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Abstract
Pathophysiology of neurological diseases (ND): 

Alzheimer’s disease (AD), Parkinson’s disease (PD), 

stroke, epilepsy still constitute an actual challenge for 

medicine researches because despite of the great 

progress of technical facilities in medicine and diag-

nostic development diseases exist and toll of human 

life. Still did not find an effective form in struggle with 

these ND. It is reasonable notion that ND is usually 

generated autonomously i.e. unknown reasons. It 

leads to undertaking of the various investigations. 

Pharmacological as well as surgery treatments are 

undertaken knowing symptoms of ND.

The problem of PD was basically discussed and 

teleological view of the nature of movement was 

presented. Analysis of the voluntary movements of 

healthy as well as sick peoples permits to investigate 

the differences existing in the hypokinetic syndrome 

resulting in the proposition of the practical solution 

of the problem. Analysis of results of kinematics and 

dynamic voluntary movements on the selective group 

of patients with different stage of the disease advanced 

as well as healthy peoples reveal the characteristic 

movements trajectories of upper limbs that were de-

scribed with the aim of the elaborated mathematical 

model. 

A new approach has been proposed and was 

shown in this paper for solution of the problem. There 

is a construction of the new device helping in voluntary 

movements by restrain or elimination of the characte-

ristic tremor of the upper limbs typical ion PD. Usage 

of an additional elements can optionally accelerates 

for helping the first star of the kinetic tremor. Device 

is consisted from antropogenic panel construction 

made from light and tough carbon fibres with magnetic 

and conductive properties inserted into matrix base 

polymer composites. Panel construction permits to fill 

space by active motion medium. The springy-elastic 

systems were used for steering purposes. Constru-

ction allows for minimising or even elimination of 

pathological movement of the PD.  

Keywords: Parkinson disease, tremor PD, mathe-

matical model of PD

[Engineering of Biomaterials, 69-72, (2007), 45-52]

Introduction - teleological problem of a 
natural voluntary movement

Prior to consideration about pathological problems of 

PD we have to reflect in detail about the essence of the 

movement i.e. from where it come and for which purpose 

MODELOWANIE  I SYMULACJA 

HIPOKINETYCZNYMI, 
PATOLOGICZNYMI, MINIMALNYMI 
DRŻENIAMI W CHOROBIE 
PARKINSONA (PD)

JAN TRĄBKA1, MARIUSZ WÓJCIK2*
1 UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI, COLLEGIUM MEDICUM, 
ZAKŁAD BIOINFORMATYKI I TELEMEDYCYNY, 
UL. KOPERNIKA 17, 31-501 KRAKÓW
2 AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA, WYDZIAŁ INŻYNIERII 
MATERIAŁOWEJ I CERAMIKI, KATEDRA BIOMATERIAŁÓW

AL. MICKIEWICZA 30, 30-059 KRAKÓW

E-MAIL: WOJMAR@AGH.EDU.PL

Streszczenie
Problematyka patofizjologii chorób neurologicz-

nych, do których zaliczamy chorobę  Alzheimera (AD), 

Parkinsona (PD), apopleksję, epilepsję stanowi ciągle 

aktualne wyzwanie dla badaczy, ponieważ mimo 

ogromnego postępu w rozwoju szeroko rozumianej 

medycyny i wyposażenia jej w nowoczesne narzę-

dzia diagnostyczne choroby istnieją i zbierają swoje 

żniwa. Nadal nie znaleziono skutecznej formy walki 

z nimi. Istnieje uzasadniony pogląd, że choroby wy-

stępują najczęściej samoistnie lub nie mają znanych 

przyczyn, co  prowadzi do podejmowania badań w 

różnych kierunkach. Znając jednak objawy choroby 

podejmowane są próby leczenia farmakologicznego 

jak i operacyjnego. 

