnega toka, izmerjenega znotraj potencialnega okna, ki je omejeno s potenciali, zunaj
katerih pride do elektrolize vode84.

Meritev napetostnega odziva (VT)
Meritve napetostnega odziva smo izvajali na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v
Ljubljani. Meritve se uporabljajo za določitev količine naboja, ki ga lahko preko tokovnega
stimulacijskega impulza vnese elektroda izključno ob povratnih procesih. Z analizo
napetostnih odzivov je moč pridobiti največji katodni (Emc) in največji anodni potencial
(Ema), ki se ob stimulacijskih impulzih pojavi na fazni meji med elektrodo in elektrolitom. Če
v realnih razmerah ta dva potenciala presežeta meje elektrolize vode, stimulacija ni več
varna. Pri VT smo izmenične kvazitrapezne tokovne stimulacijske impulze, predpostavljene v
modelu in testirane na izoliranem nervusu vagusu prašiča, dovedli na eno od delovnih
elektrod WE in na CE. Napetostni odziv smo merili med WE in RE. Parametri stimulacijskih
impulzov, prednastavljeni na stimulatorju (Slika 3.3) in prikazani v tabeli 3.2, so naslednji: icintenziteta katodne faze, tc- širina katodne faze, texp- širina katodnega eksponencialnega
padca, τexp- časovna konstanta katodnega eksponencialnega padca, ia- intenziteta anodne faze,
ta- širina anodne faze, σqc- gostota naboja v katodni fazi in σqa- gostota naboja v anodni fazi.
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Tabela 3.2: Parametri prednastavljenih stimulacijskih impulzov.

Parameter

Vrednost

ic (mA)

4,00

tc (μs)

155

texp (μs)

100

τexp (μs)

45
-0,45

ia (mA)

490

ta (μs)

800,0

σqc (μC/cm2)

-849,5

σqa (μC/cm2)

Napetostne odzive VT smo zajemali z analogno/digitalnim adapterjem (DEWE-43,
DEWESOFT d. o. o., Republic of Slovenia), prikazanim na sliki 3.3, programsko opremo
(DEWESoft 7.0.2) in frekvenco vzorčenja 200 kHz. Zajete odzive smo shranili na prenosnem
računalniku Lenovo T420 portable computer (Lenovo, Singapore) in kasneje obdelali s
programsko opremo DEWESoft 7.0.2 in Matlab R2007a (The Mathworks Inc., USA). Za
omenjene prednastavljene stimulacijske impulze smo določili Emc in Ema na fazni meji med
elektrodo in elektrolitom, izračunali pa smo tudi sposobnost elektrode za največji vnos
katodnega naboja v območju, kjer ne pride do elektrolize vode. Istočasno smo preverili ali je
kateri od potencialov večji od potencialnih mej, kjer pride do elektrolize vode, ki smo jih
določili s CVt.
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Slika 3.3: Meritev napetostnega odziva.
Elektrokemijska impedančna spektroskopija (EIS)
Meritve, povezane z EIS, smo izvajali na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. EIS nam omogoča
študijo obnašanja elektrod v elektrokemijskih sistemih. Pri tej metodi je med WE in CE
doveden izmenični napetostni signal različnih frekvenc, medtem ko je merjena veličina
izmenični tok, ki steče med WE in CE. Izmerjeni izmenični tok je moč analizirati z uporabo
Fourierove metode kot vsoto sinusnih funkcij in nato na podlagi tega izračunati vrednost
impedance |Z|. Tako predstavljeni EIS spektri, izmerjeni v ustrezni fiziološki raztopini, so
osnovno merilo za določitev ustreznosti stimulacijskih in zajemnih implantibilnih elektrod.
Metoda je uporabna tudi in vivo, ker so vršne vrednosti napetostnega vzbujanja majhne100. Za
določitev impedance |Z| delovnih elektrod WE smo uporabili potenciostat/galvanostat (Model
283 EG&G Princeton Applied Research), priključen na frekvenčni analizator (Frequency
Response Analyser 1260A, Solartron Schlumberger). EIS smo izvedli s sinusnim napetostnim
vzbujanjem pri 50 mV, 100 mV, 200 mV in 400 mV in pri 51 frekvencah, razporejenih po
logaritmični skali, v frekvenčnem območju od 1 Hz do 100 kHz.

3.3 Rezultati
3.3.1 Rezultati CVt
Slika 3.4 prikazuje tokovno-napetostno krivuljo, imenovano ciklični voltamogram, izmerjeno
znotraj mej potencialnega okna -0,65 V in +0,85 V. Označene so povratne elektrokemijske
reakcije, ki stečejo ob preletu potencialnega okna med določenima mejama in so vidne kot
vrhovi oz. prevoji na tokovno-napetostni krivulji. V anodnem ciklu je možno opaziti en
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manjši anodni vrh, ki se pojavi pri potencialu pribižno -0,5 V, pri bolj pozitivnih potencialih
pa se za anodnim vrhom nadaljuje le blažji porast toka. Te spremembe lahko pripišemo sprva
desorpciji vodika, nato pa nastajanju oksida. V katodnem ciklu opazimo manjši vrh pri
potencialu približno +0,2 V, ki naverjetneje ustreza redukciji oksida, sledi adsorbcija vodika.
Razvidno je, da nepovratnih reakcij znotraj tega potencialnega okna ni.
Slika 3.5 pa prikazuje voltamogram, izmerjen znotraj mej potencialnega okna -0,65 V in
+1,25 V. Poleg povratnih elektrokemijskih reakcij, ki stečejo ob preletu potencialnega okna
med določenima mejama, so razvidne tudi nepovratne reakcije, ki stečejo znotraj razširjenega
potencialnega okna. Strmi eksponencialni porast toka se namreč pojavi pri potencialu nad +0,
85 V in pod -0,60 V. Prvi porast v anodnem ciklu se pojavi, ko se začne sproščati kisik, in
drugi, v katodnem ciklu, ko se začne sproščati vodik. Črtkani navpični črti pri -0,60 V in pri
+0,85 V tako predstavljata meje potencialnega okna elektrolize vode.
Časovni integral katodnega toka pri CVt, merjenega v območju od -0,65 V do +0,85 V, ki
predstavlja sposobnost vnosa katodnega naboja, je bil približno 4 mAs/cm2.

Slika 3.4: Voltamogram, izmerjen znotraj mej potencialnega okna -0,65 V in +0,85 V.
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Slika 3.5: Voltamogram, izmerjen znotraj mej potencialnega okna -0,65 V in +1,25 V.
3.3.2 Rezultati VT
Na sliki 3.6 sta prikazana stimulacijski impulz intenzitete ic = 4 mA in napetostni odziv z
označenimi elementi, ki smo jih upoštevali pri določitvi Emc in Ema, in ki prispevajo k
celotnemu padcu napetosti ∆V. Teh elementov in izračuna v doktorski disertacij posebej ne
obravnavamo. Predstavljamo samo Emc in Ema, ki sta pomembna za predpostavljeni model.
Tako je Emc znašal -0,54 V in Ema +0,59 V, kar pomeni, da nobeden od njiju ni presegel
varnih mej elektrolize vode [-0,60 V in +0,85 V].
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Slika 3.6: Prednastavljeni stimulacijski impulz (črtkan potek) in napetostni odziv (polnočrtni
potek) z označenimi elementi, ki prispevajo k celotnemu padcu napetosti ∆V.
Največja gostota naboja v katodnem delu impulza pri izključno reverzibilnih procesih je bila
okoli 75 µAs/cm2.

3.3.3 Rezultati EIS
Rezultati so pokazali, da pri frekvencah pod 10 kHz absolutna vrednost impedance |Z|
monotono pada z naraščajočo frekvenco ob določenih napetostih vzbujanja. Pri višjih
frekvencah impedanca |Z|, kot kaže slika 3.7, ni več odvisna niti od frekvence niti od
napetosti vzbujanja.
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Slika 3.7: Potek absolutne vrednosti impedance |Z| v odvisnosti od frekvence in različnih
napetosti vzbujanja.

Slika 3.8: Razmerje med kapacitivnim in Faradejevim vnosom naboja (Qc/Qf) pri različnih
napetostih vzbujanja v odvisnosti od frekvence in močnostni spekter (PSD) prednastavljenega
stimulacijskega impulza.
Za potrebe interpretacije rezultatov EIS smo izračunali močnostni spekter (PSD) v modelu
prednastavljenega stimulacijskega impulza. To nam je omogočilo, da smo ga primerjali s
potekom razmerja Qc/Qf in tako lahko preverili način prenosa naboja v območju frekvenc
impulza. Iz slike 3.8, kjer je prikazano razmerje med kapacitivnim in Faradejevim vnosom
naboja (Qc/Qf), je videti, da je le-to najvišje v območju frekvenc med 100 Hz in 10 kHz. V
tem območju je torej kapacitivni prenos naboja največji, če ga primerjamo s prenosom naboja
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s Faradejevimi procesi. Na krivulji PSD prednastavljenega stimulacijskega impulza sta
razvidna dva vrhova, prvi pri frekvencah okoli 1 kHz in manjši drugi pri 2,5 kHz, medtem ko
PSD frekvenc pod 10 Hz praktično ne vsebuje, pod 100 Hz pa jih vsebuje zelo malo. Tako
lahko vidimo, da je razmerje Qc/Qf zaželeno najvišje ravno pri frekvencah, ki so v
prednastavljenem stimulacijskem impulzu najbolj zastopane.

3.4 Razprava
Pri selektivni stimulaciji živca prihaja na fazni meji z elektrodo do elektrokemijskih reakcij,
ki lahko vodijo do poškodb živca, korozije elektrod ali do kopičenja kovinskih ionov v telesu,
vse to pa lahko posledično vodi do neučinkovitosti sistema.
Zato je pomembno, da smo pri zasnovanju stimulacijskega elektrodnega sistema za
dolgoročno uporabo pri človeku pozorni na naslednje dejavnike, s katerimi lahko
preprečujemo škodljive elektrokemijske reakcije na fazni meji: lastnosti uporabljenega
materiala, velikost in geometrija elektrod ter parametri in oblika stimulacijskih impulzov.
Za vsako določeno elektrodo obstaja zgornja meja naboja, ki ga lahko vnesemo v anodnem in
katodnem delu stimulacijskega impulza predno pride do škodljivih ireverzibilnih površinskih
procesov.

Za

eksperimentalno

določitev

meje

je

potrebno

poznavanje

območja

elektrokemijskih potencialov, ki se lahko pojavijo na elektrodah.
S tehniko CVt smo tako določili varno elektrokemijsko okno med vrednostmi potenciala 0,60 V in +0,85 V, kjer do elektrolize vode še ne pride. Naše pridobljene vrednosti na
platinastih elektrodah so primerljive s podatki iz literature2.
Nato smo s prednastavljenim impulzom, ki smo ga kasneje uporabili tudi pri preverjanju
modela selektivne stimulacije, ob uporabi VT določili Emc in Ema ter količino naboja, ki ga
lahko preko tokovnega stimulacijskega impulza vnese elektroda izključno ob povratnih
procesih. Emc je znašal -0,54 V in Ema +0,59 V, kar pomeni, da nista presegala varnih mej
elektrolize vode [-0,60 V in +0,85 V], ki smo jih predhodno določili s CVt. Največja gostota
naboja v katodnem delu impulza pri izključno reverzibilnih procesih je bila v našem primeru
okoli 75 µAs/cm2, kar je v okviru varnih mej, ki sta jih za dolgotrajno stimulacijo s
platinastimi elektrodami določila Rose in Robblee85.
Z EIS smo pokazali, da naša elektroda v območju frekvenc, ki so v ponastavljenem
stimulacijskem impulzu najbolj zastopane (med približno 1 kHz in 2,5 kHz), izkazuje
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pretežno kapacitivni prenos naboja, kar predstavlja zelo zaželeno lastnost elektrod za živčno
stimulacijo.
Rezultati analize elektrokemijskih raziskav v in vitro pogojih so torej potrdili našo hipotezo,
saj so pokazali, da je uporabljena elektroda ob uporabi učinkovitih parametrov in oblike
impulza resnično varna in ustrezna za dolgotrajno uporabo.
Za natančnejšo preverjanje varnosti in učinkovitosti sistema bi pri nadaljnjem
eksperimentalnem delu lahko:
-

izmerili impedanco elektrod tudi v in vitro pogojih na izoliranem živcu in in vivo po
implantaciji v prašičji model,

-

ovrednotili fazno mejo sistema v različnih časovnih obdobjih po implantaciji sistema
ter ugotovili, kako se meje vnešenega naboja spreminjajo v odvisnosti od pretečenega
časa po implantaciji,

-

natančneje določili življenjsko dobo elektrod s testom raztapljanja in

-

ovrednotili dejanske dolgoročne poškodbe živčnega tkiva in funkcionalne življenjske
dobe elektrod v daljšem časovnem obdobju po implantaciji.
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4 DOLOČITEV STRUKTURNIH LASTNOSTI PLATINASTEGA TRAKU ZA IZDELAVO
ELEKTROD V VEČELEKTRODNEM SISTEMU
4.1 Uvod
4.1.1 Lastnosti platine
Pri načrtovanju stimulacijskega sistema je izjemno pomembna izbira ustreznih materialov,
predvsem za izdelavo stimulacijskih in zajemnih elektrod, pa tudi objemke in dovodnih ter
zajemnih žic.
Poleg izbire materiala je pomembno tudi to, da so vsi postopki izdelave sistema skrbno
načrtovani in nadzorovani. Zato je pred izdelavo elektrod v objemki nujno potrebno preveriti
strukturne lastnosti uporabljenega materiala in izdelati optimalen protokol mehanske in
morebitne toplotne obdelave. Izdelava elektrod v stimulacijskem sistemu je le tako lahko
standardizirana in ponovljiva tudi pri vseh nadaljnjih izdelavah in uporabah.
Eden izmed materialov, ki se pri izdelavi elektrod v stimulacijskem sistemu uporablja
najpogosteje, je čista platina (99,93-99,99 utežnih odstotkov). Pt elektrode lahko z
učinkovitim dovajanjem električnega naboja namreč vzdražijo živčno tkivo ter zadostijo
večini pogojev, ki so potrebni za varno in učinkovito stimulacijo: (1) Platina spada med
biokompatibilne materiale, saj nima toksičnih ali nekrotičnih učinkov v tkivu in ne sproži
imunskega odziva organizma. (2) V precejšnji meri ima ustrezne mehanske in fizikalne
lastnosti, ki so pomembne za izdelavo stimulacijskih elektrod, poleg tega ima tudi visoko
sposobnost za preoblikovanje. (3) Preko platinastih elektrod je možno vnesti dovolj naboja za
sprožitev AP v živčnem tkivu84. (4) Najpomembnejša lastnost platine pa je, da lahko vnaša
naboj tako preko kapacitivnih kot tudi Faradejevih mehanizmov4,84. Pri elektrodah za
selektivno stimulacijo živcev zaradi zahtev po dolgotrajni stimulaciji ne sme priti do
raztapljanja tudi v daljšem časovnem obdobju. Za platino je določena zgornja meja vnosa
naboja z izmeničnimi impulzi, kjer do elektrolize vode še ne pride85, čeprav je znano, da
lahko pod določenimi pogoji pride do raztapljanja tudi pri nizkih gostotah naboja101. (5) Z
uporabo elektrokemijsko ustreznih stimulacijskih impulzov tako lahko karakteristike
materiala ves čas implantacije ostanejo nespremenjene.
Ena od značilnih neželenih lastnosti čiste platine pri izdelavi stimulacijskih elektrod je njena
nizka trdnost proti spremembi oblike zaradi delovanja zunanjih sil3. Njeno mikrostrukturo in
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s tem trdnost je mogoče znatno izboljšati s postopki hladnega preoblikovanja in ustrezne
toplotne obdelave102.

4.1.2 Preoblikovalni postopki
Za optimizacijo tehničnih parametrov toplotne in mehanske obdelave platine je nujno poznati
njene mehanske in tehnološke lastnosti kot so trdnost, preoblikovalnost in žilavost103.
Platina je v tehnologiji izdelave elektrod za stimulacijski sistem izkazala tudi slabost, tj.
majhno trdnost materiala. Trdnost platine je možno znatno izboljšati s postopki utrjanja
kovin, s katerimi lahko spremenimo mikrosktrukturo in posledično vplivamo na trdnost ter
ostale mehanske in tehnološke lastnosti. Kovinski materiali, tudi platina, so namreč
sestavljeni iz kristalov, ki jih zaradi nepravilnih oblik imenujemo kristalna zrna. Kristalna
zrna so med seboj ločena s kristalnimi mejami. Vsaka meja predstavlja oviro za drsenje
dislokacij, zato je material tem trdnejši, čim manjša so kristalna zrna in čim več je med njimi
mej. Prav tako povečajo trdnostne lastnosti kakršnakoli krajevna odstopanja od idealne
zgradbe oz. napake v kristalni zgradbi104.

Deformacijsko utrjanje
Eden izmed načinov utrjanja platine je deformacijsko utrjanje, kjer kovino hladno
deformiramo. S postopki hladnega valjanja povečamo gostoto točkastih napak in dislokacij,
kar sicer povzroči utrjanje materiala, vendar hkrati zmanjša njegovo žilavost in platina
postane neželeno krhka. Poleg tega s hladnim utrjevanjem zmanjšamo tudi njeno
preoblikovalnost, kar pomeni, da zmanjšamo njeno sposobnost, da prenese plastično
deformacijo.

Rekristalizacijsko žarjenje
Zmanjšanje žilavosti in preoblikovalnosti, ki nastaneta zaradi hladnega preoblikovanja, sta v
tehnologiji izdelave objemke neželeni, saj kovina postane bolj krhka, ne prenese plastične
deformacije, njeno oblikovanje, rezanje in vstavljanje v silikonsko osnovo pa je močno
oteženo. Zato je potrebno platino pred tem ponovno obdelati, in sicer zmehčati s postopki
rekristalizacijskega žarjenja. Z žarjenjem lahko namreč izničimo vpliv točkastih napak in
dislokacij v strukturi platine. Deformirana kristalna zrna se nadomestijo z nedeformiranimi,
poteka tudi rast zrn, zmanjša se celotna površina kristalnih mej in končna velikost
rekristaliziranih zrn je večja. S tem odpravimo učinke predhodne deformacijske utrditve,
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trdnostne lastnosti se tako zmanjšajo, povečata pa se preoblikovalnost in žilavost. Kovina je
posledično bolj plastična in jo lahko z ustreznimi postopki poljubno oblikujemo.
Električna upornost je ena od lastnosti materiala in ena od pokazateljev dolgoročne mehanske
in elektrokemijske stabilnosti, ki jo je potrebno nujno poznati pri izdelavi elektrod in jo je
moč povezati z upornostjo na mejah kristalnih zrn. Električna upornost je odvisna od
materiala in oblike objekta pa tudi od temperature okolja. Zmožnost prevajanja električnega
toka se z višanjem temperature namreč zmanjšuje, upornost je torej večja. Temperaturna
odvisnost električne upornosti se sicer ravna skorajda po linearni funkciji, jo pa s postopkom
rekristralizacijskega žarjenja zaradi zmanjšanja števila točkastih napak lahko ustrezno
zmanjšamo. Posledično je električna upornost pri hladno obdelanem materialu pri enaki
temperaturi okolice večja kot pri žarjenem105.

4.2 Materiali in metode
4.2.1 Zasnova raziskave
Pomemben cilj doktorskega dela je bil vzpostaviti ponovljiv in standardiziran postopek
izdelave večelektrodnega stimulacijskega sistema, ki bo primeren za dolgoročno uporabo pri
človeku. Pred izdelavo spiralne objemke je za izboljšavo strukturnih lastnosti platine kot sta
nizka trdnost in slaba preoblikovalnost ter žilavost, nujno izdelati protokol mehanske in
toplotne obdelave platinastega traku, iz katerega bodo elektrode izdelane. Vsi postopki
preoblikovanja morajo biti ustrezno in skrbno izbrani, zato je pomembno vzpostaviti
natančno določeno kombinacijo hladne plastične deformacije in toplotne obdelave103. Le na
tak način je mogoče doseči dolgoročno stabilnost materiala v območju fizioloških temperatur,
pri katerih poteka selektivna stimulacija živca.
Za pomoč pri izdelavi protokola obdelave smo določili strukturne lastnosti hladno valjanega
in rekristaliziranega platinastega traku, ki smo ga uporabili za izdelavo elektrod v
devetindevetdestelektodni spiralni objemki. Temperaturno odvisne lastnosti, ki so tesno
povezane z mikrostrukturo traku, smo ovrednotili s tremi različnimi metodami, ki se med
seboj dopolnjujejo, in sicer s štiritočkovno merilno metodo, z diferencialno termično analizo
(DTA) ter z optično mikroskopijo.
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4.2.2 Določitev strukturnih lastnosti platinastega traku za izdelavo elektrod v
večelektrodnem sistemu
Določitev upornosti platinastega traku s pomočjo štiritočkovne merilne
metode

Slika 4.1: Nosilec vzorca (levo zgoraj), štiri tipala za priključitev vzorca (levo spodaj) in
celotna merilna naprava (desno).
Upornost materiala je ena od pokazateljev dolgoročne mehanske in elektrokemijske
stabilnosti Pt stimulacijskih elektrod in jo je pri izdelavi potrebno poznati. Ker ni določena le
z vrsto materiala, ampak je odvisna tudi od njegove predhodne obdelave ter od temperature
okolja, smo z omenjeno metodo izmerili upornost konkretne platinaste folije debeline 0,03
mm, ki smo jo dobili s hladnim valjanjem platinastega traku 0,15 mm (kemijska sestava: Pt
99,99 utežnega odstotka, Rh 0,01 utežnega odstotka) in nato uporabili za izdelavo elektrod v
spiralni objemki. Električno upornost smo izmerili po štiritočkovni metodi. Uporabili smo
peč, ki vzdržuje temperature do 900 °C, saj smo le s segrevanjem do tako visoke temperature
lahko zagotovili, da je do popolne rekristalizacije zagotovo prišlo. Nosilec vzorcev je
vseboval štiri vzmetena tipala, preko zunanjih dveh tipal smo preko trakca iz tokovnega vira
(Model: 6220, Keithley Instruments, Inc., Cleveland, Ohio, USA) dovajali enosmerni tok (2–
3 A/mm2), preko notranjih dveh pa smo na določenem odseku trakca z nanovoltmetrom
(Model: 2182A, Keithley, Keithley Instruments, Inc., Cleveland, Ohio, USA) merili nastali
padec napetosti (~10 µV). Ker je padec napetosti na priključnih žicah nanovoltmetra
zanemarljiv, je napetost, ki jo izmeri nanovoltmeter natančno enaka kot je padec napetosti na
uporniku. Iz obeh spremenljivk (toka in napetosti) smo lahko izračunali natančno vrednost
upornosti. Podatke o temperaturi smo digitalizirali in shranili v računalniku. Da bi dosegli
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rekristalizacijo, smo trakce pri teh merilnih pogojih žarili v argonu v območju od sobne
temperature do ~900 °C in porastu 5 K/min.

Določitev trenda rekristalizacije platinastega traku z diferenčno termično
analizo (DTA)
Da bi pridobili še dodatne informacije o snovnih spremembah platine, s katerimi si lahko
pomagamo pri oceni najugodnejše temperature predelave in temperaturnega območja uporabe
materiala, smo za potrditev in nadgradnjo rezultatov štiritočkovne metode uporabili še
metodo DTA (STA449C Jupiter Netzsch, Selb, Germany). Merili smo toplotno kapaciteto
oziroma razliko v količini energije, potrebne za povečanje temperature in reference v argonu,
v odvisnosti od temperature. Porast temperature je bil 10 K/min.