W pracy przede wszystkim skupiono się na 

problematyce choroby Parkinsona. We wstępie 

przedstawiono  bardzo istotny teleologiczny pogląd 

naturalności ruchu ujawniający w pełni problematykę 

ruchu zarówno u osób zdrowych jak i chorych. Analiza 

ruchów dowolnych u ludzi zdrowych i chorych pozwala 

prześledzić różnice występujące w czynnościach ze-

społu hipokinetycznego, efektem czego może być inne 

podejście do patologii choroby i propozycja nowego 

rozwiązania praktycznego, pozwalającego choremu 

uzyskać lepszy komfort życia z przypadłościami cho-

roby występującymi podczas wykonywania ruchów 

dowolnych. Analiza literaturowa prezentowanych wy-

ników badań kinematycznych i dynamicznych ruchów 

dowolnych na wyselekcjonowanych różnych grupach 

z populacji zarówno pacjentów o różnym stopniu za-

awansowania choroby jak i osób zdrowych w różnym 

wieku ujawniła charakterystyczne trajektorie ruchu 

kończyn górnych, który można opisać za pomocą 

różnych modeli matematycznych. 

W pracy zaprezentowano oryginalne, teoretyczne 

podejście do zagadnienia, które polega na analizie 

matematycznej układu mechanicznego składającego 

się z elementu sprężystego i tłumiącego jak również 

praktyczny sposób oparty na pomyśle konstrukcji 

urządzenia wspomagającego ruchy dowolne poprzez 

wytłumienie lub też eliminację charakterystycznego 

drżenia kończyn oraz dodatkowego elementu przy-

spieszającego zapoczątkowanie ruchu dowolnego. 

Urządzenie składać się będzie z pewnej konstrukcji 

antropogenicznej wykonanej z lekkich i wytrzymałych 

kompozytów polimerowych o konstrukcji panelowej, 

zawierających włókna węglowe o właściwościach 

magnetycznych i przewodzących. Konstrukcja pane-

lowa pozwoli na wypełnienie jej przestrzeni aktywnym, 

ruchomym medium (również kontinuum) sterowanym 



46 it must serve. 

The most fundamental moment for neurophysiologist 

will be a muscle movement but that is beside the question 

whether it is a translation from the point to point or the move-

ment of the part as well as the whole limb. The movement 

have got to have in composed attributes of it anticipation 

at the full because neurophysiologist have to know which 

kind of expectations are connected with realisation of the 

full movement. These expectations have to be composed 

in the muscle cramp or in the neuronal impulse provok-

ing that cramp. They are generated from many sources 

but genetic one belongs to most important. Each nervous 

circuit has genetically inscribed purpose and genetically 

inscribed aspiration for particular realisation. The sense 

of the matter is to survive and the point is that being gone 

out own life as most effectively, as like enough, in the most 

unfailing way. The movement itself and inside is important 

but it has got in composed futuristic elements. Brain, each 

muscle fibre or nervous fibre is not only an energy container 

and device for space moving of the elements. Movement 

variability has to refer also futuristic elements and they are 

included in these fibres. Each muscle fibres, each nerve is 

at the same time as the container of different movements 

patterns but the possibility of the movement realisation are 

not so colossal.        

The violinist is an excellent example of the perfection of 

such patterns for neurophysiologist. It was shown that the 

possibility of movement realisation by stopping violin string 

by violinist using one his finger is limited to the frequency 

of 7±2. It means, that most brilliant virtuoso is not able to 

stopped string more than 9 times with the same force. The 

most important during playing is that for each time when he 

stopped string the finger is governed from the brain by the 

whole evolution that is to say whole age of learning. And at 

all it is not rely exclusively on the stopping but it rely on that 

if he can foresee by finger manipulation and choose from 

this container of the patterns (each nervous circuit has it) 

the most adequate, the most responsible one for the given 

situation. There is much possibility of selection of the pat-

tern and the number is in the range of 1018 as scientists 

were estimated but it can not be a combinatory calcula-

tion. Violinist have to anticipate which pattern will be most 

adequate, most suitable event not for the given moment or 

for the emotional disposition but most responsible for that 

what will be realised in the future. From here we call it the 

anticipation potency. He has to anticipate that is a need to 

choose some pattern or other but not whichever. Here we 

have a synergie i.e. co-operation of several muscles an he 

have to paste it in such way that he have to stopped string 

to provide some optimum. The purpose of synergie is to 

diminish and to mostly reduce the manual stopping. Violinist 

is something better as he use less stimulus from that seven 

or nine stoppings. He is more economic by this because he 

uses fewer stoppings and renders the essence of the mat-

ter (music). This is something like tendency for movement 

reduction and in natural reductionism uses less energy and 

less movement to play a composition.   

Let’s precisely get busy with movement itself that is basic 

in its being. We pay an attention on the movement but the 

lack of movement is also a natural element. Music for in-

stance is composed not only from sounds but also music is 

compose from pause i.e. intervals between particular tones. 