Določitev mikrostrukture platinastega trakca z optično mikroskopijo
Spremembe mikrostrukture platine, nastale s hladnim valjanjem in rekristalizacijo, je moč
preiskati z optično mikroskopijo. Vzorce za opazovanje mikrostrukture smo pripravili s
pomočjo klasičnih metalografskih postopkov kot so rezanje, vstavljanje trakcev v smolo,
brušenje in poliranje, za prikaz vzorca reliefa smo uporabili postopek jedkanja z zlatotopko.
Tako smo pridobili na vzorcu relief, na katerem je učinek odseva svetlobe večji, saj jedkalo
napade le kristalne meje, ki so bile videti temnejše106.

4.3 Rezultati
4.3.1 Rezultati štiritočkovnega merjenja upornosti med rekristalizacijo koščka
platinastega traku
Rezultati štiritočkovnega merjenja upornosti med rekristalizacijo koščka platinastega traku so
prikazani na sliki 4.2.
Prikazana je upornost platinastega traku v odvisnosti od temperature, za boljšo interpretacijo
poteka krivulje je izrisan tudi drugi odvod sprememb upornosti, ki pokaže, kje so spremembe
upornosti največje. Razvidno je, da s porastom temperature pričakovano linearno narašča tudi
upornost trakca. Je pa večji padec upornosti opaziti pri 500 °C in največjega pri 750 °C, kar
lahko pripišemo rekristalizacijskemu procesu v tem temperaturnem območju.
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Slika 4.2: Potek spremembe upornosti med rekristalizacijo v odvisnosti od temperature.
4.3.2 Trend rekristalizacije platinastega traku med DTA
Trend rekristalizacije platinastega traku med DTA je prikazan na sliki 4.3.

Slika 4.3: DTA krivulja ogrevanja platinastega trakca v odvisnosti od temperature.
Do odklona v količini sproščene toplote v odvisnosti od temperature je prišlo v območju med
380 and 800 °C, kar je na krivulji izraženo kot pozitivni eksotermni vrh in sovpada z večjim
padcem upornosti, ki smo ga prikazali s štiritočkovno metodo. V tem temperaturnem
območju je v vzorcu prišlo do rekristalizacije, je pa razvidno, da je bila jakost
rekristalizacijskega procesa šibka in jo lahko opažamo v širokem temperaturnem območju.
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Sprostila se je latentna toplota oz. energija v preiskovanem vzorcu, ki smo jo vnesli s hladnim
valjanjem.

4.3.3 Prikaz optične mikroskopije
Mikrostruktura hladno valjanega in rekristaliziranega trakca je prikazana na sliki 4.4. Finejšo
strukturo je opaziti v hladno valjanem trakcu na sliki 4.4 (a), zrna so namreč malo manjša,
mej med zrni pa je več. Na sliki 4.4 (b) je videti rahlo povečanje kristalnih zrn in manjše
število mej v rekristaliziranem trakcu.

Slika 4.4: Mikrostruktura (a) hladno valjanega in (b) rekristaliziranega trakca.
4.4 Razprava
Za zagotavljanje standardizirane in ponovljive izdelave stimulacijskega sistema za
dolgoročno uporabo pri človeku, je nujno preveriti strukturne lastnosti uporabljenega
materiala in izdelati optimalen protokol njegove mehanske in termične obdelave.
Platina ima poleg ustreznih elektrokemijskih lastnosti tudi številne mehanske lastnosti, ki so
bodisi dobrodošle bodisi neželene v tehnologiji izdelave stimulacijskih elektrod. S
kombinacijo preoblikovalnih postopkov je možno močno izboljšati posamezne lastnosti ali
več lastnosti hkrati, ter doseči primerno kombinacijo uporabnih lastnosti. S hladnim
valjanjem lahko tako najprej povečamo sicer neželeno prenizko trdnost platine, nato pa s
primerno

izbrano

temperaturo

in

časom

žarjenja

izboljšamo

njeno

žilavost

in

preoblikovalnost ter jo tako lažje oblikujemo, režemo in vgradimo v silikonsko objemko102,
105

.

Z določitvijo strukturnih lastnosti hladno valjanega in rekristaliziranega platinastega traku
smo s tremi različnimi metodami pokazali, da je izboljšave slabih strukturnih lastnosti platine
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moč doseči s plastičnim preoblikovanjem in delnim žarenjem platinastega traku v ustreznem
temperaturnem območju (400–800 °C). Bistvena pri predstavljenem delu je bila določitev
temperature, pri kateri se prične rekristalizacija in je odvisna od predhodne hladne
deformacije. Potrdili smo, da se na našem konkretnem platinastem koščku to zgodi v
temperaturnem območju med 400 in 800 °C, kar je primerljivo s podatki iz literature, po
katerih za čisto platino velja, da se temperatura rekristalizacije giblje v območju od 400-1000
°C, odvisno od stopnje deformacije. Določitev temperaturnega območja je nujna, saj je v
tehnologiji oblikovanja kovinskih materialov zelo pomembno, da ostane temperatura žarjenja
čim nižja. Z žarjenjem nad potrebno temperaturo rekristalizacije namreč negativno vplivamo
na predhodno pridobljene ugodne lastnosti platine (trdnost)103.
Glede na majhen toplotni tok, ki se je iz vzorca sprostil pri metodi DTA, in glede na šibko
jakost rekristalizacijskega procesa, ki smo jo opažali v širokem temperaturnem območju,
menimo, da je DTA metoda manj uporabna za določanje temperaturnega območja
rekristalizacije kot določanje upornosti s štiritočkovno metodo.
Da sta bila temperatura in čas žarenja koščka platine, ki smo ga uporabili za izdelavo sistema,
pri nas primerna, smo potrdili tudi z metodo optične mikroskopije. Z optično mikroskopijo
smo namreč pokazali, da je prišlo le do rahlega povečanja v velikosti zrn po žarjenju, kar nam
potrjuje ustreznost uporabljenega kratkega časa in temperature žarjenja. Velikost zrn namreč
ni odvisna le od uporabljene temperature, temveč tudi od časa žarjenja104.
Ti rezultati zagotavljajo poglobljen pristop k izboru najprimernejšega materiala za izdelavo
elektrod v večelektrodnih stimulacijskih protezah, kjer je na prvem mestu zahteva za
dolgotrajno varno in zanesljivo selektivno stimulacijo avtonomnega nervusa vagusa. Pokazali
smo, da je za predvideni model selektivne stimulacije živca, primeren material ustrezno
mehansko in toplotno obdelan trak iz čiste platine, ki pri izdelavi elektrod zagotavlja ustrezne
mehanske ter elektrokemijske lastnosti.
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5 MODEL SELEKTIVNE AKTIVACIJE IN ZAJEMANJA ODZIVA NA NERVUSU VAGUSU
PRAŠIČA
5.1 Uvod
Zanimivo je, da kljub obsežni svetovni literaturi o različnih modelih in učinkih živčne
stimulacije še vedno ni jasno, kakšen način stimulacije in v kakšnih pogojih je le-ta najbolj
učinkovit in varen. To niti ni presenetljivo, saj so učinki odvisni od vrste različnih
dejavnikov, ki vsak na svoj način vplivajo na končni izid. Tudi protokoli tovrstnih študij se
med seboj zelo razlikujejo: po obliki uporabljenega stimulacijskega sistema, po načinu
stimulacije in po načinih ocenjevanja doseženih učinkov. Različna je izbira oblike
uporabljenih električnih impulzov, pa tudi njihovih parametrov kot so intenziteta in časovna
širina posamičnega dela impulza, njihova frekvenca in odmori med njimi, pa tudi trajanje
posameznega postopka, pogostnost oziroma zaporedje postopkov in trajanje celotnega
programa. Pri izbiri stimulacijskega sistema so možne razlike pri izbiri vrste, oblike, velikosti
in postavitve elektrod. Bistvenega pomena je tudi preiskus predlaganega modela, ki lahko
poteka le kot računalniška simulacija, ali na izoliranih živcih (somatskih in avtonomnih), pa
tudi in vivo na različnih živalskih modelih (najpogosteje na podganah, zajcih, pa tudi psih in
prašičih) ter tudi pri človeku. Glede načina ocenjevanja doseženih učinkov večina modelov in
vivo temelji na merjenju fiziološkega odziva specifičnega organa ali organskega sistema ob
stimulaciji, pri preiskusih modela na izoliranem živcu se ponavadi izvaja merjenje biološkega
odziva na površini živca preko merjenja sestavljenega akcijskega potenciala (CAP).

5.1.1 Lastnosti živčnih vlaken
Sestava perifernega živca
Tako eferentna kot aferentna živčna vlakna so razporejena v snope oz. fascikle, ki so obdani z
vezivnim tkivom in tvorijo periferni živec. Sestava snopov se v poteku živca spreminja, saj je
v bolj distalnem delu prisotnost tanjših snopov večja kot v bolj proksimalnem delu živca.
Poleg živčnih vlaken živec sestavljajo tudi 3 vrste ovojnic, in sicer epinevrij, perinevrij in
endonevrij. Epinevrij je zunanja ovojnica, ki jo sestavlja rahlo vezivno tkivo in vsebuje žile,
ki živec prehranjujejo. Perinevrij obdaja posamezne snope, ima vlogo difuzijske bariere,
največ pa pripomore k natezni trdnosti in posledično vzdržuje tlak znotraj živca. Debelina
perinevrija je odvisna od debeline snopa, saj naj bi glede na histološke preiskave vedno

64

zavzemal približno 3 % njegovega premera107. Endonevrij sestavljajo fibroblasti, kolagen in
retikularna vlakna ter zunajcelični matriks, ki se nahaja med živčnimi vlakni znotraj snopa108.
Potrebno je poudariti, da je možnost izvedbe selektivne stimulacije zelo odvisna od
anatomske sestave in poteka živca, ki ga stimuliramo. Tako je pri snovanju modela selektivne
stimulacije in za optimizacijo izdelave elektrod za živčne proteze nujno poznavanje
anatomije posameznih živcev. Glede na podatke iz literature se naraščanje premera snopov in
posledično debeline perinevrija odraža z višjim stimulacijskim pragom. Tako so tanjši snopi
vedno aktivirani prvi in je zato na njih selektivna stimulacija lažje izvedljiva, pomemben pa
je tudi njihov položaj v živcu107.
V živcu sta število in velikost snopov različna, razporeditev znotraj snopa pa se zelo hitro
spreminja. Tako je po Sunderlandu109 največja dolžina snopa, kjer je razporeditev konstantna,
približno 15 mm, v splošnem pa se razporeditev vlaken in snopov v prečnem preseku
spreminja vsakih nekaj milimetrov. Snopi in vlakna se v živcu prerazporedijo predvsem pred
odcepom posamezne veje, v okolici odcepa vej in združevanja na mestih med njimi je lahko
snopov tudi več. Tako so na nekaterih nivojih živci sestavljeni iz več snopov kot na drugih109,
v različnih snopih pa se lahko nahajajo tudi različni tipi živčnih vlaken.
Prav tako je pri stimulaciji pomembna prisotnost oz. odsotnost epinevrija. Pri eni od raziskav
na nervusu vagusu so namreč ugotovili, da je po odstranjeni zunanji živčni ovojnici
zajemanje živčnega odziva na površini boljše, kot če epinevrij ostane intakten110.
Pri mieliniziranih živčnih vlaknih je akson obdan z večplastno mielinsko ovojnico, ki je na
notranji strani sestavljena iz kompleksa Schwannovih celic oziroma lipidne snovi mielin, na
zunanji strani pa iz tankega vezivnega tkiva, ki predstavlja zunanjo dimenzijo živčnega
vlakna. Pri mieliniziranih vlaknih se znotraj posamezne mielinske ovojnice nahaja samo en
akson, dolžine od nekaj milimetrov do enega metra in premera od 0,5 do 20 µm109.

Vzdraženje živčnega vlakna
Aktivnost živčne celice sta prva pojasnila Hodgkin and Huxley111, ki sta leta 1952 opisala
ionske mehanizme pri proženju AP in njegovo širjenje po živčnem vlaknu, za kar sta leta
1963 prejela Nobelovo nagrado za fiziologijo in anatomijo.
Bistveno pri snovanju modela selektivne stimulacije je poznati osnove nevrofiziologije, in
sicer princip proženja AP, pojem praga vzdraženja, hitrosti širjenja AP po različnih tipih
živčnih vlaken, nastanek sestavljenega AP, ipd.
65

V stanju mirovanja ima celična membrana negativen membranski potencial, imenovan
mirovni membranski potencial (MMP). MMP določata koncentracijska razlika posameznih
ionov in membranska prevodnost zanje. Na vrednost MMP najbolj vpliva elektrokemijsko
ravnotežje K+ ionov, saj je membrana za te v mirovanju najbolj prepustna. K+ ioni difundirajo
iz celice ter tako povečujejo negativnost MMP. MMP običajno znaša od -60 mV do -100 mV.
Različni stimulusi oz. dražljaji lahko sprožijo spremembe v prevodnosti membrane za Na+ in
Ca2+ ione, kar povzroči difuzijo omenjenih ionov v celico. Zaradi tega postane membranski
potencial manj negativen, kar imenujemo depolarizacija. Kadar specifičen dražljaj povzroči
povečano izhajanje K+ ali vdor Cl- ionov, postane membranski potencial bolj negativen, kar
imenujemo hiperpolarizacija. Ko je dražljaj nadpražen oz. dovolj močan, da povzroči
močnejšo depolarizacijo (ponavadi okoli -50 mV), pravimo, da doseže prag vzdražnosti, kar
vodi v nastanek AP. Nadpražni dražljaj torej povzroči odprtje velikega števila napetostno
odvisnih Na+ in Ca2+ kanalčkov. Na+ in Ca2+ ioni vdrejo v celico in s tem se membrana
močno depolarizira. Pri vrhu AP se napetostno odvisni Na+ kanalčki inaktivirajo, odprejo pa
se napetostno odvisni K+ kanalčki, kar vodi v padec membranskega potenciala nazaj proti
mirovni vrednosti, čemur pravimo repolarizacija. Dejansko pade potencial pod vrednost –70
mV, saj ostanejo K+ kanalčki odprti nekoliko dlje. Temu pojavu pravimo hiperpolarizacija.
Nato se koncentracije ionov spet uravnajo v mirujoče stanje. Med samim AP ni moč
povzročiti nastanka novega AP z nobenim, tudi ne z nadpražnim dražljajem. Dobo, v kateri je
membrana »neobčutljiva«, imenujemo absolutna refraktarna doba. Po končanem AP pa
nastopi obdobje, ki ga imenujemo relativna refraktarna doba, ko je za sprožitev novega AP
potreben relativno močnejši dražljaj kot ob prejšnjem sproženju.
Dražljaji, ki sprožijo spremembe v prevodnosti membrane in posledično AP, so lahko
mehanski, električni, svetlobni, idr. Pri električni stimulaciji ima električni tok pri potovanju
skozi prevodno tkivo različne vplive, in sicer sproži kemijske reakcije (elektrokemijski
učinek), zviša temperaturo (elektrotermijski učinek) in spremeni fizikalne lastnosti, npr.
prevodnost celice (elektrofizikalni učinek). Če električni tok dovedemo tako, da se pozitivni
naboj nabira na zunanji strani membrane (z anodno stimulacijo), postane membranski
potencial bolj negativen in pride do hiperpolarizacije. Če pa dovedemo naboj obratne
polaritete (s katodno stimulacijo), se na zunanji strani membrane pod katodo nabira negativen
naboj, membranski potencial postaja manj negativen, takrat se membrana depolarizira. Če je
ob tem dosežen prag, pride do nastanka AP112.
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Hitrost prevajanja AP po vlaknu je odvisna od prisotnosti mielinske ovojnice. Mielinska
ovojnica je pri mieliniziranih vlaknih po celotni dolžini razdeljena na segmente določene
dolžine, ki jih med seboj ločujejo Ranvierovi zažetki, kjer mielina ni. To je tudi področje, ki
omogoča svobodno izmenjavo ionov med izvencelično in znotrajcelično tekočino. Razdalje
med Ranvierovimi zažetki v mielinski ovojnici so večje pri debelejših vlaknih kot pri
drobnih. To razmerje naj bi bilo linearno, vendar se mnenja o tem razlikujejo. Pri živcih
odraslega človeka se razdalja med zažetki giblje v območju od 0,1 mm pri najdrobnejšem
vlaknu do 1,8 mm pri najdebelejšem; pri mladih so razlike manjše109. Mielinska ovojnica
predstavlja idealen električni izolator, ki izolira akson od izvencelične tekočine in prepreči
nastanek AP, zato lahko slednji nastane le na prej omenjenih zažetkih. Nato se depolarizacija
pasivno širi od enega zažetka do drugega, kjer pa kljub slabljenju vzdolž mieliniziranega dela
sproži nov AP. Razlike v premeru aksonov ter debelini mielina vzdolž posameznih živčnih
vlaken tako povzročajo razlike v hitrosti prevajanja109, ki lahko pri najtanjših nemieliniziranih
vlaknih znašajo manj kot 1 m/s, pri najdebeljših mieliniziranih vlaknih pa lahko segajo tudi
do 120 m/s (Tabela 1.1).

Problem vrstnega reda vzdraženja različnih tipov živčnih vlaken
Običajne metode stimulacije prej aktivirajo živčna vlakna z velikim premerom kot tista z
majhnim6. To predstavlja eno navečjih težav na področju periferne živčne stimulacije, saj je
pri klinični uporabi zaželen obratni vrstni red vzdraženja, ki naj bi bil tudi bolj fiziološki.
Vzrok leži v povezavi anatomije perifernega živca in tokovnic električnega toka. Ker imajo
debelejši aksoni večje razdalje med Ranvierovimi zažetki kot tanjši, nastaneta med njimi pri
električni stimulaciji večji padec napetosti in večja razlika v ekstracelularnem potencialu. Ker
je prag vzdraženja mieliniziranega aksona sorazmeren razliki ekstracelularnega potenciala
vzdolž aksona113, imajo ob enaki intenziteti toka debelejša živčna vlakna nižji prag
vzdraženja kot tanjša.
Druga težava je, da so spremembe v transmembranskem potencialu največje v vlaknih, ki so
najbližje stimulacijski elektrodi, ker amplituda ekstracelularnega potenciala pada z razdaljo
od stimulacijske elektrode; vzdražijo se predvsem vlakna, ki ležijo neposredno pod elektrodo,
manj pa tista, ki so od elektrode bolj oddaljena. Če želimo vzdražiti tudi vlakna, ki ležijo
globje v živcu, ali tista tanjša vlakna z višjim pragom stimulacije, je potrebno uporabiti večjo
intenziteto toka, torej vnesti večjo količino naboja, ki pa je lahko z elektrokemijskega stališča
varnosti škodljiva.
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Pri načrtovanju implantibilnih stimulacijskih sistemov je za posnemanje čim bolj fiziološke
stimulacije nujno potrebno poznati vidike doseganja selektivnosti.
Tako je z ustreznim stimulacijskim sistemom možna aktivacija le lokalne skupine nevronov,
npr. le nevronov na določenem površinskem področju živca ali v idealnem primeru v
določenih živčnih snopih. To selektivnost imenujemo prostorska oz. površinska selektivnost.
Za dosego selektivne aktivacije določenega tipa živčnih vlaken je potrebno modelirati
posebno obliko stimulacijskega impulza in izbrati njegove parametre tako, da z danim
impulzom bodisi aktiviramo le določene tipe vlaken, bodisi da določena vlakna, ki smo jih
sicer aktivirali, pa je njihova aktivacija neželena, blokiramo oz. zaustavimo.

5.1.2 Možnosti selektivne stimulacije in zajemanja na živcu
Različne oblike stimulacijskih sistemov
V zadnjih treh desetletjih je bilo za selektivno stimulacijo živcev razvitih mnogo sistemov
različnih oblik. Pri izdelavi teh sistemov je potrebno upoštevati naslednje osnovne zahteve:
(1) da zaradi mehanskega delovanja, npr. stiskanja, natega, ipd., ne poškodujejo živca, (2) da
so elektrokemijsko varni – da ne prihaja do korozijskih poškodb elektrod ali poškodb
okoliškega tkiva, (3) da je z njimi možno dovesti dovolj naboja za sprožitev AP, (4) da v čim
večji meri omogočajo selektivno aktivacijo in (5) da so relativno enostavni za kirurško
vstavitev oz. implantacijo.
V raziskovalne namene pa tudi v klinični praksi se uporabljajo znotrajživčni oz. intranevralni
sistemi, s katerimi je na račun invazivnosti možno zagotoviti precejšnjo selektivnost tako pri
stimulaciji kot pri zajemanju, in zunajživčni oz. epinevralni sistemi, kjer je selektivnost
možno doseči le delno, vendar na manj invaziven način, poleg tega je njihova implantacija
mnogo enostavnejša (Slika 5.1).
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Slika 5.1: Primerjava zunajživčnih in znotrajživčnih oblik stimulacijskih sistemov. (Prirejeno
po: Ortiz-Catalan, et al.114) FINE: sploščitvena elektroda
Znotrajživčni sistemi so implantirani znotraj živca ali znotraj živčnih snopov, zaradi česar so
elektrode lahko v neposredni bližini aksonov – v primerjavi z zunajživčnimi elektrodami
zagotavljajo boljšo selektivnost, hkrati pa pride do vzdraženja vlaken zaradi bližine vira
stimulacije pri nižji intenziteti toka115.