These all together create impression of inconstancy. So, it 

is better to say about inconstancy or variability instead of 

the movement. Anaksagoras was the first who say about 

movement in ancient. He creates the conception about 

movement and chaos. But here that is beside the question 

whether it is an efficiency but only paying the attention that 

the lack of movement is also important in the nature. There-

za pomocą sprężysto-elastycznych układów, pozwala-

jących zminimalizować lub wyeliminować patologiczne 

ruchy choroby Parkinsona. 

[Inżynieria Biomateriałów, 69-72, (2007), 45-52]

Wstęp – teleologiczne zagadnienie 
naturalnego, swobodnego ruchu

Zanim rozpatrzymy problematykę patologii ruchu PD, 

musimy bliżej zastanowić się nad istotą samego ruchu czyli 

skąd się wziął i jakiemu celowi ma służyć. 

Dla neurofizjologa najbardziej istotnym momentem 

będzie ruch mięśnia, ale tu nie chodzi tylko o translację z 

jednego punktu do drugiego czy ruchu na przykład frag-

mentu lub całej ręki. Ruch musi mieć w sobie zawarte cechy 

przewidywania jego pełni, bo neurofizjolog musi wiedzieć 

jakie przewidywania wiążą się z wykonaniem pełnego ruchu. 

Te przewidywania musza być wpisane w skurcz mięśnia czy 

w impuls nerwowy go wywołujący. One biorą się z wielu 

źródeł, z których najważniejsze jest źródło genetyczne. 

Każdy bowiem obwód nerwowy ma genetycznie wpisany 

cel  i genetycznie wpisane dążenie do określonego rezultatu. 

Istota rzeczy polega na przeżyciu, następnie na stworzeniu 

planu, aby jak najskuteczniej i jak najpewniej oraz w spo-

sób najbardziej  niezawodny i przystosowany zachował się 

obiekt, dlatego ruch sam w sobie musi zawierać więc te 

elementy odnoszące się do przyszłości (futurystyki). Dla-

tego mózg, a nawet każde włókno mięśniowe, nerwowe, 

nie mogą  być traktowane tylko jako zasobnik energetyczny 

który warunkuje przesuwanie przestrzenne elementów. 

Nieograniczona zmienność ruchów zabezpiecza same 

włókna. Każde włókno mięśniowe i każdy nerw funkcjonują 

jako skład rożnych wzorców motorycznych. 

Dla neurofizjologa znakomitym przykład perfekcji wzor-

ców demonstruje skrzypek. Okazuje się bowiem, że moż-

liwość wykonania ruchu poprzez naciśnięcie przez niego 

struny jednym  palcem jest ograniczona do liczby częstości 

7±2, czyli nawet najbardziej znakomity wirtuoz nie potrafi 

nacisnąć struny więcej jak 9 razy. Ważne jest jednak w tej 

czynności to, że za każdym razem kiedy skrzypek strunę 

naciska, to palcem steruje cały mózg wzbogacony poprzez 

całą ewolucje czyli cały okres uczenia się. Efekt wcale nie 

polega wyłącznie na wielkości nacisku, ale na automatycz-

nym, poza świadomościowym wykorzystaniem magazynu 

wzorców, który w sobie ma  każdy obwód nerwowy, każde 

włókno mięśniowe, aby skrzypek przewidując mógł ma-

nipulować owym magazynem wybierając najwłaściwszy, 

najbardziej odpowiedzialny wzorzec do danej sytuacji. 

A możliwości wyboru wzorca są ogromne, ponieważ na-

ukowcy oszacowali je na liczbę rzędu 1018, ale nie może 

to być wyłącznie kombinatoryka ani reflektoryczność, ale 

semantyczne, kontekstualne sterowanie.  Skrzypek musi 

przewidywać, który wzorzec z tego gotowego magazynu 

będzie najodpowiedniejszy, najwłaściwszy, nawet nie dla 

danej chwili czy dla danego emocjonalnego nastawienia, ale 

najwłaściwszy dla tego, co się będzie działo w przyszłości.  