Po drugi strani je njihova slabost ta, da zaradi

vstavitve v živec, lahko le-tega poškodujejo. Njihova varnost in učinkovitost pri dolgoročni
uporabi še ni bila dokazana116.
Med znotrajživčne sisteme prištevamo (1) vzdolžne znotrajživčne elektrode (LIFE)117, (2)
prečne znotrajživčne elektrode (TIME)118 ter (3) prečne mreže z mikroelektrodami119.
Vzdolžne znotrajživčne elektrode LIFE so vstavljene v posamezne živčne snope tako, da
ležijo med in vzporedno z živčnimi vlakni120. Ker ležijo znotraj snopa, je z njimi možno
dosegati večjo stopnjo selektivnosti, saj so zmožne stimulacije ali zajemanja iz majhne
skupine aksonov. V klinični praksi se je njihova uporabnost najbolj izkazala pri pacientih po
amputaciji121.
Prečne znotrajživčne elektrode TIME so v živec implantirane prečno. V primerjavi z LIFE
elektrodami, ki zagotavljajo visoko selektivnost majhne populacije vlaken v enem snopu, so
TIME elektrode zmožne stimulacije ali zajemanja odzivov različnih aksonov v različnih
snopih po celotnem prerezu živca, s čimer omogočajo večjo prostorsko selektivnost.
Raziskave na podganah so pokazale, da je bilo po implantaciji TIME elektrod za stimulacijo
ishiadičnega živca možno selektivno aktivirati tri različne mišice, po implantaciji LIFE
elektrod pa le eno122.
Prečne mreže z mikroelektrodami so sistemi, narejeni iz osnove mreže, na katero so
pritrjene igle z elektrodnimi konicami. Vstavimo jih prečno ter tako zagotovimo stimulacijo
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in zajemanje na več mestih. Prav zaradi velike količine električnih kontaktov in relativne
rigidnosti so poškodbe živcev velike. Uporabljajo se predvsem pri stimulaciji osrednjega in
manj pri stimulaciji perifernega živčnega sistema. V zadnjem desetletju se omenjene
elektrode uporabljajo predvsem za selektivno stimulacijo in zajemanje v možganski skorji
pri para- in tetraplegikih, da jim omogočajo kontrolo robotskih in ostalih pripomočkov123.
Med zunajživčne sisteme prištevamo tiste, kjer tako stimulacijski kot tudi zajemni del sistema
ležita na površini živca. Zaradi povsem površinske aplikacije na živec so ti sistemi manj
invazivni od znotrajživčnih, so pa posledično tudi manj selektivni tako pri stimulaciji kot pri
zajemanju (Slika 5.1).
Med zunajživčne sisteme prištevamo sisteme z elektrodo v obliki vijačnice, v obliki prstana
oz. obroča ali pa v obliki spiralne objemke z vgrajenimi elektrodami.
Sistemi z elektrodami v obliki vijačnice oz. obročev se v klinični praksi uporabljajo precej
pogosto, saj je sistem relativno enostaven za implantacijo. Taka oblika je na voljo tudi pri
komercialnem sistemu za zdravljenje epilepsije in depresije. Stimulacijski del sistema je
sestavljen iz spiralne žice, ki se samodejno prilagaja in navije okoli nervusa vagusa, tako da
elektrode kar v najmanjši meri prekrijejo in poškodujejo živec.
Kjer obstajajo potrebe po zagotavljanju čim večje selektivnosti, je uporaba stimulacije z
elektrodo v obliki obroča ali vijačnice manj priporočljiva, saj aktivira površinska področja po
celotnem obodu živca in tako ne zagotavlja nobene površinske selektivnosti. V tem primeru
je primernejša uporaba večelektrodnih spiralnih objemk. Ordelmanova12 je ugotovila, da
uporaba večelektrodnega sistema v obliki objemke za stimulacijo vratnega predela nervusa
vagusa pri prašičih zagotavlja večjo selektivnost pri vplivu na srčnožilni sistem kot uporaba
obročaste elektrode. Prav zaradi možnosti doseganja večje stopnje selektivnosti je v zadnjem
času prišlo do velikega napredka v razvoju večelektrodnih sistemov v obliki objemk, ki se
spiralno navijejo okoli živca in se tako samodejno prilagajajo premeru živca. Spiralna oblika
zagotavlja stalen radialni pritisk na živec, pri čemer je mogoče radialni pritisk določiti že pri
načrtovanju in izdelavi objemke. Najpomembnejša prednost je v obliki, ki omogoča izjemno
enostavno implantacijo, saj objemke ni treba s šivi pritrditi na živec, pri implantaciji pa se
nanj udobno namesti in samodejno prilagodi premeru. Sistem v obliki spiralne objemke ima
nekaj pomembnih prednosti, ki jih sistema v obliki vijačnice ali obroča nimata. Pomembna
prednost je učinkovitost stimulacije, saj se tokovnice stimulacijskega toka razširjajo izključno
znotraj objemke. To omogoča izjemno majhno sipanje in s tem zmanjšanje možnosti
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aktivacije tistih področij, katerih aktivnost ni zaželena, in aktivacijo vlaken ob znatno manjših
vrednostih vnešenega naboja.
Težave, ki se lahko pojavijo pri različno oblikovanih spiralnih objemkah, so poškodbe živcev
zaradi mehanskega stiskanja objetega živca kot posledica vezivnega tkiva, ki je nastalo v
prostoru med objemko in živcem. Te poškodbe so se pojavljale predvsem pri objemkah, ki so
bile pri implantaciji okoli živca zašite na fiksni premer. Zaradi nastajajočega vezivnega tkiva
se je radialni pritisk na živec stalno povečeval in povzročal zmanjšanje prekrvitve ter nateg
živca, posledično je prišlo tudi do demielinizacije in do zmanjšanja funkcije oživčenih
organov. Poleg kroničnih poškodb lahko pride tudi do akutnih mehanskih poškodb živca, ki
nastanejo zaradi prenosa sil od mišic v soseščini preko objemke in veznih žic na živec med
samo implantacijo ali med uporabo93.
Thoma124 je že leta 1983 kot prvi izvedel selektivno aktivacijo posameznih površinskih
področij živca s pomočjo skupine štirih stimulacijskih elektrod v obliki zanke, ki so bile
privezane na epinevrij živca, model pa so klinično uporabili za stimulacijo nervusa frenikusa.
V klinični medicini se spiralne objemke uporabljajo v sistemih za dolgoročno funkcionalno
električno stimulacijo skupnega peronealnega živca pri korekciji padajočega stopala125, za
nadzor praznjenja mehurja126, za stimulacijo in zajemanje iz optičnega živca pri retinalnih
protezah127, za stimulacijo nervusa hipoglosusa za zdravljenje apnej v spanju128, idr.
Zaradi vseh omenjenih prednosti, ki jih izkazujejo živčni stimulacijski sistemi v obliki
spiralnih objemk, in posledične želje, da se lahko uporabijo v klinični praksi, so za doseganje
večje selektivnosti številni avtorji predlagali nekaj možnih izboljšav:
(1) V objemke je mogoče vključiti veliko število elektrod v različnih postavitvah ter z njimi
preko različnih možnih kombinacij ustvariti poljuben vzorec selektivne stimulacije in
zajemanja, ter tako doseči aktivacijo le določenega dela živca12, 129,130 . Razvijajo se tudi (2)
inovativnejše oblike spiralnih objemk. Tyler in Durand131 sta zasnovala objemko, ki
preoblikuje živec s tem, da s počasnim prodiranjem med snope premakne elektrode čim bližje
posameznemu snopu in tako zagotovi bolj selektivno stimulacijo. Nekaj let pozneje sta
razvila še objemko take oblike, da živec splošči in tako poveča njegovo površino, t.i. FINE
elektrode132. Ta tehnika omogoča izboljšanje selektivnosti s tem, da je po povečani površini
razporejenih več elektrod, snopi pa nikoli niso zelo oddaljeni od elektrod in so posledično
bolj dostopni električni stimulaciji. Raziskave pri človeku so pokazale, da take elektrode na
femoralnem živcu lahko selektivno in neodvisno aktivirajo različne mišice, ki jih femoralni
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živec oživčuje133. Kljub obetajočim raziskavam se omenjene elektrode v klinični praksi ne
uporabljajo, saj je za učinkovitost ves čas potrebno zagotavljati pritisk na živec, kar lahko
privede do poškodbe živca ali celo do prisilnega preurejanja vlaken in snopov v živcu.
Raziskave na laboratorijskih živalih so pokazale, da naj bi bi bile poškodbe po tromesečni
implantaciji na ishiadični živec odvisne od pritiska. Majhen ali zmeren pritisk ni povzročil
poškodb na ishiadičnem živcu, velike sile pa so živec poškodovale134. (3) Boljše rezultate
selektivne stimulacije je možno doseči s kompleksnejšimi načini stimulacije135. Spiralne
objemke z velikim številom poljubno razporejenih elektrod, ki jih je moč aktivirati v
poljubnih kombinacijah, omogočajo selektivno aktivirati samo želena površinska področja na
obodu živca, zaustavljati prevajanja AP na določenem delu s pomočjo zaustavitvene
elektrode, z asimetrično oblikovano objemko pa lahko zagotovimo tudi širjenje AP le v eni,
točno določeni smeri12. Enega prvih modelov za selektivno aktivacijo površinskih področij
živcev je razvil Sweeney13 pred več kot dvema desetletjema, in sicer spiralno objemko s
tripolarno obliko stimulacijskih elektrod. Selektivnost aktivacije je poskušal izboljšati z
usmerjanjem stimulacijskih tokov v posamezna površinska področja s pomočjo podpražnih
tokov, ki jih je dovedel na točkasti elektrodi, postavljeni na nasprotni strani prej omenjenih
treh elektrod. Podobno sta kasneje na osnovi računalniškega modela poskušala tudi Deurloo
and Holsheimer15, ki sta primerjala različne smeri usmerjanja električnega toka znotraj
objemke in ugotovila, da je najboljše usmerjanje v prečni smeri živca.
Poleg znotraj- in zunajživčnih elektrod obstajajo še t. i. regenerativne elektrode, ki so najbolj
invazivne, vendar dosežejo tudi najvišjo stopnjo selektivnosti (Slika 5.1). Implantira se jih v
poškodovane živce ter jim tako do neke mere omogoča regeneracijo. Omenjene elektrode so
bile do zdaj preizkušene le na živalskih modelih136.

Izbira oblike in parametrov stimulacijskega impulza za zagotavljanje
varne stimulacije
Temeljna zahteva, na katero je treba biti pozoren pri uporabi večelektrodnega sistema za
dolgoročno rabo pri človeku, je preprečitev elektrokemijskih poškodb tako živčnega tkiva kot
stimulacijskih elektrod. Za vsako določeno elektrodo in stimulacijski sistem namreč obstaja
zgornja meja naboja, ki ga lahko vnesemo, predno pride do škodljivih nepovratnih reakcij, lete pa so posledica tudi oblike in parametrov impulza.
Za potrebe električne stimulacije lahko uporabljamo tako napetostne kot tokovne impulze. Pri
prvih je napetost prednastavljena, vrednost toka se posledično vzpostavi glede na impedanco
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in ni natančno določena. Pri tokovnem impulzu je vrednost toka in s tem količina vnešenega
naboja znana23.
Pri zasnovanju oblike stimulacijskega impulza je bistveno, da je škodljive produkte (npr.
kisikove radikale) v bližini katode, nastale med katodnim delom stimulacije, možno
nevtralizirati tako, da prvemu katodnemu deli sledi anodni del92. Impulz mora torej biti
izmeničen oz. bifazen.
Enofazni impulzi, ki so sicer najbolj učinkoviti pri sproženju AP, so neprimerni za
dolgoročno stimulacijo zaradi neuravnoteženosti in posledičnih poškodb tkiva in se jim je
potrebno izogibati (Slika 5.2). Tako večina avtorjev ugotavlja nujnost rabe izmeničnega
stimulacijskega impulza za dolgoročno nevrostimulacijo, ki je veliko varnejši od
enofaznega87.

Slika 5.2: Primerjava različnih oblik stimulacijskih impulzov. (Prirejeno po: Merrill, et al.2 ) neprimeren, --- najbolj neprimeren, + primeren, ++ zelo primeren, +++ najbolj primeren
Izmenični nabojski impulz je lahko uravnotežen (v katodni in anodni fazi gre za enako
količino prenešenega naboja) ali neuravnotežen oz. nepopolno uravnotežen (količina naboja v
katodni ali anodni smeri je različna). Uporaba izmeničnega nabojsko uravnoteženega impulza
(Slika 5.2) ima po nekaterih avtorjih kar nekaj prednosti pred uporabo neuravnoteženega;
ugotovili so, da sta bila redukcija kisika in posledična tvorba prostih radikalov, nastalih med
katodno fazo impulza, najbolj zmanjšana, če je le-temu sledil anodni del z enako količino
naboja92. Pri tej rabi so bile tudi poškodbe tkiva najmanjše. Po drugi strani pa so znane
prednosti izmeničnega nabojsko nepopolno uravnoteženega impulza (Slika 5.2), predvsem
glede na preprečevanje raztapljanja elektrod oz. korozije, saj pri slednjem lahko zagotovimo
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manjši maksimalni potencial med anodno fazo, stopnja anodne reakcije (oksidacije), pri
kateri se iz kovine v elektrolit odtapljajo pozitivno nabiti kovinski ioni, je manjša95.
Ker želimo doseči kar najmanj poškodb tako stimulacijskega sistema kot tudi živčnega tkiva,
je priporočljivo izbrati izmeničen nabojsko nepopolno uravnotežen impulz.
Obstajajo različna priporočila o najboljšem sosledju katodnega in anodnega dela impulza.
Medtem ko Morton92 poroča, da sta bili v največji meri doseženi redukcija kisika in najnižja
posledična tvorba prostih radikalov, če je anodni del z enako količino naboja takoj sledil
katodnemu delu, pa Van den Honert in Mortimer91 priporočata vsaj 100 µs dolg premor med
katodnim in anodnim delom, saj bi sicer lahko anodni del zmotil nastanek AP.
Prav tako kot oblika je pomembna tudi izbira parametrov uporabljenih električnih impulzov
oz. posameznih delov impulza kot so intenziteta in časovna širina, njihova frekvenca in
dolžina časovnih odmorov med njimi.
Ker je najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na stopnjo poškodb nevronov, gostota naboja90, je
potrebno pri izbiri parametrov biti pozoren predvsem na prvi katodni del impulza, torej na
njegovo intenziteto ter širino, pomemben pa je tudi anodni del impulza. Zavedati se je treba,
da lahko kateri koli faktor, ki bodisi zapelje potencial elektrode v območje, kjer potekajo
škodljive irevezibilne reakcije (kot je npr. dolga stimulacijska širina katodnega dela impulza)
bodisi prepreči, da se iz škodljivega območja hitro povrne (kot npr. pri dolgi pulzni širini
anodnega dela impulza), omogoči kopičenje naboja ter tako povzroči poškodbe.
Pri izbiri parametrov je torej bistvena izbira širine impulza. Vloga širine impulza pri klinični
uporabi še ni dobro raziskana. Medtem ko naj bi po nekaterih avtorjih uporaba večje širine
pomagala pri antikonvulzivnem delovanju VNS zaradi večjega vpliva na nemielinizirana C
vlakna137, nekateri avtorji tega ne dokazujejo138. Spet drugi priporočajo uporabo ožjega
impulza, če se hočemu izogniti velikemu stimulusnemu artefaktu in poškodbam živca139.
Vpliv širine stimulacijskega impulza na vzdražnost vlaken sta podrobno preučila Szlavik in
de Bruin140. Ugotovila sta, da je s povečanjem impulzne širine z 10 na 1000 µs možno
dodatno vzdražiti le do 20 % tanjših vlaknen. Pred tem je podoben vpliv opazil tudi
Gorman141, ki je ugotovil, da ožji stimulacijski impulzi povečajo razliko med pragi
vzdražnosti.
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Izbira oblike in parametrov stimulacijskega impulza za zagotavljanje
selektivne stimulacije
Poskusi selektivne aktivacije tanjših aksonov so se začeli že v prvi polovici 20. stoletja, ko
sta Blair in Erlanger6 ugotovila, da je prag vzdražnosti pri električni stimulaciji odvisen od
premera aksona, za kar sta leta 1944 prejela Nobelovo nagrado. Od takrat je bilo predlaganih
kar nekaj pristopov k selektivni stimulaciji tanjših aksonov, ki izkoriščajo razlike v lastnosti
različnih tipov vlaken v živcu. Za dosego selektivne aktivacije le določenega tipa živčnih
vlaken je torej potrebno modelirati posebno obliko stimulacijskega impulza in izbrati njegove
parametre tako, da z danim impulzom bodisi aktiviramo le določene tipe vlaken bodisi, da
določena vlakna, ki smo jih aktivirali, pa njihova aktivacija ni zaželena, zaustavimo.

Slika 5.3: Različne oblike katodnega dela stimulacijskega impulza: (a) pravokotni, (b)
trikotni, (c) trapezni in (d) kvazitrapezni.
Pri oblikovanju katodnega dela impulza so različni avtorji v svojih modelih uporabljali
različne oblike, med njimi so bile najpogostejše pravokotne, trikotne in trapezne (Slika 5.3
(a), (b) in (c)). Za učinkovito stimulacijo se je za primerno izkazala kvazitrapezna oblika
impulza (Slika 5.3 (d)). Ta oblika impulza je sestavljena iz tokovne stopnice, platoja in
eksponentnega padca. Z obliko katodnega dela naj bi z dovolj visoko intenziteto toka sprva
omogočili aktivacijo vlaken, nato pa s funkcijo eksponentnega padca uspeli selektivno
zaustaviti tista, ki so bila neželeno vzdražena. Leta 1977 je kvazitrapezno obliko predstavil že
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Accornero142, nato sta jo v svojih raziskavah v letu 1979 uporabila van den Honert in
Mortimer143, kasneje, leta 1986, pa tudi Sweeney and Mortimer144, ter Fang in Mortimer145
leta 1991. Fangov in Mortimerjev model je izboljšal Rozman130 v letu 1993, ki je namesto
kvazitrapeznega enosmernega stimulacijskega impulza modeliral izmenični kvazitrapezni
stimulacijski impulz, s katerim je omejil nastanek škodljivih elektrokemijskih reakcij.
Jones146 je kvazitrapezno obliko impulza leta 1995 uporabil za raziskovanje vpliva
stimulacije C vlaken na srce pri malih živalih, Tosato11 pa v letu 2007 za selektivno
inaktivacijo intrinzičnih laringealnih mišic preko zaustavljanja najdebeješih mieliniziranih
vlaken med stimulacijo nervusa vagusa pri človeku.

Slika 5.4: Primeri oblik katodnega dela stimulacijskega impulza za selektivno stimulacijo
različnih tipov živčnih vlaken: (a) depolarizacijski predpulz, (b) kvazitrapezni impulz za
tehniko anodnega bloka in (c) počasi naraščajoči impulz.
Za doseganje selektivne aktivacije le določenega tipa živčnih vlaken je bilo do zdaj
predlaganih veliko tehnik (Slika 5.4), najpogosteje se uporablja tehnika (1) depolarizacijskih
predpulzov, (2) anodnega bloka, (3) visokofrekvenčnega bloka in (4) počasi naraščajočih
impulzov.
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Tehnika dolgotrajajočega podpražnega depolarizacijskega predpulza (Slika 5.4 (a))
temelji na dejstvu, da ob stimulaciji s podpražnim tokom, in sicer z intenziteto, ki je malo pod
pragom vzdražnosti, inaktiviramo napetostno odvisne Na+ kanalčke, s tem pa povzročimo
prilagoditev membrane tako, da se prag vzdraženja posledično zviša147,148. Znano je, da imajo
ti podpražni depolarizacijski predpulzi večji učinek na zapiranje kanalčkov pri debelejših
aksonih, zato tanjše aksone posledično lažje aktiviramo z nadpražnimi impulzi, ki sledijo
depolarizacijskemu predpulzu. Ker ta tehnika zahteva precej dolgo časovno širino
podpražnega predpulza (tudi do 1,5 s), kateri sledi še nadpražni stimulacijski impulz, je
gostota vnešenega naboja velika, kar lahko vodi do poškodb tako živčnega tkiva kot sistema.
Tehnika anodnega bloka (Slika 5.4 (b)) temelji na dejstvu, da je širjenje AP lahko
zaustavljeno pod anodo, in sicer zaradi hiperpolarizacije membrane vlaken, ki ležijo v bližini
anode. Namreč, če je membrana dovolj hiperpolarizirana, AP čez to hiperpolarizirano
območje ne morejo potovati. Pri določenem anodnem toku so debelejša vlakna močneje
hiperpolarizirana kot tanjša, zato je za zaustavitev AP pri debelejših vlaknih potrebna nižja
intenziteta stimulacijskega toka kot za zaustavitev pri tanjših8, 130,142,149.
Širjenje AP lahko zaustavimo tudi z visokofrekvenčno stimulacijo150 (500-1000 Hz), ki
zaustavi aktivacijo določenih tipov živčnih vlaken tako, da jih ves čas zadržuje v refraktarni
dobi. Debelejši aksoni za zaustavljanje potrebujejo nižje intenzitete stimulacijskega impulza
kot tanjši151. Pri povečevanju stimulacijske frekvence postane perioda krajša kot je
refraktarna doba debelih vlaken, kar onemogoča njihovo aktivacijo, medtem ko so drobna še
vedno sposobna aktivacije. Z dovodom še enega vlaka impulzov večje intenzitete in nižje
frekvence se aktivirajo tudi drobnejša vlakna, medtem ko so debelejša še vedno v
inhibiranem stanju. Tudi pri tej tehniki zaradi uporabe visokih frekvenc prihaja do velike
količine vnešenega naboja, zato je dolgotrajna uporaba omejena. Bhadra152 je z uporabo te
tehnike na pudendalnem živcu šestih mačk uspel vzpostaviti odvajanje urina z blokado
zunanjega uretralnega sfinktra.
Tehnika počasi naraščajočega impulza (Slika 5.4 (c)) temelji na različni prostorski
razporeditvi membranskih potencialov pri tankih in debelih živčnih vlaknih. Ker imajo
debelejši aksoni večje razdalje med Ranvierovimi zažetki kot tanjši, se med njimi pri
električni stimulaciji pojavijo večji padci napetosti in večje razlike v ekstracelularnem
potencialu.

Ker

je

prag

vzdraženja

mieliniziranega

aksona

sorazmeren

razliki

ekstracelularnega potenciala vzdolž aksona113 , imajo ob enaki stimulacijski intenziteti
debelejša živčna vlakna nižji prag vzdraženja kot tanjša. To tehniko je na človeškem modelu
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nervusa medianusa preiskusil Hennings153. Ugotovil je, da se vlakna z večjim premerom in
tista, ki ležijo bližje elektrodi, prilagodijo hitreje, kar lahko izkoristimo za spremembo
vrstnega reda vzdraženja vlaken. Pri svojem modelu selektivne aktivacije je to tehniko
preiskusila tudi Vučkovićeva10. Dolgoročna učinkovitost in varnost te tehnike še ni dokazana.

Zajemanje živčnega odziva
Večina stimulacijskih sistemov, ki se dandanes uporabljajo v klinične ali raziskovalne
namene, deluje na principu odprtih zank, kar pomeni, da so stimulacijski parametri določeni
in programirani vnaprej in se samodejno ne prilagajajo bolnikovim potrebam.
Razvoj sistema na principu zaprte zanke po drugi strani pomeni, da sistem omogoča sprotno
prilaganje stimulacijskih nastavitev glede na bolnikove potrebe, pomaga pri razpoznavanju
učinkovitosti

oz.

neučinkovitosti

stimulacije

pri

posamezniku

in

tako

omogoča

individualnejšo izbiro parametrov stimulacije.
Osnova za razvoj sistema na principu zaprte zanke je pridobitev povratne informacije o
delovanju sistema, bodisi z elektrofiziološko meritvijo živčnega odziva (NR) na površini
živca bodisi posredno preko fizološkega odziva določenega organa oz. žleze.
Največkrat se za zajemanje NR uporablja ločen sistem od stimulacijskega. Uporabnost
enotnega sistema za stimulacijo in zajemanje, torej večelektrodnih živčnih objemk za
zajemanje signala, so dokazali že v več raziskavah in vitro154,155, Schuettler pa je pokazal
uporabo take objemke in vivo na medianem živcu prašiča156.
Ustrezno povratno informacijo učinka stimulacije bi bilo moč pridobiti z meritvijo
sestavljenega AP (CAP), ki odraža vsoto vseh sproženih AP. Razlike v hitrosti prevajanja
različnih tipov živčnih vlaken v živcu se namreč odražajo z različnimi zakasnitvami v
nastopu začetka AP in tako prispevajo k različnim oblikam CAP, saj končna izmerjena
vrednost predstavlja vsoto signalov, ki so med seboj časovno, prostorsko in fazno
zamaknjeni. Tak signal bi bilo mogoče z ustreznim računalniškim programom razdeliti na
različne sestavne komponente in ga glede na vsebnost posameznih frekvenc tudi analizirati.
Tako analizirani signal pa bi bil potencialno že uporaben kot informacija za sistem na
principu zaključene zanke.
Ker nam sedanja tehnologija zajemanja signalov na živcih še vedno ne omogoča dolgoročne
uporabne informacije, zajete na površini živca, je večina stimulacijskih sistemov še vedno
zasnovanih kot sistemov na principu odprte zanke. Glavno težavo predstavlja ravno
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zajemanje NR oz. CAP, saj je amplituda signala zelo majhna, šum iz okoliškega tkiva in
človekove okolice pa je velikokrat nekaj redov višji. Predvsem so moteče mišice s svojo
aktivnostjo. Za mejenje NR mora biti zato uporabljen primeren ojačevalnik s kombinacijo
ustreznih filtrov za izločanje motenj iz okolice.