Stąd nazywamy to siłą przewidywania. On musi przewi-

dzieć, że wybrać musi wzorzec nie dowolny, ale najbardziej 

atrakcyjny. W każdej niemal sytuacji motorycznej mamy do 

czynienia z synergią. Synergizm czyli współdziałanie wielu 

mięśni musi uwzględnić wszystkie cechy futurystyczne czyli 

tak przycisnąć strunę, żeby zabezpieczyć pewne optimum 

i antropologicznie wyczuwanego piękna. Synergie mają to 

na celu, żeby fizycznie zmniejszyć liczbę partycypujących 

mięśni i jak najbardziej ekonomicznie zredukować nacisk. 

Działa tu ”brzytwa” Okchama czyli im mniej zużyje wysiłku 

tym lepszy muzyk. Istnieje także dążenie do redukowania 

ruchów. Do naturalnej tendencji należy redukcja energii i 



47fore the control has to be done over this phenomenon. The 

control has to done basing on the historical, here far away, 

evolution experiments. Nature learnt itself definite quantity 

of time and have selected the movement. We think that big 

bang was a beginning of movement but simultaneously we 

have to agree that was something-reverse i.e. big cramp 

(contraction). Only these both elements mutually co-oper-

ated ensure the equilibrium of the world. We talk not enough 

about this but it should be an integral part of our thinking. 

The world probably would come to the end in the past if 

would not be created the reverse tendency. As it is known, 

ones objects (constellations) undergoes of the shrinkage but 

others expand i.e. they undergoes pulsation. Pulse have to 

be regulated if that activity would have any sense, saying 

bombastically, and consciousness probably have borne 

not during big bang but with the necessity of appointment 

the big contraction. The consciousness does not born from 

anywhere. It comes from the internal that is to say the vector 

in directed into the interior but not external. The movement 

is created by consciousness exclusively and determines the 

interior direction of external phenomena. The consciousness 

has born from the movement. There is a need to steering 

and controlling the purpose. Therefore the movement is 

directed into the purpose. When the movement lead into 

the purpose we have consciousness activity. It was born 

within musculature or saying broadly within motorial. We 

have the tendency for parcellation of the natural phenomena 

into various directions: out, in, forward, backward that is to 

say to fitting various vectors. It is human specialisation but 

the nature is one, as monolith and each phenomenon have 

to include all these elements. Everything depends on that 

if the consciousness must lead the purpose but then it is 

controlled and proportional consciousness. That we exist, 

think, have conscience, have judgement, have to dispense 

justice, sometimes intentionally disorder what we inherit 

after ancestor, that is existed inside universal and wisdom 

intellect. Everything had been gone. At present humans only 

rummage inside smouldering ruins or we can say that it is 

not only ashes but also whole architectonic buildings. 

We have the tendency to planar or vectorial vision but 

everything have to be unite in one, in the nature. Then hu-

man will be heroes when they will not imitate the frequency, 

will not measured something by the aim of technical devices 

but they will try to discover the enigma of the supervising 

(control) which bear consciousness, conscience. The con-

science is that interior judge that gives one’s verdict arbitrary. 

It is an arbitration that is not generated from anywhere. It is 

an intellect coming from the history, an intellect of the his-

tory of world, an intellect extended from stars and universe 

as well as from those determined by genetics. However en 

evolution secure itself from the nature because if discover 

something good then store it in the form of genes and did 

not allow do its destruction. 

That what is broadly described in the literature as Parkin-

son decease (PD) arises some doubts. All fixed movements 

patterns are stored up in movements but reflexes, intellects 
are stored up in neurones. If there is the general defect 
concerning motorial it is PD but if it concerns the intellect it 
is Alzheimer’s decease (AD). The basic reason is the same. 
There is an opinion that the nature creates the vectorial 
order of the end of the existence of life being. Moreover the 
nature creates also the vectorial order to excrete of wasted 
matters that is to say what is not necessary. The nature 
does not foresee of the existence catastrophe on both poles 
of these life vectors simultaneously. It is a nature and we 
bring it in genes. The purpose of the existence is a maximal 
adaptation.  The purpose is a live as long as possible and 
everything have to be subordinated for that. It is the basic 
purpose of the existence.    

liczba ruchów, aby zagrać utwór mistrzowsko. 
Zajmijmy się bliżej samym ruchem. My zwracamy uwagę 

na ruch, ale brak ruchu stanowi także element natury wy-

razu. Muzyka nie tylko składa się z dźwięków, ale muzykę 
tworzą przerwy, interwały między poszczególnymi dźwięka-

mi. To dopiero razem tworzy pełne wrażenie zmienności. 
Zamiast ruchu bardziej wypada powiedzieć o zmienności. 
Pierwszy, który mówił o ruchu, jeszcze w starożytności, 
był Anaksagoras. Był twórcą pojęcia ruchu jak i chaosu, 
ale tu nie chodzi o efektywność tylko zwrócenie uwagi na 
brak ruchu, na twórczo wypełnioną lukę będącą ważnym 
elementem w naturze. To zjawisko musi być pod kontrolą 
wykonywaną w oparciu o dzieje ewolucyjne, bardzo odległe 
doświadczenia. Oprócz ruchów regulacyjnych istnieją ruchy 
balistyczne dzięki działaniu sprzężenia podającego do 
przodu „feed forward”. Myślimy, że początkiem ruchu był big 
bang (wielki wybuch), ale równocześnie musimy przyjąć, że 
ewolucja przebiegała też w kierunku odwrotnym czyli że był 
to big cramp (wielki skurcz). Dopiero te dwa elementy, które 
ze sobą współdziałają zapewniają równowagę świata. O tym 
się mało mówi, a to powinno być integralną częścią każdego 
myślenia, bowiem w przeciwnym razie, świat najprawdo-

podobniej dawno by się już skończył. Wiadomo, że jedne 
obiekty (gwiazdozbiory) się kurczą, a drugie rozszerzają 
czyli że podlegają pulsowaniu. Puls musi być regulowany 
po to, aby to działanie miało sens, jakbyśmy to górnolotnie 
powiedzieli i  najprawdopodobniej świadomość narodziła 
się nie w stanie wielkiego wybuchu, ale z konieczność jej 
powołania wiąże się z wielkim skurczem. Świadomość nie 
narodziła się znikąd. Pochodzi z uwewnętrznienia motoryki 
czyli, że zadziałał pewien wektor skierowany do wnętrza, 
a nie na zewnątrz. Świadomość narodziła się z ruchu po 
to, aby sterować i kontrolować cel. Gdy ruch prowadzi 
do celu mamy operację świadomą, która narodziła się w 
obrębie muskulatury, a szerzej w obrębie motoryki. My 
mamy tendencję do parcelowania zjawisk naturalnych na 
różne kierunki: out, in, forward, backward czyli nadawaniem 
im różnych wektorów. To jest specjalnością człowieka, a 
natura jest jedna, jest monolitem i każde zjawisko musi w 
sobie zawierać organizację i strukturę. To, że my istniejemy, 
myślimy, mamy sumienie, mamy osąd sprawy, musimy wy-

mierzyć sprawiedliwość, niekiedy intencjonalnie zaburzyć 
to co odziedziczyliśmy po przodkach, to się znajduje w 
mądrości uniwersalnej, a raczej multiwersalnej. Bo właś-

ciwie wszystko już było. Człowiek obecnie tylko grzebie w 
zgliszczach. Można powiedzieć, że są to nie tylko popioły, 
ale całe architektoniczne budowle. Mamy tendencje widze-

nia płaszczyznowego, wektorowego, a w naturze wszystko 
musi być scalone, w jednym. Wtedy będziemy bohaterami, 
kiedy przy pomocy techniki nie będziemy tylko naśladować 
częstotliwości; nie będziemy mierzyć, ale będziemy starać 
się odkryć tajemnicę kontroli, zagadkę, którą niesie ze sobą 
świadomość, sumienie. Sumienie to wewnętrzny sędzia, 
który wydaje osąd arbitralnie. Niemniej arbitraż nie powstaje 
znikąd, ale z mądrości dziejów, świata; mądrości, która idzie 
z gwiazd wszechświata oraz wielu rzeczy zdeterminowa-

nych przez genetykę. Ewolucja zabezpieczyła się z natury, 
ponieważ jeśli coś dobrego wynalazła, to zmagazynowała 
to w postaci genów i nie pozwoliła na zniszczenie. 