5.1.3 Modeli stimulacije in zajemanja na nervusu vagusu
Pregled modelov stimulacije
V zadnjem času se je izjemno povečalo zanimanje za selektivno stimulacijo avtonomnih
živcev, zlasti nervusa vagusa. Najnovejše raziskave se osredotočajo na čim bolj selektivno
stimulacijo tako posameznih površinskih področij živca kakor tudi različnih tipov vlaken na
osnovi različnih premerov oziroma prevodnih hitrosti.
Dosedaj opisani modeli so bili v teoretičnem pristopu k selektivni stimulaciji različnih tipov
vlaken v veliki meri uspešni, manj uspešni pa so bili pri stimulaciji posameznih področij
živca. Poleg tega se mnogi med njimi v praksi niso uveljavili, saj so za stimulacijo uporabljali
elektrokemijsko neustrezne stimulacijske impulze.
Kljub obilici objavljenih raziskav in člankov v svetu trenutno še ni večelektrodnega sistema,
ki bi ustrezno spajal selektivno površinsko stimulacijo in selektivno stimulacijo različnih
tipov vlaken s selektivnim zajemanjem površinske aktivnosti nervusa vagusa.
Največ raziskav je bilo narejenih na komercialnem sistemu za VNS levega nervusa vagusa za
lajšanje težav pri epilepsiji in depresiji, kjer uporabljajo elektrodo v obliki vijačnice, s katero
je zagotavljanje selektivnosti zelo omejeno, so pa poškodbe živca zelo majhne. Optimalni
parametri in protokoli stimulacije kljub mnogim letom uporabe VNS še vedno niso znani, so
pa nastavljeni individualno, predvsem intenziteta toka, ki jo od začetnih 0,25 mA titrirajo do
tiste vrednosti, pri kateri so stranski učinki za bolnika še znosni (ponavadi do okoli 2 mA,
najvišja možna vrednost je 3,5 mA). Ostali parametri so večinoma fiksni, priporočena
frekvenca stimulacije je pri uporabi za epilepsijo 30 Hz in depresijo 20 Hz, širina impulza
500 μs (lahko do 1000 μs), stimulator pa deluje 30 sekund na vsakih 5 minut47.
Narejeni sta bili dve večji raziskavi, ki sta primerjali različne nastavitve parametrov. Prva157
je primerjala »visokostimulacijski« (30 s delovanja vsakih 5 min, 30 Hz, 500 μs, intenziteta
do 3,5 mA) z «nizkostimulacijskim« (30 s delovanja vsakih 90 min, 1 Hz, 130 μs, >3,5 mA)
protokolom. Zmanjšanje pogostnosti krčev v prvi skupini je bilo mnogo večje kot v drugi
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(24,5-odstotno zmanjšanje vs. 6,1-odstotno). Druga raziskava158 je dala podobne rezultate, saj
so ob podobnih protokolih v «visokostimulacijski« skupini opažali do 28-odstotno
zmanjšanje pogostnosti krčev, medtem ko je bilo v «nizkostimulacijski« skupini zmanjšanje
le 15-odstotno.
V zadnjih petnajstih letih je v literaturi opisanih kar nekaj eksperimentalnih modelov, pri
katerih so ugotavljali predvsem povezave med uporabljenim stimulacijskim sistemom, obliko
uporabljenega impulza, izbranimi stimulacijskimi parametri in uspešnostjo selektivne
aktivacije.
Leta 2001 je v eksperimentalne namene Koo159 izvedel VNS pri 21 bolnikih. Ugotovil je, da
je pri impulzni širini 100 μs za aktivacijo vlaken pražna intenziteta stimulusa 1 mA. V študiji
ni uspel stimulirati več vrst populacije vlaken, saj je bil v NR zajet le en vrh, in sicer vrh
vlaken s CV = 10,2 m/s (pri odraslih), kar je manj kot v Evansovi raziskavi139, kjer so imela
najhitrejša vlakna CV = 18,8 m/s. Opisal je tudi razliko pražnih intenzitet in CV med otroki
in odraslimi.
Rozman160,161 je s poskusom na pasjem modelu leta 2004 dokazal vpliv dolgoročne selektivne
stimulacije levega nervusa vagusa na pH v želodcu ter na ostale visceralne funkcije. Pri
poskusih je uporabljal spiralno objemko s 33 platinastimi elektrodami in pravokotne nabojsko
uravnotežene stimulacijske impulze s časovnim zamikom in določenimi izbranimi
stimulacijskimi parametri. Dokazal je, da lahko z izbiro specifične konfiguracije delujočih
elektrod v objemki dokaj selektivno vplivamo na delovanje srca, dihal ter tudi na tlak v
sečnem mehurju in pH v želodcu.
Leta 2004 je Vučkovićeva162 izvedla poskuse na izoliranem prašičjem nervusu vagusu in za
poskus doseganja selektivnosti uporabila tehniko anodnega bloka, počasi naraščajočih
impulzov ter dolgotrajajočih depolarizacijskih predimpulzov. Ugotovila je, da je največjo
mero selektivnosti moč doseči z depolarizacijskimi predimpulzi, najmanjšo pa z
naraščajočimi impulzi. Slednji sicer zmanjšajo aktivacijo debelih vlaken, vendar učinkujejo
tudi na tanjša vlakna. Pri anodnem bloku je bilo moč doseči selektiven blok samo debelih
vlaken. Je pa pri svojih poskusih uporabila z elektrokemijskega stališča neustrezne impulze,
saj je uporabila veliko širino impulza ali visoke intenzitete stimulacijskega toka.
Leta 2007 je Tosato11 po poskusih na človeku poročal o tem, da je pri VNS možno vlakna
večjega premera, ki so odgovorna za pojav stranskih učinkov, zaustaviti s tokovnimi
nabojsko uravnoteženimi kvazitrapeznimi impulzi. Ker pa je zaradi različnega poteka
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mieliniziranih vlaken v preseku in vzdolž živca zelo težko doseči ustrezna vlakna, bi bilo
potrebno dovesti tok na točno določeno mesto v živcu in s tem zagotoviti tudi površinsko oz.
prostorsko selektivnost.
Vučkovičeva10 je svoje delo nadgradila leta 2008 in preiskusila tri tehnike selektivne VNS pri
prašiču in vivo. Ugotovila je, da je s tehniko anodnega bloka možno zaustaviti 0-40 %, s
tehniko depolarizacijskega predpulza 10-25 % ter s tehniko počasi naraščajočega impulza 4050 % debelih mieliniziranih vlaken. Nezmožnost zaustavljanja vseh vlaken je pripisala
relativno veliki debelini živca, kjer se mnoga vlakna nahajajo precej daleč od stimulacijske
elektrode. Pri tehniki anodnega bloka in počasi naraščajočih impulzov je vnos naboja
presegal varne meje, zato bi bile potrebne prilagoditve parametrov.
Leta 2011 je Rozman163 preiskusil model selektivne VNS pri človeku. Cilj raziskave je bil
najti klinično sprejemljivo tehniko selektivne VNS, ki bi zagotavljala stopenjsko regulacijo
ritma srca in sistemskega tlaka. Z uporabo spiralne objemke z 39 elektrodami je stimuliral
vratni predel levega nervusa vagusa s kombinacijo kvazitrapeznih katodnih in pravokotnih
anodnih tokovnih impulzov s frekvencami 10 Hz, 20 Hz in 30 Hz in z naraščajočimi
intenzitetami tokovnih stimulacijskih impulzov. Stimulacijske intenzitete, manjše od 2,5 mA,
niso bile učinkovite pri izzivanju sprememb. Ob večjih intenzitetah toka pa je pri vseh
frekvencah stimulacije prišlo do zmanjšanja frekvence srca in znižanja sistemskega
arterijskega tlaka. Najučinkovitejša je bila stimulacija s frekvenco 20 Hz, najbolj stopenjska
pa stimulacija s frekvenco 10 Hz. Pokazalo se je, da VNS s kombinacijo kvazitrapeznih
katodnih in pravokotnih anodnih tokovnih impulzov frekvence 10 Hz omogoča stopenjsko
regulacijo frekvence srca in sistoličnega arterijskega tlaka.
Ordelmanova12 je v letu 2012 preverila vpliv dveh različnih objemk in različnih parametrov
za stimulacijo levega vratnega nervusa vagusa na srčnožilni sistem pri anesteziranih prašičih.
Ugotovila je, da je uporaba večelektrodnega sistema, v primerjavi z obročasto elektrodo,
veliko bolj selektivno učinkovita, medtem ko o optimalnih parametrih stimulacije ne poroča.
Yoo164 je leta 2013 preiskušal selektivno stimulacijo vratnega dela nervusa vagusa na
anesteziranih psih in določil pražne intenzitete enofaznega impulza, ki so ob širini impulza
300 μs za A vlakna znašala 0,4 mA, za B vlakna 3,8 mA in za C vlakna 17 mA, pripradajoče
CV pa so bile 38,8 m/s, 10,5 m/s in 1,0 m/s.
Leta 2014 je Plachta31 na podganah preiskusil model selektivne VNS z namenom znižati
arterijski tlak ne da bi to vplivalo na frekvenco srca. Uporabil je dve vrsti objemk, tokovno
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nabojsko uravnotežen impulz pravokotne oblike, ter preiskusil različne parametre stimulacije.
Ugotovil je, da je na padec tlaka najbolj vplivala sprememba pulzne širine. Če je bila manjša
od 300 μs, tudi ob spremembi ostalih parametrov, vpliva na arterijski tlak ni opažal. Največji
padec tlaka se je pojavil pri stimulaciji s frekvenco 40 Hz, frekvenci 30 Hz in 50 Hz sta bili
manj učinkoviti. Prav tako je opažal, da je bila učinkovita intenziteta impulza vsaj 0,5 mA, še
do večjega padca tlaka je prišlo pri intenziteti 1 mA. Pri eni od objemk padca tlaka ni bilo, ne
glede na uporabljene parametre, opažal pa je stranske učinke, tj. padec srčne frekvence. Pri
višjih vrednostih vseh treh parametrov je bilo opaziti znatno več apnej.
V raziskavi o desnostranski stimulaciji vratnega predela nervusa vagusa za zdravljenje
srčnega popuščanja in 96 vključenimi bolniki35 niso potrdili kliničnega izboljšanja,
najpomembnejši vzrok za neuspeh so avtorji pripisali nepoznavanju najprimernejšega načina
VNS pri ljudeh, torej neustrezni izbiri tako objemke (uporabili so neselektivno bipolarno
spiralno objemko) kot tudi parametrov stimulacijskega impulza. Zaradi pojavljanja stranskih
učinkov so bili pri stimulaciji s frekvenco 20 Hz in širino impulza 300 μs omejeni na precej
nizke intenzitete stimulacije (srednja vrednost je znašala 1,4 mA), stranske učinke pa so
pripisali visoki stimulacijski frekvenci 20 Hz.

Pregled modelov zajemanja in razvoj sistema na principu zaprte zanke
Raziskave, ki so preučevale možnost individualne aktivacije komercialno dostopnega sistema
za VNS s pomočjo magneta165, so pokazale, da je bil sistem učinkovitejši od tistega, pri
katerem je bila stimulacija avtomatsko nastavljena vnaprej. Bolniki so lahko namreč s
priloženim magnetom vključili ali izključili sistem ter s tem bodisi preprečili ali skrajšali čas
krčev bodisi preprečili stranske učinke, ki so se ob stimulaciji pojavili. Pregled 20 raziskav z
859 vključenimi bolniki166 je pokazal, da jih približno 45 % uporablja možnost z magnetom,
28 % uspe krče preprečiti, ostali pa poročajo o skrajšanju ali manjši intenziteti napada ali pa o
skrajšanem času okrevanja po napadu. Ker tak način zahteva aktivno ukrepanje bolnika, v
veliko primerih zaradi nezmožnosti razpoznave napada ali nemobilnosti, tak sistem ni
uporaben. Posledično se je pojavila želja, da bi se sistem vključil avtomatično na osnovi
drugih pridobljenih informacij, npr. na osnovi sprememb ritma srca pred napadom ali pa
sprememb v encefalogramu. Glede na to, da pomemben del nervusa vagusa sestavljajo
vlakna, ki oživčujejo srce, je logično, da prav informacije iz srčnožilnega sistema lahko
pripomorejo k razvoju sistema na principu zaprte zanke. Poleg tega so ugotovili, da se kar pri
64-71 % bolnikov pred napadom pojavijo značilne spremembe v srčnem ritmu (ponavadi
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iktalna tahikardija, lahko pa tudi bradikardija oz. spremembe v variabilnosti srčnega ritma)167.
Vse to je pred nekaj leti vodilo do razvoja komercialnega VNS sistema na principu zaprte
zanke (AspireSR, NCP; Cyberonics Inc., Houston, TX, USA), pri katerem se je VNS na
osnovi razpoznave sprememb v srčnem ritmu pred morebitnim napadom avtomatično
dodatno vključila. Po narejeni pilotni raziskavi168 in številnih tehničnih izboljšavah sistema,
ga je sedaj odobrila tudi FDA.
Zgoraj omenjeni VNS sistem pa je primeren le za bolnike, ki sistem uporabljajo za lajšanje
težav pri epilepsiji, medtem ko za uporabo v druge namene ni primeren. Pojavila se je želja,
da bi obstajal stimulacijski sistem, ki bi združeval tako funkcijo stimulacije kot tudi
simultanega zajemanja odziva na živcu. Le-ta bi nam dal povratno informacijo o
učinkovitosti stimulacije, uporaben pa bi bil ne glede na indikacijo za uporabo.
Ker je pri stimulaciji nervusa vagusa težko pridobiti takojšne informacije o uspešnosti
stimulacije (kot npr. pri stimulaciji motoričnega živca), in ker pravzaprav ne vemo, katere
komponente v nervusu vagusu so med stimulacijo vzdražene, je za bolnika najbolje, da se
med samo stimulacijo izvajajo elektrofiziološke meritve odziva na površini vzdraženega
živca. Ker je amplituda NR zelo majhna, šum iz okoliškega tkiva in človekove okolice pa je
nekaj redov višji, se zaenkrat v praksi ta način še ni uveljavil, bilo pa je narejenih kar nekaj
eksperimentalnih raziskav.
Evans139 je leta 2004 uporabil komercialno dostopen sistem za VNS pri zdravljenju epilepsije
ter intraoperativno zajemal odziv živca pri 8 bolnikih z 2 cm oddaljenima zajemnima
elektrodama. Pokazal je, da je s tem sistemom in parametri, uporabljenimi v klinični praksi,
možno aktivirati 3 različne tipe živčnih vlaken, in sicer debelejša A, srednje debela A δ in pri
nekaterih bolnikih tudi počasna C vlakna; v tej raziskavi so srednje CV znašale 18,8 m/s, 9,5
m/s in 2,1 m/s.
Podobno raziskavo z drugačnim elektrodnim sistemom je naredil Koo159 letu 2001, ki s
stimulacijo ni uspel pridobiti odzivov posameznih tipov živčnih vlaken, saj je bil v odzivu
živca prisoten le en vrh, in sicer vrh vlaken s CV = 10,2 m/s. Je pa opažal različne odzive na
podobne parametre stimulacije pri različno starih bolnikih, ter tako poudaril, da je
individualen pristop nujen.
Medtem ko ti dve raziskavi nista dali informacij o živčnem odzivu po zaključenem postopku
implantacije sistema, je Tahry16 v letu 2010 analiziral živčne odzive pri 3 bolnikih 2 tedna po
implantaciji sistema, ki v spiralni objemki vsebuje elektrode za stimulacijo in za zajemanje
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živčnega odziva. Izbrani parametri so bili: intenziteta do 1,25 mA, širina impulza 500 μs,
frekvenca 30 Hz in čas delovanja 30 sekund na vsakih 10 min. Glede na to, da je bil sistem
hkratne stimulacije in zajemanja živčnega odziva le delno uspešen in glede na to, da se je
zajemanje živčnega odziva izkazalo za zelo težavno, bodo pred klinično aplikacijo potrebne
še večje raziskave.

5.2 Materiali in metode
5.2.1 Zasnova raziskave
Glavi cilj doktorskega dela je bil izboljšati do sedaj znane modele selektivne stimulacije
nervusa vagusa. Zato smo sprva zasnovali in nato preverili model, kjer smo s posebej
oblikovano večelektrodno spiralno objemko omogočili selektivno stimulacijo različnih tipov
živčnih vlaken na določenem površinskem delu živca, ob tem pa tudi hkratno zajeli živčni
odziv (NR) z enotnim sistemom, ki bi bil potencialno uporaben tudi za dolgoročno
implantacijo pri človeku.

Izbira živali
S stališča predvidenih pogojev in zahtev za vzpostavitev modela selektivne aktivacije vlaken
nervusa vagusa in tehnoloških omejitev, je bilo smiselno izbrati tako žival, ki bi imela čim
večje premere avtonomnih živcev. Ker je bil končni cilj in smisel doktorskega dela omogočiti
realizacijo selektivne aktivacije vlaken nervusa vagusa človeka, je bilo potrebno izbrati
takšno žival, pri kateri je premer živca živali primerljiv s premerom živca pri človeku.
V zadnjih dvajsetih letih vse več raziskovalnih institucij po svetu pri raziskavah na področju
biomedicine uporablja model prašiča, vzrok za porast pa je velika anatomska in fiziološka
podobnost z modelom človeka. Zato je model prašiča postal standardni model za
biomedicinske raziskave, zelo pogosto je namreč uporabljen v kirurških študijah večine
notranjih organov. Uporablja se tudi pri raziskavah v zvezi z avtonomnim živčevjem, vendar
je ravno pri slednjem in pri študijah funkcije osrednjega živčnega sistema bilo narejenega
relativno malo. V zadnjih letih je sicer pri raziskavah selektivne VNS precej raziskovalcev
prešlo z živalskih modelov malih živali (podgan, zajcev, mačk)31,146 na model prašiča, delo pa
poteka tako na izoliranem živcu162 kot tudi in vivo10,12.
Za namen izboljšave modela selektivne stimulacije smo se torej odločili za uporabo segmenta
izoliranega nervusa vagusa prašiča, odvzetega v vratnem predelu. Ta živec namreč po
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debelini ustreza človeškemu nervusu vagusu, poleg tega je vratni predel tudi pri človeku
najprimernejše mesto za namestitev sistema stimulacijskih elektrod.

Lastnosti nervusa vagusa prašiča
Glede na podatke iz literature naj bi nervus vagus pri človeku vseboval večje število vlaken
kot živalski. Primerjava vratnih delov nervusa vagusa med različnimi vrstami sesalcev je
pokazala, da ustrezen približek človeškemu modelu lahko predstavlja prašičji pa tudi pasji
model, saj so si živci med seboj podobni tako po premeru, ki znaša okoli 3 mm, kot tudi po
skupnem številu aksonov. Kot so pokazale anatomske študije24, naj bi bilo število
mieliniziranih aksonov proporcialno odvisno od velikosti sesalca, tako naj bi jih zajčji nervus
vagus vseboval 3000, mačji 10000, pasji 15000 in človeški 20000. Nemieliniziranih vlaken je
približno šestkrat več kot mieliniziranih. Tako lahko vidimo, da vratni del nervusa vagusa
sesalca vsebuje pri zajcu skupno okoli 20000 aksonov, medtem ko jih je pri človeku več kot
100000, od katerih jih je velika večina manjših mieliniziranih B vlaken ali nemieliniziranih C
vlaken164.

Odvzem vzorcev za histološko analizo
Da bi si zagotovili čim bolj funkcionalno uporaben nervus vagus, smo izbrali dobavitelja, ki
ima vpeljan čim krajši način usmrtitve. Za dobavitelja smo izbrali Gostilno in mesarijo
Kavčič, (Marjan Kavčič, s. p., Drenov Grič 9, 1360 Vrhnika). Za delo na izoliranih tkivih
smo pridobili dovoljenje Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin
(UVHVVR) za predčasno oddajo delov prašičjih trupov in dokazilo o zdravstveni ustreznosti
mesa (potrdilo št. 34401-27/2010/3). Živali so izvirale iz organizirane in odobrene reje, bile
usmrčene v komercialne namene za prodajo mesa, dobavitelj pa je izvajal usmrtitve po
verificiranih pogojih. Usmrtitev priližno 80 kilogramskih živali je bila izvedena pri
dobavitelju na strokoven in predpisan način.
Vzorce nervusov vagusov za vzpostavitev geometrijskega modela smo odvzeli na dveh
usmrčenih prašičih nemudoma po usmrtitvi. Pri obeh smo odvzeli po en vzorec levega in
desnega nervusa vagusa v osrednjem delu vratu (Slika 5.5). Približno 10 do 15 minut po
vbodu za izkrvavitev, smo izpreparirali živec v dolžini 40 mm (Slika 5.6) in ga potopili v
fiksativ formalin za nadaljnjo pripravo za histološko analizo.
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Slika 5.5: Osamitev nervusa vagusa (živec označen s puščico).

Slika 5.6: Vzorec izoliranega segmenta nervusa vagusa prašiča v dolžini 40 mm.
Histološka analiza vzorcev
Zaradi pomankljivih podatkov o premeru in morfologiji nervusov vagusov prašiča v literaturi,
smo pred izdelavo geometrijskega modela naredili histološko preiskavo segmentov levih in
desnih nervusov vagusov, odvzetih od dveh prašičev. Želeli smo pridobiti podatke o
dimenzijah vratnega dela živca ter številu in premeru vlaken. Segment levega nervusa
vagusa, označenega s številko 1, smo odvzeli od prvega prašiča, segment levega nervusa
vagusa, označenega s številko 3, smo odvzeli od drugega prašiča in segment desnega nervusa
vagusa, označenega s številko 2, od prvega prašiča.
Iz fiksiranih segmentov živca smo pripravili količke za rezanje rezin za histološko preiskavo,
rezine so bile izrezane na tistih mestih, kjer naj bi se po modelu nahajale skupine elektrod
stimulacijskega in zajemnega sistema kot prikazuje slika 5.7.
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Slika 5.7: Mesta prečnih rezov in odvzema rezin.
Označbe A, B in C na sliki 5.7 tako ustrezajo naslednjim mestom na segmentu živca:
A- mesto, kjer se nahaja ena skupina elektrod za zajemanje NR (14 mm od polovice
segmenta),
B- mesto, kjer se nahaja skupina stimulacijskih katod (na polovici segmenta) in
C- mesto, kjer se nahaja druga skupina elektrod za zajemanje NR (14 mm od polovice
segmenta).
Razlike v premerih vseh treh živcev smo primerjali pri obeh živalih, histološko pa smo
preiskali le segmente obeh živcev ene živali, in sicer predela, kjer naj bi se nahajale skupine
stimulacijskih elektrod, torej na mestu B.
Analogno zgoraj navedenim oznakam segmentov in oznakam mest, kjer smo rezali rezine,
smo označili tisti rezini, ki smo ju nameravali imunohistokemijsko barvati na mielin za
optično in računalniško podprto analizo glede zastopanosti mieliniziranih vlaken. Ti rezini
smo označili z naslednjima oznakama:
B1- rezina segmenta levega nervusa vagusa odvzetega od prvega prašiča in
B2- rezina segmenta desnega nervusa vagusa odvzetega od prvega prašiča.
Za izražanje mielina smo uporabili proteinsko protitelo S-100, ki je imunohistokemijski
označevalec Schwannovih celic v mielinski ovojnici in PAP metodo.
Rezini sta bili histološko preiskani na Inštitutu za Patološko fiziologijo Medicinske fakultete
v Ljubljani, in sicer z uporabo računalniško podprte optične mikroskopije. Pri histološki
analizi vsake rezine smo pregledali le del rezine živca in pri štetju upoštevali 500 aksonov.
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Histološka analiza ni pokazala bistvenih razlik med levim in desnim nervusom vagusom,
torej med vzorcema B1 in B2.
V tabeli 5.1 so zbrani rezultati histološke analize vzorcev B1 in B2, na sliki 5.8 pa je prikazan
spekter površin mieliniziranih vlaken in njihova zastopanost v skupnem številu 500 preštetih
mieliniziranih vlaken v rezini B1 levega nervusa vagusa prvega prašiča.