To, co w literaturze opisywano jako chorobę Parkinsona, 
budzi wątpliwości. Wszystkie wzorce ruchu utrwalone, są 
zmagazynowane w ruchach, a wszystkie odruchy, mądrości 
są zmagazynowane w neuronach. Jeśli nastąpi defekt na-

zwijmy go generalny, dotyczący motoryki, to mamy chorobę 
Parkinsona. A jeśli dotyczy umysłowości to mamy chorobę 
Alzheimera. Ale na podobnym defekcie bazują objawy. 
Istnieje pogląd, że natura wybrała wektoralne ustanowienie 
początku i końca bytu istoty żywej. Odwłok służy do wyda-

lania odpadów materii czyli tego co już nie jest potrzebne, a 



48 w odcinku przednim głowowym realizuje się encefalizacja. 
I to utrwaliło się w genach. Celem istnienia jest maksymal-
na adaptacja i przeżywanie na podstawie dalekosiężnego 
przewidywania. 

Istnieje tremor autogenny, którego nikt nie jest w stanie 
wytworzyć tylko sama natura. Każdy motoneuron czyli 

jednostka neuromotoryczna zaopatruje grupę włókien 

mięśniowych i dlatego także musi być nastawiony na prze-

widywalność. To, co wcześniej już powiedzieliśmy, musi 

być wmontowane w jeden neuron i w jedno jedyne włókno 

mięśniowe. Jeśli tak założymy, to widzimy, że świadomość 

rodzi się bardzo wcześnie, wewnątrz muskulatury. Ruch, 

który obserwujemy i widzimy na zewnątrz to tylko fenome-

nologia czyli coś co my obserwujemy i na podstawie tego 

wnioskujemy o pewnych ontologicznych, semantycznych, 

kontekstualnych sprawach, czyli o sprawach, które dotyczą 

bytu i istoty życia. I właśnie to jest obligatoryjne dla każdego 

elementu, od najprostszego kwarku czy superstruny, aż 

skończywszy na galaktyce. Człowiek, dawno już przeniósł 

się w swoich działaniach na naśladownictwo, efektem któ-

rego jest najdoskonalsze dzieło człowieka czyli komputer. 

Ale inżynier nie da rady naśladować tego czego nie ma. 

Mózg natomiast musi to umieć i z fantazji napełnić świat 

intencjami i futurystyką.

Choroba Parkinsona (PD)

Choroby neurologiczne mają szerokie spektrum. Z per-

spektywy opieki zdrowotnej problem ten pochłania rocznie 

miliardy dolarów na całym świecie, natomiast dla pacjenta 

pozostaje tylko beznadziejna diagnoza [1]. Główne choroby 

neurologiczne pozostają nadal słabo rozumiane, pomimo 

zaawansowanych technologii obrazowania anatomicznego i 

fizjologicznego oraz analizy molekularnej. Przede wszystkim  

napotykamy tu na kompleksowość zagadnienia związanego 

ze słabo rozpoznanymi funkcjami mózgu w normalnych 

warunkach, a dodatkowo komplikowanymi przez proces 

chorobowy dający różnego stopnia dysfunkcje. Główne 

choroby neurologiczne typu Alzheimera, Parkinsona, apo-

pleksji czy epilepsji są zróżnicowane symptomatologicznie. 

Kompleksowe staje się też podejście do problematyki tych 

chorób, ponieważ przy jakichkolwiek pracach proponowa-

nych dla wyjaśnienia utraty funkcjonalności mózgu muszą 

być brane pod uwagę wielorakie poziomy organizacyjne 

od badań molekularnych  do zachowawczych (globalnych). 

Choroba Alzheimera nie może być rozumiana poza kon-

tekstem modelu połączenia pamięci i magazynu, natomiast 

parkinsonizm wymaga zrozumienia jak pozapiramidalny 

system kontroluje motorykę. Wydaje się, że zrozumienie 

patomechanizmu choroby może więcej znaczyć dla nauki 

niż obleczenia ilości neuronów i modelowanie. Skupimy się 

poniżej głównie na rozważaniach o chorobie Parkinsona ale 

prawdopodobnie pochodzenia chorób Alzheimera i Parkin-

sona nie różnią się poza ich lokalizacją. 