Tabela 5.1: Dimenzije nervusa vagusa pri prašiču in zastopanost mieliniziranih živčnih
vlaken v rezinah B1 in B2.
Oznaka vzorca

B1

B2

Živec

Levi nervus vagus prašiča

Desni nervus vagus prašiča

Premer živca

≈3 mm

≈3 mm

Obseg živca

≈9 mm

≈9 mm

Tip vlaken v živcu

A, B, C

A, B, C

Število B vlaken (%)

300 (60 %)

340 (68%)

Površina B vlakna

16 μm2

16 μm2

Premer B vlakna

≈ 4.6 μm

≈ 4.6 μm

Število A vlaken (%)

200 (40 %)

140 (32%)

Število C vlaken

večina (niso prešteta)

večina (niso prešteta)
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Slika 5.8: Spekter površin in zastopanost mieliniziranih vlaken v rezini B1 levega nervusa
vagusa.
Geometrijski model nervusa vagusa prašiča
Pri analizi premerov treh odvzetih segmentov živca se je pokazalo, da se le-ti kljub razliki v
teži obeh živali med seboj niso veliko razlikovali. Premer živca je bil pri vseh treh živcih na
vseh mestih reza namreč približno 3 mm.
Za določitev razlike med premerom nervusa vagusa pri prašiču in premerom nervusa vagusa
pri človeku, smo upoštevali izkušnje, ki smo jih pridobili pri selektivni stimulaciji človeškega
nervusa vagusa pri 4 bolnikih163 in ugotovili, da so bili prašičji le nekoliko tanjši.
Na osnovi teh rezultatov smo pri vzpostavitvi modela tako upoštevali premer nervusa vagusa
približno 3 mm. Predpostavili smo, da se presek segmenta nervusa vagusa ob namestitvi
znotraj večelektrodnega stimulacijskega sistema ne spremeni. Zaradi razlike med obliko
preseka živca in obliko večelektrodne spiralne objemke pa vsekakor pride do mehanske
prilagoditve živca, pri čemer se lahko rahlo spremeni le položaj snopov v živčnem segmentu.
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5.2.2 Model selektivne aktivacije posameznih površinskih področij živca in
selektivne aktivacije različnih tipov živčnih vlaken v nervusu vagusu
prašiča
Izbira oblike večelektrodnega sistema
Prva od zahtev, ki smo jo postavili v modelu selektivne aktivacije površinskih področij
mieliniziranega mešanega avtonomnega nervusa vagusa, je bila možnost vgradnje ustreznega
stimulacijskega in zajemnega dela v enoten sistem, ki bi bil potencialno uporaben tudi za
dolgoročno implantacijo pri človeku.
Ker je pri stimulaciji bistvena varnost, je bila pomembna izbira oblike večelektrodnega
sistema in uporabljenih materialov. Možnosti za uspešno realizacijo te zahteve smo preverili
s študijem rezultatov, ki so objavljeni v literaturi, ter nato tudi z lastnim študijem mehanskih
lastnosti platine in z elektrokemijskimi meritvami, s katerimi smo karakterizirali varno fazno
mejo med elektrodo in tkivom.
Ker zunajživčne elektrode zagotavljajo pri dolgotrajni uporabi relativno večjo varnost glede
mehanskih poškodb živca kot znotrajživčne, smo slednji tip elektrod, tudi zato ker je delo
potekalo na avtonomnem in ne motoričnem živcu, izključili kot povsem neprimernega. Pri
izbiri oblike zunajživčnega stimulacijskega sistema s ciljem selektivne aktivacije posameznih
površinskih področij nervusa vagusa, smo se odločili za večelektrodni sistem v obliki spiralne
objemke, saj ima ta nekaj pomembnih prednosti pred stimulacijo z elektrodo v obliki obroča
ali vijačnice.
Prva od prednosti, ki so jih pokazali rezultati več raziskovalnih skupin13,129, ki so uporabljale
mnogo enostavnejše večelektrodne sisteme, je, da je mogoče z vgraditvijo več elektrod v
osnovno spiralno objemko uspešno in natančno aktivirati posamezna površinska področja in
celo posamezne snope. Druga pomembna prednost je ta, da spiralna oblika zagotavlja
konstantni radialni pritisk na živec, pri čemer je mogoče radialni pritisk določiti že pri
načrtovanju in izdelavi objemke. Tretja velika prednost pred drugimi je tudi ta, da je tak
sistem izjemno enostaven za implantacijo, saj ga ni treba s šivi pritrditi na živec. Četrta
prednost glede učinkovitosti stimulacije pa je, da se tokovnice stimulacijskega toka razširjajo
izključno znotraj objemke. To omogoča izjemno majhno sipanje, s tem pa se zmanjša
možnost aktivacije tistih področij, katerih aktivnost ni zaželena. Poleg tega se vlakna
aktivirajo ob znatno manjših vrednostih vnešenega naboja. Zelo pomembna prednost, zaradi
katere smo tudi lahko preverili predlagani model selektivne stimulacije, pa je ta, da lahko
spiralna objemka vsebuje veliko število poljubno razporejenih elektrod, ki jih je moč
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aktivirati v poljubnih kombinacijah, razporejene pa so tako, da je število tistih, ki so v stiku s
površino živca in jih je moč aktivirati, odvisno od premera živca. Na debelejšem živcu naj bi
bilo tako moč aktivirati več elektrod in na manjšem manj, kot je prikazano na sliki 5.9.

Slika 5.9: Prilagajanje spiralnega večelektrodnega sistema na odseke živcev različnih
premerov.
Na tak način bi bilo mogoče na vsakem živcu s premerom v določenem območju selektivno
aktivirati površinska področja po celotnem obodu.
Omejitve večelektrodnega sistema izvirajo iz mehanskih lastnosti kovine, uporabljene za
izdelavo elektrod. Zagotavljati mora dovolj veliko robustnost in omogočati mehansko varen
in zanesljiv priključek dovodnih žic. Takšen stik mora biti pri pogojih električne aktivnosti
mehansko dovolj trden in biokompatibilen. Razen tega mora zagotavljati tudi veliko
zanesljivost. Na osnovi teh zahtev smo ocenili, da je platina primeren material, ki zadosti
večini zgornjih zahtev. Pri klinični uporabi so problematične tudi dovodne žice, ki morajo
imeti hkrati ustrezne električne kot tudi mehanske lastnosti. Dovodne žice namreč
predstavljajo mehansko povezavo z okoliškim tkivom, kar povečuje verjetnost premaknitve
elektrode glede na izbrano mesto.
Dostopna tehnologija in materiali za izdelavo večelektrodnih sistemov za zunajživčno
selektivno aktivacijo vlaken še vedno ne omogočajo izdelave poljubno majhnih objemk, ki bi
zagotavljale zanesljivo, varno in dolgotrajno aktivacijo majhnega števila živčnih vlaken
določenega tipa. Vnos velikih količin naboja s pomočjo miniaturnih elektrod pomeni namreč
potencialno nevarnost elektrokemijsko škodljivih reakcij, ki poškodujejo tako elektrode kot
okoliško tkivo.

Načrtovanje razporeditve elektrod v večelektrodni spiralni objemki
Pri izbiri ustrezne konfiguracije elektrod smo upoštevali zahtevo po selektivni stimulaciji
različnih površinskih področij živca in po selektivni stimulaciji različnih tipov živčnih
vlaken.
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Kljub pomembnim prednostim, ki jih v primerjavi z znotrajživčnimi izkazujejo zunajživčne
elektrode (Slika 5.1), imajo slednje precej omejitev glede zagotavljanja selektivnosti, saj z
njimi ni možno dosegati večje stopnje selektivnosti, ker so zmožne stimuliranja ali zajemanja
le iz večje skupine aksonov in iz področja pod elektrodo115.
Ker pa zahteve po selektivnosti kljub temu ostajajo, je potrebno v zunajživčni sistem, v
našem primeru v spiralno objemko, vključiti večje število poljubno razporejenih elektrod, ki
jih je moč aktivirati v poljubnih monopolarnih in bipolarnih kombinacijah in uporabiti
kompleksne načine stimulacije. Pri oblikovanju spiralne objemke in pri zasnovanju
razporeditve tako stimulacijskih kot zajemnih elektrod smo upoštevali dognanja Sunderlanda
in Bedbrooka169 ter Tarlerja in Mortimerja129, po katerih se vlakna v snopih, ki potekajo
površinsko vzdolž živca, intenzivno prepletajo tako, da se pojavljajo v razdruženih in v
združenih snopih. Zaradi tega dejstva mora biti razdalja med elektrodami v stimulacijski
skupini in pari zajemnih elektrod določena tako, da je le-ta manjša od razdalje, pri kateri se
položaj vlaken znatno spremeni.
Pri zasnovanju konfiguracije elektrod smo upoštevali tudi do sedaj objavljene rezultate
raziskav, ki so obravnavale modele selektivne stimulacije perifernih živcev13,14,145 in zgoraj
opisani geometrijski model nervusa vagusa prašiča, ki smo ga vzpostavili na osnovi realne
strukturne topografije, pridobljene s histološko analizo odvzetih segmentov živca.
Predvsem je ideja o oblikovanju sistema temeljila na objemki, ki smo jo predstavili in
uporabili že pri študijah stimulacije avtonomnih živcev na psih161 in pozneje pri študiju
selektivne stimulacije človeškega nervusa vagusa pri 4 bolnikih163.
Zaradi geometrije in dimenzije stimulacijske katode je število vlaken v površinskem področju
živca, ki ga lahko aktivira ena katoda, veliko. Širina katode v stimulacijskem trojčku je
namreč v primerjavi s premerom živčnega vlakna zelo velika. Upoštevajoč privzeti premer
živca približno 3 mm in premere A in B vlaken smo izračunali, da bi bila optimalna širina
posamezne elektrode znotraj večelektrodnega sistema enaka 0,5 mm. Pri drobnejših B
vlaknih so Ranvierovi zažetki bolj skupaj kot pri A vlaknih, zato je moč vlakno aktivirati
istočasno na več zažetkih. Po dolžini bi tako posamezna elektroda aktivirala posamezno
živčno vlakno B na največ treh Ranvierovih zažetkih. Vlakna so glede na mesto izstopa
stimulacijskega toka vzdolžno zamaknjena, zato položaj Ranvierovih zažetkov ni znan.
Nemogoče je tudi določiti, kako blizu stimulacijske katode se nahaja posamezno vlakno, zato
tudi ni mogoče določiti, kolikšen tok je potreben za aktivacijo vlakna. Ker je silikonska

92

objemka neprevodna, smo predpostavili, da tok znotraj večelektrodne objemke teče po živcu
od anode do stimulacijske katode po najkrajši longitudinalni poti.
Zaradi upoštevanja faznih mej med elektrodo in tkivom znotraj kapacitivnega mehanizma, je
bila vsaka od elektrod v stimulacijski skupini dimenzionirana tako, da pri vnosu zahtevanega
naboja ne bi presegla mej, do katerih so elektrokemijske reakcije še povratne.
Pri snovanju števila in razporeditve elektrod v objemki, smo morali upoštevati tudi dolžino
celotne objemke, saj je bilo potrebno, da je objemka tudi po dimenziji primerna za
implantacijo na vratni predel nervusa vagusa pri prašiču.
Odločili smo se, da poleg stimulacijskih in zajemnih elektrod v spiralno objemko vključimo
tudi dodatne bloking oz. zaustavitvene elektrode. S temi je možno povzročiti še dodatno
zaustavitev AP vlaken, katerih aktivacija ni želena.
Pomembna je torej izbira:
stimulacijskega trojčka (od 1-9),
zajemnega para (od 1-9) in
zaustavitvenih elektrod (od 1-9).
Na osnovi zgoraj opisanih pogojev smo določili optimalne dimenzije večelektrodne spiralne
objemke in optimalno število elektrod (Slika 5.10):
nominalni premer živca:

2,5 mm,

dolžina objemke:

38 mm,

dolžina elektrode:

2 mm,

širina elektrode:

0,5 mm,

obodna razdalja med elektrodami:

0,5 mm in

vzdolžna razdalja med elektrodami:

2 mm.

V literaturi je zelo malo podatkov o klasifikaciji različnih tipov živčnih vlaken, njihovih
premerih in pripadajočih CV v nervusu vagusu pri prašiču. Na osnovi objavljenih podatkov o
tipih vlaken, ki so prisotna v vratnem predelu nervusa vagusa pri človeku24 in pri
prašiču110,139 ter na osnovi rezultatov histološke preiskave, smo opredelili tri skupine vlaken,
ki smo jih nato upoštevali pri vzpostavitvi modela:
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-

najdebelejša mielinizirana Aβ (v nadaljevanju označena kot A vlakna), ki sicer
prenašajo motorične in aferentne visceralne informacije, so premera d = 5-12 μm,
njihove CV pa so okoli 50 m/s,

-

tanjša mielinizirana B vlakna, ki vsebujejo parasimpatična vlakna, so premera d = 1–5
μm, s CV okoli 10 m/s in

-

številčno najbolj zastopana drobna nemielinizirana C vlakna, ki prenašajo aferentne
visceralne informacije, imajo premer d = 0,5-2 μm ter CV 1-2 m/s.

Slika 5.10: Dimenzije objemke in različne skupine elektrod.
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Glede na do sedaj razvite in preiskušene modele smo predpostavili, da bo z izbranim
stimulacijskim impulzom možno aktivirati le debelejša mielinizirana A vlakna in tanjša
mielinizirana B vlakna, medtem ko nemieliniziranih C vlaken, vsaj glede na podatke iz
literature, s predvidenim impulzom ne bo možno vzdražiti, ker so vrednosti tokov za
vzdraženje C vlaken vsaj 10x višji.
Predpostavili smo, da je mogoče A in B vlakna aktivirati kjer koli na katodi in da pripadajoči
AP napredujejo simultano v obeh smereh. Nabor bližnjih vlaken nad izbranim trojčkom, s
približno istočasno aktivacijo, pa smo smatrali kot enojno pot napredovanja. Spodnja slika
5.11 tako prikazuje tridimenzionalno računalniško simulacijo aktivacije AP A in B vlaken na
katodi ter njihovo napredovanje z zgoraj določenima CV.

Slika 5.11: Tridimenzionalna računalniška simulacija aktivacije AP A (zeleno) in B (roza)
vlaken na katodi ter njihovo napredovanje z zgoraj določenima CV.
V modelu smo torej predpostavili stimulacijski trojček, sestavljen iz srednje stimulacijske
katode, električno povezani leva in desna elektroda ob katodi pa sta anodi. Tako je
stimulacijski tok omejen zgolj na notranjost objemke. Model izkorišča dejstvo, da je AP
debelih vlaken moč zaustaviti z manjšo hiperpolarizacijo membrane kot AP drobnih vlaken.
Ob nastopu stimulacijskega impulza se aktivirajo vsa vlakna, AP se širijo na obe strani proti
skupaj vezanima anodama. AP debelih vlaken pripotujejo do hiperpolariziranih področij v
bližini obeh anod prej kot AP počasnih, zato so le-ti tam zaustavljeni, medtem ko so zaradi
manjšega učinka hiperpolarizacije AP tanjših mieliniziranih vlaken že lahko prepuščeni.
Slika 5.12 prikazuje tridimenzionalno računalniško simulacijo delne zaustavitve AP A vlaken
(zeleno) na anodah trojčka in dospetja AP B vlaken (roza) do anod trojčka. Delna zaustavitev
napredovanja AP A vlaken je ponazorjena z zmanjšanim številom pikic zelene barve, ki so
prešle območje pod anodama trojčka.
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Slika 5.12: Tridimenzionalna računalniška simulacija delne zaustavitve AP A vlaken (zeleno)
in dospetje AP B vlaken (roza) do anod trojčka.
Z dodatno vstavljenimi zaustavitvenimi elektrodami, ki ležijo levo in desno ob anodah, lahko
še dodatno zaustavimo napredovanje AP vlaken, ki jih ne želimo aktivirati. Ker zaustavitvene
elektrode ležijo na razdalji nekaj mm od anodnih elektrod in glede na to, da se na tej razdalji
razporeditev vlaken v snopu že lahko spremeni, predvidevamo, da lahko z zaustavitvenimi
elektrodami dodatno zaustavimo AP še v vlaknih, ki jih z anodno elektrodo nismo uspeli.
Glede na želeno selektivno aktivacijo le tanjših mieliniziranih B vlaken, smo torej dodatno
poskušali zaustaviti širjenje AP debelejših mieliniziranih A vlaken.
Spodnja slika 5.13 prikazuje tridimenzionalno računalniško simulacijo dodatne zaustavitve
AP A vlaken (zeleno) na zaustavitvenih anodah in zakasnitev AP B vlaken (roza). Stopnja
zaustavitve napredovanja AP A vlaken je ponazorjena s ponovnim zmanjšanjem številom
pikic zelene barve pod zaustavitveno elektrodo.

Slika 5.13: Tridimenzionalna računalniška simulacija dodatne zaustavitve AP A vlaken
(zeleno) na zaustavitvenih elektrodah in zakasnitev AP B vlaken (roza).
Izbira oblike stimulacijskega impulza
Temeljna zahteva pri izbiri oblike impulza je bila, da je z njim mogoče vnesti zadostno
količino naboja za vzdraženje vlaken, hkrati pa je potrebno ostati znotraj varnega
elektrokemijskega okna ter se tako izogniti elektrokemijskim poškodbam. Glede na podatke
iz literature je za nastanek čim manj poškodb tako stimulacijskega sistema kot vzdraženega
tkiva, najbolje izbrati izmeničen nabojsko nepopolno uravnotežen impulz, ki ima precej
prednosti pred enofazno obliko, ter izmenično obliko z nabojsko uravnoteženostjo (Slika 5.2).
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Druga zahteva je bila, da je z omenjeno obliko impulza mogoče doseči selektivno aktivacijo
samo določenega tipa živčnih vlaken, tako da z danim impulzom aktiviramo samo določene
tipe vlaken ali da AP določenih vlaken, ki smo jih sicer aktivirali, pa je njihova aktivacija
neželena, zaustavimo. Kot najoptimalnejša izbira oblike impulza, ki bi omogočala
selektivnost in varnost hkrati, se je glede na prejšnje lastne raziskave in na podatke iz
literature izkazala kvazitrapezna (Slika 5.14). Prvi del impulza sestavlja tokovna stopnica,
stopnici sledi plato. S spreminjanjem parametrov tega dela impulza je mogoče vplivati na
količino vnešenega naboja in posledično na dosego praga vzdraženja v različnih tipih živčnih
vlaken. Z dovolj visoko intenziteto toka in širino impulza bi lahko omogočili aktivacijo vseh
vlaken, ki bi dosegla prag vzdraženja, AP pa bi se širili na obe strani simetrično. Platoju sledi
del impulza, imenovan eksponentni padec, ki povzroči anodni blok živčnega prevajanja.
Uporaba eksponentnega padca v impulzu upošteva dejstvo, da impulzi debelejših
mieliniziranih vlaken z višjo CV pripotujejo na področje med katodo in anodo oz. na
področje zaustavitvenih elektrod takrat, ko je hiperpolarizacijski učinek anode oz.
zaustavitvenih elektrod še vedno močan, medtem ko impulzi tanjših mieliniziranih B vlaken
dosežejo ta področja šele takrat, ko je intenziteta toka zaradi eksponentnega padca padla do te
mere, da do zaustavitve prevajanja ne pride več.
Časovnega odmora med katodnim in anodnim delom impulza, ki naj bi bil glede na nekatere
podatke iz literature pomemben, nismo uporabili, saj ga je nadomestila faza eksponentnega
padca, sicer pa se tudi v naši predhodni raziskavi163 ni izkazal kot pomemben.
Za omejitev škodljivih elektrokemijskih reakcij je bilo nujno uporabiti bifazni nepopolno
uravnotežen impulz, zato smo posledično modelirali tudi anodni del impulza.
Odmor med zaključnim anodnim delom impulza in katodnim delom naslednjega pulza pri
predlaganem modelu ni bil pomemben, saj smo predvidevali stimulacijo s frekvenco samo
1 Hz.
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Slika 5.14: Kvazitrapezni, izmenični, tokovno kontrolirani nepopolno uravnoteženi
stimulacijski impulz.
Izbira parametrov stimulacijskega impulza
Zaradi zgoraj omenjenih dejstev smo se torej odločili, da za preverjanje modela uporabimo
kvazitrapezni, izmenični, tokovno kontrolirani nepopolno uravnoteženi stimulacijski impulz.
Izhodišča za izbiro parametrov omenjenega stimulacijskega impulza so bili pregled literature
in uporabljenih parametrov stimulacije ostalih raziskovalcev in naš model, ki smo ga
uporabili pri poskusih na človeku163.
Predlagani model selektivne stimulacije predvideva natančno opredelitev in prednastavitev
vrednosti naslednjih parametrov impulza:
ic- intenziteta katodne faze stimulacijskega impulza je bila nastavljena med 0,8 in 4,2
mA,
tc- širina katodne faze stimulacijskega impulza je bila nastavljena med 60 in 300 μs,
texp- širina eksponencialnega padca katodne faze stimulacijskega impulza je bila
nastavljena na fiksno vrednost 105 μs,
τexp- časovna konstanta eksponencialnega padca katodne faze stimulacijskega impulza
je bila nastavljena med 20 in 60 μs,
ia- intenziteta anodne faze stimulacijskega impulza je bila nastavljena med 0,35 in 1,8
mA in
ta- širina anodne faze stimulacijskega impulza je bila nastavljena na fiksno vrednost
490 μs.
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5.2.3 Model selektivnega zajemanja živčnega odziva na selektivno aktivacijo
nervusa vagusa prašiča
Bistveni del modela predstavlja možnost selektivnega zajemanja NR s parom zajemnih
elektrod, ki leži levo in desno od zaustavitvenih elektrod, in je del enotnega sistema za
stimulacijo in zajemanje (Slika 5.10).
Pri modelu selektivnega zajemanja NR na selektivno stimulacijo smo upoštevali dejstvo, ki
so ga izpostavili tudi drugi avtorji, da različni pari zajemnih elektrod v eni vrsti prednostno
zajemajo različne prevodne poti v živcu, torej zajemajo predvsem AP tistih vlaken, ki se pod
zajemnim parom nahajajo. Z izbiro drugega para v drugi vrsti elektrod pa zajamemo
prednostno tiste poti, ki vključujejo vlakna, ki se nahajajo pod tem drugim parom116,170.
Na vrednost NR so imele največji vpliv porazdelitev vlaken v živcu, razdalja med
elektrodama v paru zajemnih elektrod in razdalja med aktivnimi vlakni in parom zajemnih
elektrod171.
Glede na model smo pričakovali, da se bo pozitivni odklon NR pojavil v trenutku, ko bodo
AP najhitrejših A vlaken, ki niso bili zaustavljeni niti na anodah stimulacijskega trojčka niti
na zaustavitvenih elektrodah, prispeli do notranjega roba pozitivne elektrode v zajemnem
paru in trajal toliko časa, dokler ne bodo najpočasnejši AP B vlaken prešli zunanjega roba
zaustavitvenih elektrod.
Na sliki 5.15 je prikazana tridimenzionalna računalniška simulacija dospetja nezaustavljenih
AP A vlaken (zeleno) na pozitivno elektrodo para zajemnih elektrod.

Slika 5.15: Tridimenzionalna računalniška simulacija dospetja AP nezaustavljenih A vlaken
(zeleno) na pozitivno elektrodo para zajemnih elektrod.
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Negativni odklon NR pa se bo pojavil v trenutku, ko bodo AP najhitrejših A vlaken (zeleno)
dosegli notranji rob negativne elektrode v zajemnem paru in trajal toliko časa, dokler ne bodo
najpočasnejši AP B vlaken (roza) prešli zunanjega roba te elektrode.
Na sliki 5.16 je prikazana tridimenzionalna računalniška simulacija dospetja nezaustavljenih
AP A vlaken (zeleno) na negativno elektrodo para zajemnih elektrod.

Slika 5.16: Tridimenzionalna računalniška simulacija dospetja nezaustavljenih AP A vlaken
(zeleno) na negativno elektrodo para zajemnih elektrod.
Na sliki 5.17 je prikazana tridimenzionalna računalniška simulacija dospetja AP B vlaken
(roza) na negativno elektrodo para zajemnih elektrod.

Slika 5.17: Tridimenzionalna računalniška simulacija dospetja AP B vlaken (roza) na
negativno elektrodo para zajemnih elektrod.
5.2.4 Strojna in programska oprema
Večelektrodna spiralna objemka
Pri načrtovanju optimalne razporeditve elektrod in določitvi obodnih ter vzdolžnih razdalj
med elektrodami smo upoštevali zahteve zgoraj opisanega modela selektivne aktivacije
posameznih površinskih področij živca, selektivne aktivacije različnih tipov živčnih vlaken in
selektivnega zajemanja odziva na selektivno aktivacijo nervusa vagusa prašiča. Poleg tega
smo pri sami izdelavi upoštevali tudi rezultate, ki smo jih pridobili s predhodnim lastnim
študijem mehanskih lastnosti platine in njene obdelave in z elektrokemijskimi meritvami o
ustreznosti elektrod in stimulacijskega impulza.
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Za potrebe preverjanja hipoteze smo vzpostavili svojo lastno tehnologijo izdelave spiralne
objemke, izbrali in predhodno obdelali material za spiralno objemko in stimulacijske
elektrode ter izbrali dovodne žice.
Spiralno objemko smo izdelali tako, da smo zlepili dve silikonski foliji debeline 0,05 mm; za
lepljenje smo uporabili medicinsko čisto silikonsko lepilo (BioPlexus Corporation, Ventura,
CA, USA). Pri tem smo eno od folij nategnili in jo nategnjeno fiksirali, na njo smo nato
nanesli lepilo in na lepilo položili sproščeno drugo folijo. Nazadnje smo ta kompozit v
stiskalnici stisnili na debelino približno 0,15 mm. Drugi dan, ko je lepilo odreagiralo, smo
sprostili stiskalnico in dobili kompozit, ki se je zaradi krčenja nategnjene folije samodejno
zvil v spiralno cev. Zatem smo iz platinastega traku debeline 0,045 mm izdelali
devetindevetdeset pravokotnih elektrod širine 0,5 mm in dolžine 2 mm ter jih vdelali na tretjo
silikonsko folijo. Elektrode smo izdelali na enak način kot tiste, s katerimi smo izvedli
elektrokemijske meritve, tako da so bile med seboj primerljive. Impedanco smo tudi tu
zmanjšali s povečanjem efektivne površine z uporabo brusnega papirja
Elektrode smo razporedili v matriko devetih vzporednih vrst po enajst elektrod v vrsti kot
prikazujeta sliki 5.10 in 5.18, ter jih razdelilii v naslednje tri skupine:
-

stimulacijska skupina vsebuje enajst vrst po tri elektrode (trojček1-11) in se nahaja v
sredini matrike,

-

dve skupini zaustavitvenih elektrod se nahajata ena levo in ena desno od stimulacijske
skupine in

-

dve skupini zajemnih elektrod vsebujeta enajst parov (par1-11) in se nahajata ena levo
in ena desno od zaustavitvene skupine.

Elektrode v vseh trojčkih so bile vezane tako, da sta zunanji dve elektrodi predstavljali
paralelno povezani anodi, notranja pa stimulacijsko katodo. Omenjena vezava je bila
realizirana že na devetindevetdesetelektrodnem sistemu, da bi se izognili velikemu številu
veznih žic, ki so iz njega izstopale.
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Slika 5.18: Faze izdelave devetindevetdesetelektrodne spiralne objemke.
Nazadnje je bila folija z matriko elektrod prilepljena na notranjo stran spiralne objemke. Na
sliki 5.19 je prikazana spiralna objemka z dolžino 44 mm in notranjim premerom 2,5 mm.

Slika 5.19: Izgotovljena devetindevetdesetelektrodna spiralna objemka.
Večelektrodna objemka zaradi spiralne oblike izvaja konstanten radialni pritisk na določenem
premeru. V primeru povečanja premera živca zaradi nastanka vezivnega tkiva med živcem in
objemko, pa se vrednost tlaka poveča minimalno. Prav tako ni težav pri namestitvi na živec,
četudi ima ta nekoliko večji premer, saj se tlak zaradi fleksibilnosti poveča le minimalno.
Tlak, ki ga objemka izvaja na živcu določenega premera je določen v tehnološkem postopku
izdelave spiralne objemke s silo, s katero je raztegnjena silikonska folija in z debelino
spiralne objemke. Če je sila natega večja, je spirala manjša in tlak večji, ter obratno. Kadar je
debelina objemke večja, je tudi tlak večji.
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Število stimulacijskih elektrod, ki se ob namestitvi samodejno odkrijejo, je odvisno od
premera segmenta, na katerega je objemka nameščena (Slika 5.9). Razdalja med
posameznimi elektrodami je bila določena glede na največji premer živca, ki smo ga lahko
pričakovali (3,5 mm), tako da bi se odkrilo med 8 in 10 od 11 skupin elektrod, razporejenih
po notranjosti objemke.
V klinični uporabi spiralne objemke je zaradi prepletenosti snopov oziroma živčnih vlaken,
tudi na manjših dolžinah živca, težko oceniti ali pride do zmanjšanja prostorske selektivnosti
zaradi rotacije ali zaradi vzdolžnega premika objemke. V obeh primerih lahko pride do
aktivacije drugega nabora živčnih vlaken.

Eksperimentalna merilna kamrica
Za izvedbo elektrokemijskih meritev ter za preverjanje predpostavljenega modela aktivacije
in merjenja NR smo izdelali posebno merilno kamrico, ki nam je omogočala biomehanske,
elektrokemijske in elektrofiziološke meritve na izoliranem segmentu živca v simuliranih
fizioloških pogojih (Slika 5.20). Konstruirana je bila tako, da je omogočala simulacijo
različnih mehanskih delovanj, ki se lahko pojavijo, ko je v realnih razmerah na živec
nameščena spiralna stimulacijska objemka. Ohišje kamrice je bilo izdelano iz pleksi stekla z
uporabo rezkalnega stroja.

Slika 5.20: Tehnična risba in tridimenzionalni prikaz eksperimentalne merilne kamrice.
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Najpomembnejši element merilne kamrice je bila zgoraj opisana devetindevetdesetelektrodna
spiralna objemka.
Merilna kamrica je bila opremljena s posebej izdelanim senzorjem, ki omogoča meritev sile,
s katero je med poskusom nategnjen segment živca. Silo natega je bilo v kamrici mogoče
natančno nastavljati z mikrometerskim vijakom. Pri poskusih je bil namreč segment živca s
kirurško nitko zaporedno privezan med senzorjem sile in mikrometrskim vijakom. Ker pri
nategovanju živca pride do določenega podaljšanja živca, je bil paralelno mikrometerskemu
vijaku mehansko vezan tudi natančen potenciometer (Spectrol, 20 kΩ), ki je informacijo o
podaljšanju pretvoril v električni signal (Slika 5.21 desno). Omenjeni senzor bi bilo moč
uporabiti pri preučevanju poškodb živca, ki nastanejo v okoliščinah, v katerih je živec
nategnjen, pri meritvah za preverjanje predlaganega modela pa ga zaradi kratkega časa
eksperimenta nismo uporabili, saj smo v objemko živec sicer fiksirali, natega pa nismo
izvajali.

Slika 5.21: Levo senzor radialnega tlaka; desno senzor sile natega segmenta živca.
Za vzpostavitev različnih eksperimentalnih pogojev in čim bolj verodostojno simulacijo
fizioloških pogojev za segment živca, je koristno nastaviti radialni tlak, ki naj ga na segment
izvaja spiralna objemka. V ta namen je bila merilna kamrica opremljena tudi z mehanizmom,
ki je vseboval senzor sile za posredno merjenje radialnega tlaka na segment živca (Slika 5.21
levo in Slika 5.22). Vrednost radialnega tlaka, ki ga je večelektrodna spiralna objemka
izvajala na segment živca premera med 2,5 in 3 mm, je bila določena eksperimentalno in je
znašala med 5 in 25 mm H2O, kar je znatno manj od vrednosti 271,9 mm H2O, pri kateri
pride do motenj pri prekrvavitvi živca172.
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Slika 5.22: Shematski prikaz nastavljanja premera spiralne objemke in s tem radialnega tlaka.

Slika 5.23: Mikrometrski mehanizem za nastavljanje podaljšanja (desno zgoraj);
mikrometrski mehanizem za nastavljanje premera spiralne objemke (desno spodaj) in
mikromanipulator za tridimenzionalno pozicioniranje (levo).
Slika 5.23 desno zgoraj prikazuje mikrometrski mehanizem za nastavljanje podaljšanja ter s
tem sile natega segmenta živca pri montaži v spiralno objemko pred stimulacijo in meritvami.
Slika 5.23 desno spodaj prikazuje mikrometrski mehanizem za nastavljanje premera spiralne
objemke ter s tem radialnega tlaka na segment živca.
Za natančno merjenje temperature platoja v sredini merilne kamrice, tik pod mestom, kjer se
nahaja devetindevetdesetelektrodna spiralna objemka, je bila v ohišje kamrice vgrajena
polprevodniška temperaturna sonda (micro-BetaCHIP 10K3MCD1).
Za izvajanje elektrokemijskih meritev je bilo moč merilno kamrico opremiti tudi z Ag/AgCl
referenčno elektrodo.
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Slika 5.24: Temperaturno regulirana vodna črpalka.
Za natančno vzdrževanje izbrane temperature, pri kateri je moč izvajati poskuse, je bila
merilna kamrica z vgrajeno sondo preko vodnega toka povezana s temperaturno regulirano
črpalko (Boehringer, Labor Manheim GmbH für Labortechnik, Perfectherm PFV, 20-65°C,
220V, 1000W, Fixed Temperatures: 25/30/37/56°C, Waterbath 36x14x13cm, Capacity: 6,5l),
prikazano na sliki 5.24, ki je zagotavljala vzdrževanje temperature v območju od sobne
temperature do 56 ˚C. Pri poskusu je bila izbrana fiksna vrednost temperature 37 ˚C (±
0,003˚C).
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Slika 5.25: Opremljena eksperimentalna merilna kamrica.
Na sliki 5.25 je prikazana polno opremljena eksperimentalna merilna kamrica z vsemi
opisanimi elementi.

Laboratorijski stimulator
Za namene eksperimentalnega preverjanja v hipotezi predpostavljenega modela selektivne
aktivacije različnih tipov živčnih vlaken v selektivno aktiviranem površinskem področju
izoliranega nervusa vagusa, smo izdelali enokanalni laboratorijski stimulator, prikazan na
sliki 5.26.

Slika 5.26: Enokanalni laboratorijski stimulator.
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Pri načrtovanju stimulatorja smo upoštevali predpostavke in sklepe, ki so bili pridobljeni pri
dosedanjem delu na področju selektivne stimulacije perifernih živcev, na podlagi katerih smo
vzpostavili svoj lasten model. Nujno je bilo torej dejstvo, da lahko zagotavlja v predlaganem
modelu predvidene izmenične, kvazitrapezne in tokovno kontrolirane stimulacijske impulze.
Zaradi možnosti in želje po dolgoročni implantaciji pri človeku je bila na prvem mestu
varnost, zato smo za namene preizkušanja hipoteze pri načrtovanju stimulatorja upoštevali
tudi svoje lastne rezultate elektrokemijskih meritev.
Ob tem je bilo najpomembnejše, da stimulator omogoča zvezno in natančno prednastavitev
vrednosti naslednjih parametrov in oblike stimulacijskih impulzov, ki jih je bilo mogoče med
samim poskusom brez težav spreminjati:
ic- intenziteta katodne faze stimulacijskega impulza,
tc- širina katodne faze stimulacijskega impulza,
texp- širina eksponencialnega padca katodne faze stimulacijskega impulza,
τexp- časovna konstanta eksponencialnega padca katodne faze stimulacijskega
impulza,
ia- intenziteta anodne faze stimulacijskega impulza in
ta- širina anodne faze stimulacijskega impulza.
Poleg tega omogoča izbiro naslednjih načinov stimulacije:
- vlak stimulacijskih impulzov,
- ročno proženje posamičnih stimulacijskih impulzov in
- posamične impulze frekvence 1 Hz.

Stikalna enota
Za preverjanje predlaganega modela smo v našem laboratoriju izdelali tudi posebno stikalno
enoto, ki jo prikazujeta sliki 5.27 in 5.28.
Pri načrtovanju stikalne enote je bilo bistveno, da smo upoštevali predpostavke in sklepe, ki
smo jih pridobili pri vzpostavitvi zgoraj opisanih modelov, saj je stikalna enota pravzaprav
predstavljala komponento strojne opreme, s katero je bilo moč preveriti model selektivne
površinske aktivacije nervusa vagusa. Stikalno enoto bi bilo mogoče nadomestiti tudi z
ustrezno programsko opremo, vendar bi razvoj take programske opreme časovno in finančno
108

presegal okvirje, predvidene v doktorskem delu, dodatni prispevek k razvoju samega modela
pa bi bil majhen.

Slika 5.27: Izdelava strojnega modela v obliki stikalne enote.

Slika 5.28: Izdelana stikalna enota.
Na stikalni enoti je bilo tako mogoče izbirati in aktivirati različne elektrode v poljubnih
kombinacijah, kar nam je omogočilo selektivno aktivirati samo želena površinska področja na
obodu živca, zaustaviti prevajanja AP na določenem delu s pomočjo zaustavitvene elektrode
ter zajeti NR z zajemnim parom na točno določenem področju oboda živca.
Izbrati je bilo možno točen položaj delujočih elektrod, in sicer:
-

položaj stimulacijskega trojčka,

-

položaj para zajemnih elektrod na levo stran in

-

položaj para zajemnih elektrod na desno stran.
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Slika 5.29: Blok shema postavitve stimulacijskega in zajemnega dela poskusa.
Slika 5.29 prikazuje končno shemo vseh elementov stimulacijskega in zajemnega dela
poskusa.

5.2.5 Eksperimentalni del
Odvzem in priprava živcev
Živali (n = 4) so bile usmrčene v komercialne namene za prodajo mesa, dobavitelj pa je
izvajal usmrtitve po verificiranih pogojih. Da bi si zagotovili čim bolj funkcionalno uporaben
živec, smo izbrali dobavitelja, ki ima vpeljan čim krajši način usmrtitve, saj je znano, da je v
optimalnih pogojih živec sesalca uporaben tudi do 5 ur, zaradi postopnega propadanja vlaken
pa je priporočljivo, da je čas od odvzema živca do izvajanja meritev čim krajši.
Da bi preprečili propad določenega števila živčnih vlaken, smo skrajšali čas od odvzema do
meritev tako, da smo uredili mobilni laboratorij v kombiniranem vozilu (Slika 5.30), ki se je
nahajalo v neposredni bližini mesarije; vse odvzeme in meritve smo izvedli v jesenskem ali
zimskem času, saj so nizke temperature še dodatno prispevale k ohranitvi nabora vlaken.
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Slika 5.30: Mobilni elektrofiziološki laboratorij.
Takoj po usmrtitvi smo odrezali osrednji del vratu prašiča v dolžini približno 10 cm. Nato
smo od tako dobljenega kolobarja odrezali vsa tkiva vse do bližine nervusa vagusa in vse
skupaj hitro prenesli v mobilni laboratorij. Približno 10 do 15 minut po vbodu za izkrvavitev,
smo z uporabo kirurških tehnik osamili oba nervusa vagusa in ju skrajšali na dolžino 8 cm,
kot je prikazano na sliki 5.31.
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Slika 5.31: Osamitev segmenta živca.
Na konce segmenta nervusa vagusa smo za lažje vpenjanje v merilno kamrico privezali
kirurške nitke (Slika 5.32).

Slika 5.32: Privezovanje kirurške nitke na končni segment živca.
Nato smo živec do prenosa v merilno kamrico namočili v raztopino s HEPES-om –pufrane
saharoze, prepihovane z mešanico kisika in izdihanega zraka (95% O2 / 5% CO2). V ta namen
smo uporabili preprosto napravo, ki jo prikazuje slika 5.33.
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Slika 5.33: Naprava za prepihovanje raztopine z mešanico kisika in izdihanega zraka.
Raztopina je vsebovala naslednje sestavine (izraženo v [mM]): MgCI2 10, CaCI2 0,5, KCI 3,
glukoza 11, HEPES 5, saharoza 230, pH=7,3-7,4 z NaOH.
Po tem, ko smo spiralno objemko nežno razprli s prsti in vanjo pazljivo vstavili segment
živca, smo ga še enkrat zmočili z zgoraj omenjeno raztopino. Nato smo spiralno objemko
zaprli tako, da se je samodejno zvila v spiralo. Pri tem smo bili pozorni, da je spirala pokrila
segment živca po celotni površini. Tako dobljeni kompozit smo vstavili v merilno kamrico in
ga s kirurško nitko privezali na napenjalo. Merilna kamrica je bila s prej opisano
termostatirano vodno črpalko ogreta na 37 °C.
Eksperimentalni del za preverbo predlaganega modela selektivne stimulacije smo izvedli na
skupno 6 izoliranih nervusih vagusih prašiča, in sicer na 3 levih in 3 desnih živcih, izoliranih
iz štirih prašičev. Na vsakem od 6 nervusov vagusov prašiča, smo ob uporabi določenega
prednastavljenega stimulacijskega impulza, izvedli po vsaj 5 meritev.

Selektivna aktivacija posameznih površinskih področij živca
Segment nervusa vagusa smo stimulirali z zgoraj opisanim enokanalnim laboratorijskim
stimulatorjem s frekvenco 1 Hz. Po vstavitvi živca v spiralno objemko smo s preklapljanjem
na stikalni enoti poljubno spreminjali položaj stimulacijskega trojčka v spiralni objemki kot
tudi položaj para zajemnih elektrod, ki so bili v stiku z živcem. Ponavadi je bilo v stiku z
živcem 8 vrst, od npr. 2-9, medtem ko so vrste 1, 10 in 11 ostale neodvite. Tako smo lahko
preverili, na katerem paru zajemnih elektrod je izzvani NR največji glede na položaj
stimulacijskega trojčka. Položaj zaustavitvene elektrode je bil določen samodejno s
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položajem delujočega stimulacijskega trojčka, in sicer je bila delujoča zaustavitvena
elektroda v isti vrsti kot delujoči stimulacijski trojček.
Vsak poskus smo razdelili v več faz. Parametri prednastavljenega stimulacijskega impulza so
bili vselej fiksni, pri vsaki od faz pa smo zajemali izzvan NR na drugem paru zajemnih
elektrod.
Faza 1: stimulacijske impulze smo dovajali na poljubno izbrani trojček (npr.
trojček5), zajemali smo z zajemnim parom v isti vrsti (parom5).
Faza 2: stimulacijske impulze smo dovajali na poljubno izbrani trojček (npr.
trojček5), zajemali smo z zajemnim parom v vrsti na nasprotni strani stimulacijskega
trojčka (parom9).
Faza 3: stimulacijske impulze smo dovajali na poljubno izbrani trojček (npr.
trojček5), zajemali smo z zajemnim parom v sosednji vrsti (parom4 ali parom6).

Selektivna aktivacija različnih tipov živčnih vlaken v površinskem
področju živca
Glede na predpostavljeni model smo za namen selektivne aktivacije različnih tipov živčnih
vlaken na površinskem področju živca za vsak posamičen stimulacijski impulz, natančno
prednastavili obliko in vrednosti zgoraj opisanih stimulacijskih parametrov.
Poskuse na vsakem od šestih vratnih segmentov nervusa vagusa smo razdelili na tri časovno
razporejene faze, označene kot Faza 1-3, od katerih je bil vedno le en parameter tisti, ki smo
ga spreminjali, ostali so bili fiksni. V vseh primerih smo, glede na ugotovitve, pridobljene pri
preverjanju modela selektivne stimulacije površinskega dela živca, NR zajeli s parom, ki je
bil v isti vrsti kot stimulacijski trojček.
Izhodišče za izbiro parametrov stimulacijskega impulza je bil pregled literature in
uporabljenih parametrov stimulacije ostalih raziskovalcev, ter modeli, ki smo jih uporabili pri
dotedanjih eksperimentih. Tako smo osnovne vrednosti parametrov stimulacije ic, tc, τexp, ia
in ta povzeli iz do sedaj preiskušenih modelov selektivne stimulacije, ki smo jih opravili na
modelu psa161 in pri 4 izvedenih eksperimentih na človeku163, pri katerih smo uporabili
podobno objemko in obliko stimulacijskega impulza.
Pri vseh fazah je bila širina anodne faze stimulacijskega impulza nastavljena na vrednost 490
μs, širina eksponencialnega padca katodne faze stimulacijskega impulza pa na vrednost 105
μs.
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Faza 1: vrednost ic nastavljena med 0,8 in 4,2 mA, tc = 120 μs, τexp = 35 μs in ia = 0,8
mA.
Faza 2: vrednost tc nastavljena med 60 in 300 μs, ic = 2 mA, τexp = 35 μs in ia = 0,8
mA.
Faza 3: vrednost τexp nastavljena med 20 in to 60 μs, ic = 2 in 4 mA, tc = 120 μs in ia =
0,8 mA.
Da bi hipotezo preverili še enkrat, smo predlagani model preizkusili še s selektivno
stimulacijo segmenta žile in sočasnim selektivnim zajemanjem odziva. V ta namen smo
enako dolg in enako debel segment zunanje karotidne arterije, na enak način kot živčne
segmente, vstavili v merilno kamrico in devetindevetdesetelektrodno spiralno objemko. Nato
smo ga z enako prednastavljenimi stimulacijskimi impulzi stimulirali s trojčkom5 in odziv
zajemali s parom5.

Selektivno zajemanje živčnega odziva na selektivno aktivacijo različnih
tipov živčnih vlaken v površinskem področju živca
S stimulacijskim trojčkom v objemki smo s selektivno stimulacijo sprožili AP, ki so potovali
v obeh smereh, nato pa s parom zajemnih elektrod izmerili in analizirali samo AP, ki so
potovali v eni smeri, saj je bila objemka simetrična in zato zajeti odzivi na obeh straneh
podobni. Oba signala, tako padec napetosti na merilnem uporniku v končni stopnji
stimulatorja, ki je ponazarjal parametre in obliko tokovnega stimulacijskega impulza, kot NR
smo ojačali z dvokanalnim laboratorijskim diferencialnim ojačevalnikom (Janko Lenaršič s.
p., Slovenija), ki ga prikazuje slika 5.34. Prvega smo ojačali desetkrat in drugega stokrat.

Slika 5.34: Dvokanalni diferencialni ojačevalnik.
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Nato smo oba signala dovedli na visokozmogljiv analogno digitalni pretvornik (DEWE-43,
DEWESOFT d. o. o., Slovenija), prikazan na sliki 5.35, ju s pomočjo programa istega
proizvajalca (DEWESoft 7.0.2) vzorčili s frekvenco 200 kHz in shranili na prenosni osebni
računalnik (Model T61, Lenovo, Singapur). Signala smo z ustrezno programsko opremo
analizirali pozneje (Matlab R2007, The Mathworks Inc., USA).