Choroba Alzheimera polega na zaburzeniu ubytkowym 

pracy mózgu dotyka milionów ludzi świecie. Charakteryzują 

ją zdegenerowane neurony, nienormalna akumulacja białka 

amyloidowego w tzw. starczych tarczkach i wewnątrz w 

cytoplazmie włókien neuronowych. Aby zrozumieć istotę tej 

choroby trzeba by sporządzić zestawienie, z jednej strony 

to co jest znane od strony patologii biochemii komórki, a z 

drugiej, to co dotyczy nienormalnych zachowań charaktery-

stycznych dla tej choroby. Jak patologia tej choroby prowadzi 

do symptomów zależy od odpowiedzi na fundamentalne 

pytania dotyczące mechanizmów funkcji normalnego po-

znawania. Badania klinicznopatologiczne pokazały, że wiele 

różnych obszarów mózgu musi być nienaruszone jeśli mózg 

ma funkcjonować prawidłowo czyli z powodzeniem naby-

The autogenous tremor exists that nobody is able to cre-

ate only the nature. Each motoneuron in each motoneuron 

unit where neurone provided the set of muscle fibres has to 

be disposed into the anticipation. Everything what we have 

above discussed must be assembled into the one neurone 

and into the one muscle fibre. If we will make such an as-

sumption we will see that the consciousness is created very 

early inside of the musculature. The movement observed 

on an exterior it is only phenomenology that is to say what 

we see and basing on that we conclude about ontological 

problems concerning the existence of life. It is obligatory 

for each even simplest element and finishing on galactic. 

Human have transferred own activity into an imitation long 

ago and the most sophisticated and perfected his work 

was a computer. Engineer can not manage something 

what does not exist because he has to got something for 

changing something. However the brain have to know how 

to do that.

Parkinson neurological disease (PD)

The spectrum of neurological diseases is wide and 

ravaging. From a public health perspective, it represents 

a multi-billion dollar a year problem, and from the patient’s 

perspective it usually represents a diagnosis without much 

hope [1]. Despite advances in anatomical imaging and 

molecular analysis, the major neurological diseases remain 

poorly understood. First, there is the complexity of the 

problem: brain function, which is poorly understood under 

normal conditions, is further complicated in situations of 

dysfunction. The major neurological diseases: Alzheimer’s 

disease (AD), Parkinsonism (PD), stroke and epilepsy are 

multifarious in their expression and protean in their mani-

festations. There is also the complexity of the solution: any 

framework proposed for explaining functional loss must take 

account of processes at multiple levels of organisation from 

the molecular to the behavioural. 

In some sense, the function of the brain is computa-

tion, thus the underlying computational processes must be 

uncovered to understand the basis of disease. Alzheimer’s 

disease cannot be understood outside of the context of a 

model of memory consolidation and storage, and Parkinson-

ism requires an understanding of how the extrapyramidal 

system controls voluntary movement. Finally, disease may 

do more for computational neuroscience than modelling 

does for disease. We will focus mainly on PD but probably 

there is the same origin of both AD and PD. 

Alzheimer’s disease (AD) is a degenerative brain disorder 

that affects millions peoples all the worlds. Pathologically, 

AD is characterised by degenerating neurites, abnormal ac-

cumulations of amyloid protein in so-called “senile plaques”, 

and intracytoplasmic “neurofibrillary tangles”. To understand 

Alzheimer’s disease is to be able to map what is known 

about biochemical and cellular pathology to the abnormal 

behaviours characteristic of the disease. How the pathol-

ogy of AD leads to its symptoms depends on answering 

fundamental questions related to the mechanisms of normal 

cognitive function. Human clinicopathological studies have 

demonstrated that many different brain regions must be 

intact for successful acquisition and consolidation of epi-

sodic memories. These regions include entorhinal cortex, 

hippocampus, amygdala, nucleus basalis, and dorsal medial 

nucleus of the thalamus, mamillary bodies, mid-dorsolateral 

frontal cortex, and ventromedial frontal cortex [2] 

Parkinson’s disease is a degenerative neurological 

disease characterized by resting tremor, rigidity, bradyki-

nesia (slowing of movements), akinesia (difficulty initiating 

movements), and poor balance [3]. In his original mono-



49wać i połączyć pamięci epizodyczne. Są to 

między innymi kora mózgowa, hypokamp, 

migdałek, jądro podstawowe, zewnętrzne 

jądro wzgórka, ciałka sutkowe i inne [2].

Chorobą Parkinsona nazywamy zwyrod-

nienie charakteryzujące się tzw. drżeniem 

spoczynkowym, sztywnością, akinezją 

czyli trudnością w zapoczątkowaniu ruchu 

i bradykinezją czyli powolnością ruchu oraz 

słabością równowagi neurologiczne [3]. 