Slika 5.35: Analogno digitalni pretvornik DEWE-43.
Analiza rezultatov
Za potrebe preverjanja modela selektivnega vzdraženja različnih tipov živčnih vlaken na
posameznem površinskem delu živca, smo na vsakem od šestih nervusov vagusov prašiča, ob
uporabi določenega prednastavljenega stimulacijskega impulza, analizirali pet meritev.
Ker so bili postopki in pogoji pri poskusih na vseh šestih živcih primerljivi in ker razlik v
zajetih NR med posameznimi poskusi nismo opažali, smo vseh šest pridobljenih datotek
združili v eno skupno datoteko. Končna datoteka je tako predstavljala bazen za zajemanje
stimulacijskih impulzov z natančno določenimi in prednastavljenimi vrednostmi parametrov.
Za samodejno iskanje in izbiro posameznih stimulacijskih impulzov s točno določenim
prednastavljenim stimulacijskim parametrom iz bazena, smo uporabili program, ki je bil
napisan v programskem okolju Matlab. Rezultat te analize so bile skupine stimulacijskih
impulzov, ki so vsebovale po 30 stimulacijskih impulzov z določenimi enakimi vrednostmi
stimulacijskih parametrov ter njim pripadajoče NR. Skupine smo shranili kot posamezne
mape, posamezne stimulacijske impulze pa smo označili s pripadajočim indeksom (index) od
index1- index1150.
Pri preverjanju modela površinske selektivnosti na obodu nervusa vagusa prašiča smo na
vsakem paru zajemnih elektrod analizirali po 30 meritev (5 na vsakem živcu), in sicer je
poskus potekal v treh Fazah kot je označeno v tabeli 5.2.
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Tabela 5.2 Preverjanje modela selektivne aktivacije posameznih površinskih delov živcaprikaz izbire prednastavljenih vrednosti parametrov v Fazah 1-3 in zajemanja v isti, nasprotni
ali sosednji vrsti glede na vrsto, kjer je bil aktiviran stimulacijski trojček.
Faza 1

Faza 2

Faza 3

Ic (mA)

2,0

2,0

2,0

tc (µs)

120

120

120

texp (µs)

100

100

100

τexp (µs)

35

35

35

(mA)

0,8

0,8

0,8

ta (µs)

490

490

490

Vrsta

ista

nasprotna

sosednja

30

30

30

Ia

zajamanja
Skupno
število
meritev

Za potrebe preverjanja modela selektivnega vzdraženja različnih tipov živčnih vlaken smo
prav tako v vsaki Fazi analizirali po 30 meritev (5 na vsakem živcu) kot prikazuje tabela 5.3.
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Tabela 5.3: Preverjanje modela selektivne aktivacije posameznih tipov živčnih vlaken- izbira
prednastavljenih vrednosti parametrov v Fazah 1-3.
Faza 1
ic (mA) 0,8

2,0

3,0

4,0

Faza 2

Faza 3

2,0

4,0

tc (µs)

120

60 120

texp

100

100

100

35

35

20

0,8

0,8

0,8

490

490

490

200

300

120

(µs)
τexp

35

45

60

30

30

30

(µs)
Ia

(mA)

ta (µs)

Skupno 30

30

30

30

30

30

30

30

30

število
meritev

Pri analizi živčnega odziva smo za lažjo in boljšo analizo vpeljali dva kazalca. Prvi je najvišja
vrednost živčnega odziva NRpeak (NRpeak = NRvrh), drugi pa širina živčnega odziva NRw
(NRw = NR width = širina odziva NR) (Slika 5.39). Najvišja vrednost živčnega odziva
NRpeak je tako predstavljala vrh zajetega NR, ki se je izrazil pod katodno kvazitrapezno fazo
stimulacijskega impulza in je imel obliko zvona. Širina živčnega odziva NRw pa je
predstavljala tisto širino NR, ki je bila izmerjena pri polovični vrednosti NRpeak.
Z namenom pridobitve kvantitativne vrednosti NR smo izračunali napetostni integral po času,
torej površino NR, ki se je nahajala pod katodno fazo stimulacijskega impulza, ter ga
imenovali integral1. Ta integral predstavlja skupni prispevek AP A in B vlaken kot tudi
stimulusni artefakt (SA), ne podaja pa razmerja med dejanskimi AP in SA.
Izračunali smo tudi vrednosti nabojev Qc, ki so bili vnešeni s stimulacijsko katodo v katodni
fazi stimulacijskega impulza kot tudi vrednosti nabojev Qa, ki so bili s priležnima paralelno
vezanima anodama in zaustavitvenima elektrodama vnešeni v anodni fazi stimulacijskega
impulza. Tako smo lahko za vsak dovedeni stimulacijski impulz izbranih parametrov
izračunali gostoto naboja in preverili tudi njegovo varnost v elektrokemijskem smislu.
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Meritve smo statistično analizirali s programskim okoljem Matlab, in sicer z uporabo Z-testa.
Uporabili smo stopnjo značilnosti v višini 0,05.

5.3 Rezultati
Pri klasičnih meritvah na nivoju živca avtorji v elektrofiziologiji ponavadi uporabljajo pojem
CAP, ki odraža vsoto AP različnih tipov živčnih vlaken, ki se zaradi razlik v hitrosti
prevajanja kažejo z različnimi zakasnitvami nastopa AP. Stimulacijski sistem, predviden v
modelu, je bil dimenzijsko izdelan tako, da potencialno omogoča klinično uporabo pri
človeku, zato je bila velikost spiralne objemke ustrezno majhna in elektrode za zagotavljanje
elektrokemijske varnosti relativno velike. Zaradi omenjenih zahtev so bili pričakovani
rezultati meritev na živcu drugačni od tistih v literaturi, saj NR v našem primeru poleg CAP
vsebuje tudi prispevke prehodnih pojavov, t.i. artefakte. Zavedajoč se zgoraj omenjenih
omejitev, smo rezultat, izmerjen s parom zajemnih elektrod v objemki, raje kot CAP
imenovali živčni odziv oz. NR.
Pri grafičnem prikazu (Slika 5.36), ki je direkten prepis z računalniškega zaslona,
pridobljenega med eksperimentom, je poleg stimulacijskega impulza izrisan tudi pripadajoči
NR. Pri vsakem grafičnem prikazu so pripisane tudi bistvene informacije o parametrih,
količini vnešenega naboja ter vrednost izračunanega časovnega integrala1.

Slika 5.36: Primer (index994): stimulacijski impulz in pripadajoči živčni odziv (NR).
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Primer tipičnega NR po stimulaciji nervusa vagusa je prikazan na sliki 5.36. Pri ekstrakciji
posameznih stimulacijskih impulzov in pripadajočih NR, smo pri grafičnem prikazu za boljšo
preglednost in lažjo interpretacijo, nastavili enotno časovno bazo tako, da je začetek impulza
pri vseh nastopil ob času 500 μs. V zajetem NR značilno ni bilo videti izrazitih vrhov, ki bi
natačno opredeljevali AP vlaken različnih premerov. Pri AP debelih mieliniziranih A vlaken
in tanjših mieliniziranih B vlaknen v odzivu namreč prihaja do «časovnega« prekrivanja.
Vzrok lahko pripišemo premajhni razdalji med stimulacijskim trojčkom in zajemnim parom v
objemki, ki je bila oblikovana kot enoten sistem za potencialno klinično uporabo, tako da do
večjih časovnih zakasnitev pravzaprav ni moglo priti.
Kljub temu da NR ni prikazoval idealne oblike, iz katere bi bilo moč natančno opredeliti
aktivirana vlakna, je bil izzvani NR pri vseh eksperimentih ponovljiv in specifičen za
določene nastavljene parametre. Zaradi tega je omogočal identifikacijo vsebnosti AP tako
debelejših A kot tanjših B vlaken. Upoštevajoč različne prevodne hitrosti A in B vlaken in
dimenzije uporabljene objemke, natančneje razdalje med stimulacijskimi in zajemnimi
elektrodami, smo sklepali, da so AP A vlaken, ki niso bili zaustavljeni, prispevali k NR levo
pred vrhom, medtem ko so AP B vlaken prispevali k odzivu desno glede na vrh NR.
Analizo NR so otežili tudi prispevki prehodnih pojavov, ki so nastali ob stimulaciji in smo jih
poimenovali stimulusni artefakt (SA). SA je namreč preslikava prehodnega pojava na
zajemne elektrode, kaže pa se kot kratek dvofazni odklon, ki nastopi takoj po začetku
stimulacije živca. SA je odvisen od intenzitete in širine impulza, razmerje med AP aktiviranih
vlaken in SA pa je v naših razmerah nedoločljivo.
Z namenom, da bi kljub vsemu pridobili natančnejše informacije o vsebnosti SA v NR, smo
izvedli tudi selektivno stimulacijo segmenta žile in sočasno selektivno zajemali odziv. Iz
slike 5.37, ki prikazuje odziv enako izvedene selektivne stimulacije na segmentu nervusa
vagusa in zunanje karotidne arterije s primerljivimi parametri stimulacijskega impulza, je
razvidno, da odziv žile na selektivno stimulacijo za razliko od odziva živca ni vseboval AP,
ki bi jih aktiviral stimulacijski trojček. Povedano drugače, odziv na stimulacijo žile, prikazan
na sliki 5.37, je moč interpretirati izključno kot seštevek posameznih artefaktov.
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Slika 5.37: Primer zgoraj (index148): stimulacijski impulz in NR na živcu; spodaj (index11):
stimulacijski impulz in odziv na žili.
Zajeti odziv pri selektivni stimulaciji živca in žile je prikazan tudi na sliki 5.38.

Slika 5.38: Primerjava odziva na selektivno stimulacijo živca in žile.
Pri analizi rezultatov smo opazili dve prevladujoči obliki NR: prva (Slika 5.39) je dokaj
simetrična, z vrhom na sredini, spominja na zvon; druga (Slika 5.40) je asimetrična, z vrhom
na levi strani in nato blagim padcem v drugemu delu odziva. Upoštevajoč velikost objemke
in različnih prevodnih hitrosti A in B vlaken smo predpostavili, da so AP B vlaken prispevali
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svoj delež k NR desno od vrha živčnega odziva v obliki zvona in AP A vlaken, ki niso bili
zaustavljeni, levo od vrha NR. Sklepamo, da prva simetrična oblika vsebuje tako AP A kot B
vlaken, manj je prispevka v obliki prehodnih pojavov oz. SA, medtem ko so pri asimetrični
obliki AP počasnejših B vlaken prisotni v manjši meri, najverjetenje pa več odziva pripada
SA.
Kazalca NRw in NRpeak, ki ju prikazuje slika 5.39, sta se izkazala za uporabnejša pri
interpretaciji rezultatov simetričnih oblik NR, pri asimetričnih oblikah NR sta bila manj
povedna.

Slika 5.39: Primer (index950): stimulacijski impulz in simetrična oblika NR (v obliki zvona);
NRpeak predstavlja vrh zajetega živčnega odziva; NRw predstavlja širino živčnega odziva, ki
je izmerjena pri polovični vrednosti NRpeak.
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Slika 5.40: Primer (index256): stimulacijski impulz in asimetrična oblika NR.
5.3.1 Rezultati modela selektivne aktivacije posameznih površinskih področij
živca
Primer stimulacije v Fazi 1, ko smo stimulacijske impulze dovajali na izbrani trojček5,
zajemali pa z zajemnim parom v isti vrsti, torej s parom5 (index901) je prikazan na sliki 5.41
zgoraj. Primer simulacije v Fazi 2, ko smo stimulacijske impulze dovedli na izbrani trojček5,
zajemali pa z zajemnim parom v vrsti na nasprotni strani stimulacijskega trojčka, torej s
parom9 (index902), je prikazan na sliki 5.41 spodaj. Pričakovano je bil odziv v Fazi 2 zelo
podoben odzivu pri stimulaciji izoliranega dela žile (Slika 5.37 in Slika 5.38), saj ni bilo
zaznati prisotnosti AP vlaken. Sklepali smo, da je v odzivu najverjetneje prisoten samo SA.
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Slika 5.41: Zgoraj (index901): stimulacijski impulz, doveden na trojček5 in NR, zajet s
parom5; Spodaj (index902): stimulacijski impulz, doveden na trojček5 in NR, zajet s parom9.
Slika 5.42 in slika 5.43 (index994 in index1048) prikazujeta primera Faze 3, ko smo
stimulacijski impulz dovedli na stimulacijski trojček5 in NR zajeli, najprej s parom5 (index
994), ki je bil v isti vrsti kot trojček5, nato pa še s s parom4 (index1048), ki je bil v sosednji
vrsti.
Tabela 5.4 prikazuje številčne vrednosti parametrov in oblike prednastavljenih stimulacijskih
impulzov za primera, prikazana na sliki 5.42 in sliki 5.43. Prikazuje tudi vrednosti nabojev
Qc, ki so bili vnešeni s stimulacijsko katodo v katodni fazi stimulacijskega impulza in
vrednosti nabojev Qa, ki so bili s priležnima paralelno vezanima anodama in zaustavitvenima
elektrodama vnešeni v anodni fazi stimulacijskega impulza, ter izračunane vrednosti
integrala1 in odčitane vrednosti NRpeak in NRw.

124

Tabela 5.4: Stimulacijski impulz, doveden na trojček5 in zajet s parom5 (index994) in
stimulacijski impulz, doveden na trojček5 in zajet s parom4 (index1048).
Parameter

Index

Index

994

1048

ic [mA]

4,06

4,06

tc [μs]

155

160

texp [μs]

100

100

τexp [μs]

45

45

ia [mA]

-1,74

-1,77

ta [μs]

495

490

Qc [nAs]

761

767

Qa [nAs]

-833

-832

Integral [nVs]

677

506

NRpeak[mV]

3,4

2,2

NRw [μs]

225

229

Primerjava slike 5.42 in slike 5.43 ter rezultatov v tabeli 5.4 pokaže, da ima NR ob zajetju s
parom4 v primerjavi s parom5 manjši NRpeak, medtem ko vpliva na obliko odziva oz. NRw
ni opaziti.
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Slika 5.42: Primer (index994): stimulacijski impulz, doveden na trojček5 in NR, zajet s
parom5.

Slika 5.43: Primer (index1048): stimulacijski impulz, doveden na trojček5 in NR, zajet s
parom4.
Statistična analiza 30 meritev iz vsake posamezne faze za preverbo modela selektivne
aktivacije posameznih površinskih področij živca je prikazana v tabeli 5.5. V Fazi 2, ko je bil
izbran položaj zajemnega para v vrsti, ki se je nahajala na nasprotni strani stimulacijskega
trojčka, določitev parametrov NRpeak, NRw in Integral zaradi minimalnega NR (Slika 5.41),
ki je vseboval le artefakt zaradi prehodnih pojavov, ni bila možna.
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Tabela 5.5: Povprečne vrednosti, standardne deviacije in p- vrednosti NRpeak, NRw in
Integrala pri preverjanju modela selektivne aktivacije posameznih površinskih področij živca.
Položaj zajemnega para glede na stim. trojček
Ista vrstaSosednja vrstaNasprotna vrstaFaza1
Faza 3
Faza 2
NRpeak [mV]
Pov.vrednost
St.deviacija
vrednost p
NRw [μs]
Pov.vrednost
St.deviacija
vrednost p
INTEGRAL [nVs]
Pov.vrednost
St.deviacija
vrednost p

2.353
0.213

1.593
0.195

Nedoločljiva
Nedoločljiva
Nedoločljiva

209.67
19.56

Nedoločljiva
Nedoločljiva
Nedoločljiva

210.43
17.82

Nedoločljiva
Nedoločljiva
Nedoločljiva

0.00000
219.67
21.25
0.06290
512.03
17.27
0.00000

Iz tabele 5.5 lahko povzamemo, da je bil izzvani NR največji, če smo ga zajeli s parom, ki se
je nahajal v isti vrsti kot stimulacijski trojček, medtem ko je bil manjši, če smo ga zajeli s
parom, ki je bil v sosednji vrsti oz. ga ni bilo moč določiti, če smo zajemali s parom na
nasprotni strani objemke. Razlike med Fazo 1 in Fazo 3 so bile statistično značilne (p < 0, 05)
pri parametrih NRpeak in Integral, medtem ko statistično značilne razlike pri parametru NRw
med obema fazama ni bilo moč zaslediti.

5.3.2 Rezultati modela selektivne aktivacije različnih tipov živčnih vlaken v
površinskem področju živca
Spodnje slike (Slika 5.44 do Slika 5.49) prikazujejo nekaj primerov uporabljenih
stimulacijskih impulzov s parametri, ki smo jih prednastavili v skladu s Fazami 1-3, ter
pripadajoče NR.
Slika 5.44 prikazuje primer Faze 1, kjer smo pri stimulaciji uporabili intenziteto ic = 2 mA. Iz
slike lahko razberemo, da je prisoten asimetričen NR, kar pomeni, da smo z omenjenim
impulzom lahko v največji meri vzdražili le del najdebelejših živčnih vlaken z najnižjim
stimulacijskim pragom. Podoben NR smo dobili tudi pri uporabi impulza z ic = 0,8 mA.
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Dovedbo stimulacijskega impulza z ic = 3 mA prikazuje slika 5.45. Za razliko od slike 5.44 je
tu razvidna bolj simetrična oblika odziva, kar kaže na očiten porast tako NRpeak kot tudi
NRw. Zaradi prisotnosti odziva tudi na desni strani lahko sklepamo, da smo prekoračili prag
vzdražnosti za tanjša B vlakna. Podoben NR smo sprožili tudi z impulzom z ic = 4 mA, le da
nista niti NRpeak niti NRw bistveno porasla. Praga vzdraženja C vlaken pričakovano nismo
dosegli.

Slika 5.44: Primer (index753): stimulacijski impulz intenzitete ic = 2 mA in izzvani NR.

Slika 5.45: Primer (index950): stimulacijski impulz intenzitete ic = 3 mA in izzvani NR.
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Na osnovi rezultatov, pridobljenih v Fazi 1, lahko sklepamo, da je prag vzdraženja A vlaken
pod ic = 0,8 mA, saj do sporožitve AP A vlaken pride že pri najmanjšem prednastavljenem ic,
medtem ko je pričakovano prag za aktivacijo tanjših B vlaken višji. V našem primeru je bil ta
med ic = 2 in 3 mA, saj smo jih prvič uspeli vzdražiti z ic = 3 mA.
Tabela 5.6 prikazuje številčne vrednosti parametrov in oblike prednastavljenih stimulacijskih
impulzov ter pripadajočih NR za primera, prikazana na sliki 5.44 in sliki 5.45.

Tabela 5.6: Stimulacijski impulz intenzitete ic = 2 mA (index753) in stimulacijski impulz
intenzitete ic = 3 mA (index950).
Parameter

Index

Index

753

950

ic [mA]

2,07

2,99

tc [μs]

125

155

texp [μs]

105

105

τexp [μs]

35

30

ia [mA]

-0,9

-1,3

ta [μs]

490

495

Qc [nAs]

306

509

Qa [nAs]

-425

-615

Integral [nVs]

205

474

NRpeak[mV]

1,6

2,3

NRw [μs]

150

210

V Fazi 2 smo spreminjali širino katodne faze stimulacijskega impulza tc. Slika 5.46 in slika
5.47 prikazujeta primera, kjer smo pri stimulaciji uporabili tc = 125 μs in tc = 185 μs, medtem
ko je bila intenziteta impulza ic = 2mA. Iz obeh slik lahko razberemo, da je prisoten
asimetričen NR, kar pomeni, da smo z omenjenim impulzom lahko vzdražili le najdebeljša A
vlakna. Podoben NR smo z ic = 2mA izzvali pri vseh uporabljenih impulznih širinah.
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Slika 5.46: Primer (index735): stimulacijski impulz intenzitete ic = 2 mA in tc = 125 μs in
izzvani NR.

Slika 5.47: Primer (index256): stimulacijski impulz intenzitete ic = 2 mA in tc = 185 μs in
izzvani NR.
Kot je moč razbrati na zgornjih dveh slikah in v tabeli 5.7, se je NR s povečanjem tc le rahlo
spreminjal. Iz povišanja vrednosti NRpeak pri večji impulzni širini lahko sklepamo, da se je
število rekrutiranih vlaken nekoliko povečalo.
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Najverjetneje je prišlo do vzdraženja tudi debelejših vlaken na večji oddaljenosti od
stimulacijskega trojčka, ki so ob uporabi manjše katodne širine ostala nevzdražena. Manjši
porast NRw je najverjetneje le posledica prehodnih pojavov in ne dodatne vzdraženosti B
vlaken. B vlaken torej nismo uspeli pomembno vzdražiti niti z omenjenim ic =2 mA in veliko
pulzno širino.
Na osnovi rezultatov, pridobljenih v Fazi 2, lahko sklepamo, da smo z ic = 2 mA ne glede na
širino katodne faze lahko sprožili AP A vlaken, medtem ko so B vlakna vzdražena v majhni
meri. Predvidevamo lahko torej, da širina impulza ne vpliva bistveno na aktivacijo različnih
tipov živčnih vlaken.
Tabela 5.7 prikazuje številčne vrednosti parametrov stimulacijskih impulzov in pripadajočih
NR za primera, prikazana na sliki 5.46 in sliki 5.47.

Tabela 5.7: Stimulacijski impulz intenzitete ic = 2 mA in tc= 125 μs (index735); stimulacijski
impulz intenzitete ic = 2 mA in tc =185 μs (index256).
Parameter

Index

Index

735

256

ic [mA]

2,08

2,03

tc [μs]

125

185

texp [μs]

105

100

τexp [μs]

35

35

ia [mA]

-0,89

-0,89

ta [μs]

490

495

Qc [nAs]

309

416

Qa [nAs]

-424

-415

Integral [nVs]

224

273

NRpeak[mV]

1,8

2

NRw [μs]

160

170
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Slika 5.48 in slika 5.49 prikazujeta primera Faze 3, kjer smo pri stimulaciji uporabili različni
časovni konstanti eksponentnega padca katodne faze, in sicer τexp = 20 μs in τexp = 45 μs. Pri
obeh primerih je bila oblika NR simetrična, saj smo uporabili ic = 4 mA, ki, kot že pokazano,
vzbudi AP tudi v tanjših B vlaknih. Primerjava obeh primerov kaže, da lahko s povečanjem
časovne konstante τexp pomembno vplivamo na povečanje NRw, po drugi strani pa
zmanjšamo NRpeak (Tabela 5.8).

Slika 5.48: Primer (index989): stimulacijski impulz s τexp = 20 μs in izzvani NR.

Slika 5.49: Primer (index1112): stimulacijski impulz s τexp = 45 μs in izzvani NR.
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Tabela 5.8 prikazuje številčne vrednosti parametrov stimulacijskih impulzov in pripadajočih
NR za primera, prikazana na sliki 5.48 in sliki 5.49.

Tabela 5.8: Stimulacijski impulz s τexp = 20 μs (index989) in stimulacijski impulz s τexp = 45
μs (index1112).
Parameter

Index

Index

989

1112

ic [mA]

3,96

4,06

tc [μs]

150

160

texp [μs]

105

100

τexp [μs]

20

45

ia [mA]

-1,69

-1,77

ta [μs]

495

490

Qc [nAs]

628

768

Qa [nAs]

-815

-832

Integral [nVs]

569

536

NRpeak[mV]

3,2

2,5

NRw [μs]

180

250

Na osnovi rezultatov, pridobljenih v Fazi 3, lahko sklepamo, da ima časovna konstanta
eksponencialnega padanja katodne faze stimulacijskega impulza τexp velik vpliv na selektivno
vzdraženje različnih tipov vlaken v živcu.
Statistična analiza 30 meritev iz vsake posamezne faze za preverbo modela selektivne
aktivacije različnih tipov živčnih vlaken je prikazana v tabeli 5.9. Povzamemo lahko, da je
mogoče statistično značilne razlike zaznati v vseh treh Fazah.
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Tabela 5.9: Povprečne vrednosti, standardne deviacije in p- vrednosti izmerjenih parametrov
NRpeak, NRw in Integrala v Fazah 1-3 pri preveranju modela selektivne aktivacije različnih
tipov živčnih vlaken.
ic (mA)- Faza 1
0,8
2
3

4

tc (µs)- Faza 2
60 120 200

300

τexp (µs)- Faza 3
20
35
45

60

NRpeak [mV]
1,530 1,593 2,300 2,353 1,547 1,593 1,780 1,913 2,913 2,353 2,223 2,187
Pov.vrednost
0,173 0,160 0,212 0,213 0,183 0,160 0,167 0,245 0,185 0,213 0,239 0,234
St.deviacija
vrednost p
NRw [μs]
Pov.vrednost
St.deviacija
vrednost p
INTEGRAL
[nVs]
Pov.vrednost
St.deviacija
vrednost p

0,1453

0,3347

0,2974

0,0000

0,0166

0,0000

0,0000

0,5508
0,0299

153,33 156,00 215,00 219,67 149,00 156,00 165,67 166,67 181,67 219,67 229,00 232,67
16,47 13,80

18,34

0,4993

21,25

0,3662

15,39

13,80

17,75

0,0687

0,0000

17,68

0,8277

15,99

21,25

19,89

0,0000

0,0219

20,33

0,4829
0,0843

203,87 210,43 481,67 512,03 190,17 210,43 269,80 293,53 522,30 512,03 485,83 497,33
15,63 15,07 11,41 17,27 15,14 15,07 13,99 10,95 16,71 17,27 25,30 12,18
0,1030

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000
0,0000

0,0227

0,0287
0,0000

V Fazi 1 je statistično značilna razlika vidna v parametrih NRw kot tudi NRpeak le med
skupinama z intenziteto katodnega dela ic 2 mA in 3 mA. To sovpada z rezultati,
pridobljenimi z analizo grafičnih prikazov na slikah 5.44 in 5.45. Pri stimulaciji z intenziteto
ic = 2 mA (in podobno pri ic = 0,8 mA) je bila namreč prisotna asimetrična oblika NR (Slika
5.44), kar pomeni, da smo z omenjenim impulzom lahko v največji meri vzdražili le del
najdebelejših živčnih vlaken z najnižjim stimulacijskim pragom, NRpeak in NRw sta bila
nizka. Pri uporabi stimulacijskega impulza z ic =3 mA pa se je zaradi dosega praga tako za
aktivacijo A kot tudi B vlaken pojavil očiten porast tako NRpeak kot tudi NRw, gre za
statistično značilno razliko. Na grafičnem prikazu (Slika 5.45) se je to prikazalo kot pojav
simetrične oblike NR. Podoben NR smo izzvali tudi z ic = 4 mA, vrednosti NRpeak in NRw
sta sicer nekoliko porasli, vendar razlika med slednjima skupinama ni bila statistično
značilna.
V Fazi 2 je ob intenziteti impulza ic = 2mA pri vseh uporabljenih širinah katodne faze
stimulacijskega impulza tc prisotna asimetrična oblika NR (Slika 5.46 in Slika 5.47), kar
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pomeni, da smo na ta način lahko vzdražili le najdebeljša A vlakna. Kot je moč razbrati iz
tabele 5.9, se je NR s povišanjem tc spreminjal, vendar ne v taki meri kot pri spreminjanju
vrednosti parametra ic. Do statistično značilnih razlik v parametrih NRpeak in NRw je prišlo
med skupinami z višjimi vrednostmi tc, medtem ko pri drugih vrednostih razlik med
skupinami ni bilo opaziti
V Fazi 3 smo lahko s povečanjem časovne konstante τexp po eni strani pomembno vplivali na
povečanje NRw, po drugi strani pa smo zmanjšali NRpeak (Slika 5.48 in Slika 5.49).
Statistično značilne razlike lahko v tabeli 5.9 opazimo med skupinami manjših vrednostih
τexp, pri višjih vrednosti τexp pa so se razlike sicer nakazovale, niso pa bile statistično značilne.
Pri analizi vrednosti napetostnih Integralov, ki so se nahajali pod katodnimi fazami
stimulacijskih impulzov, smo opazili, da je prišlo do statistično značilnih razlik med vsemi
skupinami v Fazah 1-3, razen v eni.

5.3.3 Rezultati izračuna vnešenega naboja Qc in Qa, ter gostote naboja σqc
Za potrebe zagotavljanja varnosti smo za vsak stimulacijski impulz izračunali tudi vrednosti
nabojev Qc, ki so bili vnešeni s stimulacijsko katodo v katodni fazi stimulacijskega impulza
kot tudi vrednosti nabojev Qa, ki so bili s priležnima paralelno vezanima anodama in
zaustavitvenima elektrodama vnešeni v anodni fazi stimulacijskega impulza.
Iz vrednosti prenešenih nabojev Qc smo za uporabljeno objemko izračunali tudi gostoto
naboja σqc, ki je bistvena pri opredeljevanju škodljivosti reakcij. Vrednosti prenešenega
naboja so predvsem odvisne od intenzitete katodnega dela impulza ic in od širine katodnega
dela impulza tc.
Tabela 5.10 prikazuje vrednosti Qc in σqc primera (index984) v Fazi 1, kjer smo uporabili
navišjo vrednost ic, primera (index763) v Fazi 2, kjer smo uporabili največjo vrednost tc, ter
primera (index 901), kjer smo uporabili najvišjo vrednost ic in najvišjo vrednost tc. Gostoto
naboja σqc smo izračunali upoštevajoč površino katode, ki je bila 1 mm2 (2 x 0,5 mm).
Iz rezultatov v tabeli 5.10 je razvidno, da je bila σqc pri največjih izbranih stimulacijskih
parametrih enaka 110,6 μAs cm−2, kar je znotraj varnih mej, priporočenih v literaturi.
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Tabela 5.10: Vrednosti Qc in σqc treh primerov (index984, 763 in 901).
Index 984

Index 763

Index 901

ic [mA]

4,02

2,08

4

tc [μs]

150

270

270

Qc [nAs]

682

602

1106

σqc [μAs cm−2]

68,2

60,2

110,6

Za vsak stimulacijski impulz smo izračunali tudi vrednosti nabojev Qa, s katerimi smo
preverili nepopolno nabojsko uravnoteženost med katodno in anodno fazo izmeničnega
impulza, kar smo z namenom ustreznosti za dolgoročno implantacijo pri človeku predvideli
že v zasnovi modela.

5.4 Razprava
Glavni cilj doktorskega dela je bil izboljšati do sedaj znane modele selektivne VNS, in sicer z
večelektrodnim sistemom, ki bi ustrezno kombiniral selektivno prostorsko stimulacijo in
selektivno stimulacijo različnih tipov vlaken s selektivnim zajemanjem površinske aktivnosti
nervusa vagusa.
Iz analize rezultatov je razvidno, da smo hipotezo, postavljeno v okviru predlaganega modela
selektivne stimulacije, potrdili le delno. Pri preizkušanju predlaganega modela smo impulze z
natančno prednastavljenimi

vrednostmi

stimulacijskih

parametrov

preko izbranega

stimulacijskega trojčka dovedli na določeno mesto vzdolž izoliranega nervusa vagusa prašiča
in tako sprožili AP A in B vlaken znotraj določenega površinskega dela ter z anodno
zaustavitvijo v veliki meri zaustavili napredovanje AP A vlaken proti paru zajemnih elektrod.
Eden jasno razvidnih in tudi pričakovanih vzrokov za nepopolno potrditev hipoteze je bil
velik SA, ki je povzročil znatno zakrivanje in prekrivanje komponent AP v NR. SA je
predstavljal vsoto posameznih artefaktov, ki so izvirali iz različnih virov, najmočnejši je bil
verjetno tisti, ki je bil posledica prehodnih pojavov na prehodu med stimulacijsko katodo in
živčnim tkivom, ki so se zgodili ob vnosu električnih nabojev Qc in Qa v katodni in anodni
fazi stimulacijskega impulza.
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Z uporabljenim stimulacijsko-zajemnim sistemom zajeti NR niso vsebovali ločenih vrhov, ki
bi jasno ustrezali prispevkom AP A in B vlaken, kot jih je moč pridobiti pri klasičnem
zajemanju CAP. Najpomembnejši razlog za to so zelo majhne razdalje med mesti stimulacije
in mesti zajemanja NR in posledično že omenjeni SA, poleg tega pa so na to pomembno
vplivale tudi relativno velike elektrode.
Ker smo v predlaganem modelu selektivne stimulacije in selektivnega zajemanja NR
predpostavili izdelavo večelektrodnega sistema, ki bi v realnih razmerah opravljal obe funciji
hkrati, smo tak rezultat tudi pričakovali. V realnih razmerah, kjer bi selektivno stimulirali
nervus vagus človeka in istočasno zajemali NR, namreč sistema večjih dimenzij ali celo dveh
ločenih sistemov, zaradi varnosti ni priporočljivo uporabiti.
Kljub zgoraj omenjenim pomanjkljivostim in omejitvam, smo potrdili ustrezno korelacijo
med pričakovanimi in zajetimi NR, saj je bil NR pri vseh šestih eksperimentih ponovljiv in
specifičen za določene nastavljene parametre in je do velike mere omogočal identifikacijo
vsebnosti AP tako debelejših A kot tanjših B vlaken.
Pri preizkušanju predlaganega modela o vplivu posameznega parametra stimulacijskega
impulza na vsebnost NR se je pokazalo, da sta imela na NR največji vpliv intenziteta toka
katodne faze stimulacijskega impulza ic in časovna konstanta eksponencialnega padca
katodne faze stimulacijskega impulza τexp.
Prag vzdraženja je odvisen predvsem od intenzitete ic in manj od širine katodne faze tc. Prag
vzdraženja A vlaken je bil dosežen pri uporabi stimulacijskega impulza pod i c = 0,8 mA, saj
je do sporožitve AP A vlaken prišlo že pri najmanjšem prednastavljenim ic, medtem ko je bil
prag vzdraženja B vlaken pričakovano višji. Glede na statistično značilne razlike v NRw in
NRpeak med skupinama z ic = 2 mA in ic = 3 mA sklepamo, da smo jih uspeli vzdražiti z ic =
3 mA, medtem ko so pri stimulaciji z ic = 2 mA ostala nevzdražena. Vzdraženja najtanjših
nemielinizranih vlaken tudi z največjim ic = 4 mA nismo registrirali. Podobne rezultate glede
praga aktivacije A in B vlaken so pokazale tudi predhodne študije selektivne VNS10,11,12.
Razlike, ki so jih ti raziskovalci prikazali v zvezi z učinkovitostjo selektivnega vzdraženja B
vlaken in zaustavitve napredovanja AP A vlaken, lahko pripišemo izključno različni
razporeditvi in velikosti stimulacijskih elektrod ter različni obliki stimulacijskih impulzov. Ta
dejstva so ravno tista, ki smo jih vključili v hipotezo in preizkusili prek poskusov. Pomembna
prednost predstavljenega modela pred tistimi, opisanimi v literaturi, je uporaba
elektrokemijsko varnega stimulacijskega impulza.
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Pričakovano smo v skladu s podatki iz literature140 opažali, da je imel parameter tc relativno
majhen vpliv na spremembo NR. Predpostavljamo, da se je ob uporabi večje impulzne širine
tc število vzdraženih vlaken nekoliko povečalo, predvsem na račun debelejših A vlaken,
medtem ko so bila B vlakna vzdražena v manjši meri. Najverjetneje je prišlo do vzdraženja
debelejših vlaken na večji oddaljenosti od stimulacijskega trojčka, ki so ob uporabi manjše
katodne širine ostala nevzdražena. Manjši porast NRw je bil najverjetneje le posledica
prehodnih pojavov in manj vzdraženosti B vlaken, saj jih ob uporabi impulza z ic = 2 mA tudi
z veliko pulzno širino nismo uspeli vzdražiti.
Pokazalo se je, da je imela časovna konstanta eksponencialnega padca katodne faze
stimulacijskega impulza τexp velik vpliv na NR, saj je pomembno vplivala na širino živčnega
odziva NRw kot tudi na najvišjo vrednost živčnega odziva NRpeak. S povečanjem časovne
konstante eksponencialnega padca τexp smo torej potrdili, da so bili AP A vlaken v pretežni
meri zaustavljeni, medtem ko so bili AP B vlaken prepuščeni. Vzrok za to smo pripisali
hiperpolarizacijskemu učinku anode oz. zaustavitvenih elektrod, ki je bil ob prispetju AP
debelih vlaken še vedno dovolj močan za zaustavitev AP, medtem ko je intenziteta toka i c
zaradi eksponentnega padca v času dospetja AP B vlaken padla do te mere, da do zaustavitve
prevajanja le-teh ni prišlo več. Ker z povečanjem vrednosti τexp povzročimo zmanjšanje
NRpeak in hkrati povečamo NRw, sprememb v NR vsekakor ne moremo pripisati artefaktu
zaradi prehodih pojavov, ampak le zmanjšani vsebnosti AP najdebelejših vlaken.
Oba parametra anodne faze stimulacijskega impulza, tako inteziteta ia kot širina anodne faze
ta, sta pripomogla le k vzpostavitvi elektrokemijsko ustreznega nepopolno uravnoteženega
tokovnega impulza.
Za vsak doveden impulz smo pri preverjanju modela izračunali tudi vrednosti nabojev Qc, ki
so bili vnešeni v katodni fazi stimulacijskega impulza kot tudi vrednosti nabojev Qa, ki so bili
vnešeni v anodni fazi stimulacijskega impulza, ter glede na velikost uporabljenih elektrod
izračunali gostoto naboja σqc za vsak posamezen uporabljen stimulacijski impulz. Glede na
podatke iz literature85 je za platino določena zgornja meja vnosa naboja z izmeničnimi
impulzi, kjer še ne pride do redukcije ali oksidacije vode in znaša 50–150 μAs/cm2
geometrijske površine elektrode. Ugotovili smo, da nikoli, tudi ob uporabi najvišjih vrednosti
stimulacijskega impulza, nismo prekoračili omenjenih varnih mej. Je pa potrebno poudariti,
da bi v primeru, ko bi namesto posameznih impulzov uporabili skupine stimulacijskih
impulzov, lahko presegli zgornjo mejo varnega vnosa naboja.
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Za vsak stimulacijski impulz smo izračunali tudi napetostni integral po času. Ker vrednost
integrala podaja kvantitativno oceno, kako se med selektivno stimulacijo živčnega segmenta
NR spreminja v odvisnosti od parametrov stimulacijskih impulzov, bi lahko v primeru
pridobljene karakteristične informacije za vsak posamezen signal, le-to potencialno uporabili
pri razvoju sistema na principu zaključene zanke. Pri preverjanju modela smo sicer s
prilagajanjem vrednosti stimulacijskih parametrov sprožili različno količino AP živčnih
vlaken in tako dosegali statistično pomembne različne vrednosti Integralov, vendar pa točne
povezave, ki bi nakazovale aktivacijo določenih tipov živčnih vlaken pri določenih
stimulacijskih parametrih, z analizo tega napetostnega integrala nismo uspeli dokazati.
Pri preverjanju predlaganega modela selektivne aktivacije različnih tipov živčnih vlaken s
pomočjo

izbire

različnih

vrednosti

prednastavljenih

parametrov

kvazitrapeznega

stimulacijskega impulza, se je pri statistični analizi sicer pokazalo, da so imele na končni
rezultat vpliv spremembe prav vseh treh preiskovanih parametrov ic, tc in τexp, da pa sta imela
na spremembo NR največji vpliv intenziteta toka katodne faze stimulacijskega impulza ic in
časovna konstanta eksponencialnega padca katodne faze stimulacijskega impulza τexp. Tu je
namreč poleg sprememb v vrednosti širine živčnega odziva NRw kot tudi najvišje vrednosti
živčnega odziva NRpeak, prišlo tudi do precejšnje spremembe v obliki NR, česar ne moremo
pripisati prehodnim pojavom, ampak je zagotovo posledica aktivacije različnih tipov živčnih
vlaken.
Za razliko od nepopolne potrditve dela hipoteze o selektivni aktivaciji različnih tipov živčnih
vlaken, pa smo selektivno aktivacijo površinskih območij z uporabo razvite objemke potrdili
v celoti. Ugotovili smo, da je izzvani NR največji, če smo ga zajeli s parom, ki je bil v isti
vrsti kot stimulacijski trojček, medtem ko je bil manjši, če smo ga zajel s parom v sosednji
vrsti oz. ga ni bilo, če smo zajemali s parom na nasprotni strani objemke. Glede na to, da so
bile razlike med Fazo 1, ko smo zajemali v isti vrsti in Fazo 3, ko smo zajemali v sosednji
vrsti, statistično značilne (p < 0, 05) pri parametrih NRpeak in Integral, lahko sklepamo, da je
zaradi spremembe položaja zajemnega para v sosednje vrste glede na položaj stimulacijskega
trojčka, v odzivu prisotnih manj AP vlaken, kar je posledica relativno konstantnega
vzporednega poteka vlaken na majhnih razdaljah in posledične večje oddaljenosti
aktiviranega površinskega področja od zajemnega para. Ker pa statistično značilne razlike
pri parametru NRw med obema fazama ni bilo moč zaslediti, lahko sklepamo, da do
sprememb v vzdraženosti različnih tipov živčnih vlaken ni prišlo. Tako smo lahko potrdili, da
je z izdelano devetindevetdesetelektrodno objemko možno selektivno aktivirati in zajeti le
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posamezna površinska področja živca, medtem ko so preostala področja vzdražena v manjši
meri ali pa ostanejo popolnoma nevzdražena.
Ker ima v modelu opisana objemka veliko število elektrod, bi lahko z različnimi možnimi
kombinacijami ustvarili poljuben vzorec selektivne stimulacije in zajemanja. To bi lahko
izkoristili za učinkovitejšo stimulacijo relativno debelega nervusa vagusa, saj bi lahko s
stimulacijo na več mestih vplivali tudi na globlje ležeča vlakna. Drugo kar bi bilo s poljubno
asimetrično kombinacijo aktiviranih elektrod moč doseči, pa je le stimulacija ali zajemanje v
eni smeri, kar bi v klinični praksi potencialno omogočalo le eferentno ali le aferentno
stimulacijo oz. zajemanje. Tretji pomembni učinek, ki bi ga bilo, podobno kot so
predpostavili že drugi raziskovalci13, mogoče s tako zasnovano devetindevetdesetelektrodno
objemko doseči, je, da bi stimulacijo usmerjali na določena mesta vzdolž živca in tako še
povečali prostorsko selektivnost stimulacije.
Pričujoči model v primerjavi z dosedanjimi modeli torej omogoča veliko več kombinacij tako
pri stimulaciji kot pri zajemanju površinske aktivnosti, izmed katerih je mogoče vsako
podkrepiti z ustreznim teoretičnim modelom. Zelo velika prednost predlaganega modela pred
drugimi je tudi v tem, da skuša izzvati selektivni nadzor notranjih organov s pomočjo enega
samega relativno enostavnega sistema, nameščenega okrog nervusa vagusa, ki te notranje
organe in žleze oživčuje, in sicer izključno z varnimi stimulacijskimi impulzi, ki omogočajo
dolgoročno uporabo tudi pri človeku.
Z namenom dodatne izboljšave modela bi bile potrebne še naslednje raziskave:
-

Za razjasnitev in natančnejšo pridobitev informacij o tipu vzdraženih vlaken bi bilo
potrebno preverjanje modela s sistemom večjih dimenzij ali celo z ločenima
stimulacijskima in zajemnima sistemoma na večji oddaljenosti. To pa je pri klinični
aplikaciji manj uporaben pristop, saj lahko privede do dvojne obremenitve in poškodb
živca zaradi večje količine tujega materiala. Razen tega je tudi operativni poseg
posledično znatno zahtevnejši.

-

Glede na to, da smo v pridobljenem NR opazili precejšen SA, bi bilo pri nadaljnjem
delu smiselno velikost artefakta, ki se javlja ob stimulaciji, določiti z
elektrokemijskimi metodami.

-

Da bi se izognili možnim poškodbam živca zaradi elektrokemijskega delovanja ob
vnosu naboja, smo za preverjanje modela izbrali relativno velike elektrode. Za
pridobitev jasnejših NR bi bila potrebna uporaba manjših elektrod v stimulacijskem
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sistemu, bi pa zaradi možnosti prevelike gostote vnešenega naboja pred potencialno
uporabo bilo potrebno preveriti njihovo elektrokemijsko ustreznost.
-

Za večjo prepričljivost rezultatov bi bilo nujno potrebno narediti več eksperimentov
ter narediti tudi podrobnejšo statistično analizo.

-

Natančen učinek selektivne stimulacije bi bilo potrebno opredeliti s poskusi in vivo,
kjer bi lahko ocenili model selektivne stimulacije površinskega področja nervusa
vagusa in model selektivne stimulacije različnih tipov živčnih vlaken z vplivom na
delovanje različnih organskih sistemov.
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6 ZAKLJUČKI
Pričujoče doktorsko delo predstavlja razvoj in preizkus modela, ki vključuje tako selektivno
stimulacijo različnih tipov živčnih vlaken kot tudi selektivno zajemanje živčnega odziva, pri
čemer sta tako stimulacija kot zajemanje osredotočena na posamičen površinski predel
znotraj izoliranega segmenta vratnega dela nervusa vagusa prašiča.
S pomočjo treh eksperimentov, ki smo jih opisali v treh ločenih poglavjih doktorskega dela,
smo prišli do naslednjih zaključkov:
1. Za model selektivne stimualcije nervusa vagusa predvidena elektrodna objemka in
izbrana oblika ter parametri stimulacijskega impulza sta elektrokemijsko varna in
posledično primena za dolgoročno uporabo, saj je stimulacijska katoda znotraj
večelektrodne spiralne objemke sposobna ob vnosu potrebne količine naboja ohraniti
polarizacijske potenciale znotraj varnih mej elektrolize vode.
2. Mikrostrukturo

platine

je

mogoče

znatno

izboljšati

s

postopki

hladnega

preoblikovanja in toplotne obdelave in to pod natančno določenimi pogoji, ki so
uporabni in ponovljivi pri vseh nadaljnjih izdelavah stimulacijskega sistema.
3. Z večelektrodnim sistemom v obliki spiralne objemke in natančno definiranimi
stimulacijskimi impulzi ter konfiguracijo elektrod je mogoče selektivno aktivirati in
zajeti le posamezna površinska področja živca, medtem ko so preostala področja
vzdražena v manjši meri ali pa ostanejo popolnoma nevzdražena.
4. Z večelektrodnim sistemom v obliki spiralne objemke in natančno definiranimi
stimulacijskimi impulzi ter konfiguracijo elektrod je mogoče v omejenem obsegu
prožiti in zajemati NR le v točno določenem tipu živčnih vlaken. Medtem ko je imela
širina katodne faze tc relativno majhen vpliv na aktivacijo živčnih vlaken, se je
pokazalo, da sta imela na NR večji vpliv časovna konstanta eksponencialnega padca
τexp in intenziteta stimulacijskega impulza ic. Vzrok za nepopolno potrditev hipoteze o
selektivni stimulaciji različnih tipov živčnih vlaken pa je, da NR zaradi relativno
majhne objemke in prisotnosti SA niso vsebovali ločenih vrhov AP, s katerimi bi
lahko natančneje opredelili tip vzdraženih živčnih vlaken.
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