Choroba również dotyka porównywalną z 

chorobą Alzheimera ilość ludzi na świecie. 

W swojej oryginalnej monografii “An Essay 

on the Shaking Palsy” (1817), James Par-

kinson nazwał wtedy charakterystyczne 

drżenie spoczynkowe ”paralysis agitans” 

bezwładem (porażeniem) ruchu” [4]. Opisał 

to zaburzenie jako „bezwiedny, odrucho-

wy objaw z częściowym osłabieniem siły 

mięśniowej w bezruchu”. W literaturze 

opisanych jest wiele typów drżenia ogól-

nie nazywanego parkinsonowym. Typowo  

jednak spotyka się drżenie spoczynkowe 

(rest tremor RT), drżenie postaciowe (postural tremor 

PT) i drżenie zasadnicze (essential tremor ET), które, za 

literaturą, pokazano na RYSUNKU 1.  Z biochemicznego 

punktu widzenia choroba Parkinsona charakteryzuje się 

utratą dopaminergicznych neuronów zawartych w substancji 

czarnej. Odkrycie deficytu dopaminy w substancji czarnej 

ułatwiło działania lecznicze przez podawanie  pacjentom L-

DOPA, która poprawiała ich stan chorobowy. Obok chemio-

terapii,  chorobę próbowane leczyć operacyjnie usuwając 

uszkodzone miejsca podwzgórza lub gałki bladej. Ostatnio 

operacyjne leczenie tej choroby poddano lepszej kontroli 

uszkodzonego miejsca w mózgu. Czynione są też próby 

transplantacji komórek płodowych do mózgu pobieranych 

z rdzenia nadnercza. 

Ważne jest znać charakterystykę częstotliwościową drże-

nia spoczynkowego, która mieści się w granicach od 4 do 6 

Hz, i uznawana jest za typową dla drżenia parkinsonowego. 

Rytmiczne, bezwiedne, ruchy oscylacyjne kończyn klasyfi-

kuje się ogólnie jako drżenie spoczynkowego, postaciowe-

pozycyjne dla postaci, kinetyczne zależne od celu i intencji 

ruchu oraz izometryczne siłowe [5]. 

W literaturze podaje się różne opisy metod pozwalające 

zapisać ruchy parkinsonowe, a następnie przeprowadzić 

analizy stosując różne kryteria. Standardowymi są pomiary 

amplitudy i częstotliwości drżenia pozwalające oszacować 

postęp choroby. Zazwyczaj zapisy pokazuje się w postaci 

spiral podobnych do spirali Archimedesa uzyskanych w 

trakcie specjalistycznych badań za pomocą odpowiednio 

skonstruowanej aparatury [6,7,8]. Przestrzenne rejestracje 

trajektorii ruchów górnych kończyn umożliwiają obliczyć 

charakterystyczne parametry częstotliwościowe w różnych 

płaszczyznach niezbędne do dalszych analiz medycznych. 

Zaprezentowane rysunki pokazują charakterystyczne trajek-

torie ruchu osób dotkniętych ta chorobą (FIG.2,3, i 4).

W diagnostyce choroby Parkinsona inną pomocną 

techniką badawczą może być także elektromiografia [9], 

której głównym zadaniem jest badanie czynności elek-

trycznej mięśni. Pozwala ona na pomiar i ocenę ilościową 

poszczególnych parametrów  jednostki motorycznej, co jest 

istotne w diagnostyce chorób nerwowo-mięśniowych. Po-

zwala odróżnić mięsień zdrowy od zmienionego procesem 

chorobowym, określić pierwotną przyczynę uszkodzenia 

mięśnia jako neurogenną lub miogenną. Daje ona możli-

wości wyznaczenia kierunku zmian i monitorowania pro-

cesu rehabilitacji pacjenta. Badając za pomocą tej techniki 

szybkości przewodzenia włókien nerwowych i czuciowych 

graph “An Essay on 

the Shaking Palsy” 

(1817), James Par-

kinson described rest-

ing tremor being the 

characteristic tremor 

of the disorder, which 

he termed ‘paralysis 

agitans’ [4]. He de-

scribes this tremor as 

“involuntary tremulous 

motion, with lessened 

voluntary muscular 

power, in parts, not 

in action” and “that 

agitation continues 

in full force whilst the 

limb is at rest and 

unemployed;  and 

even is sometimes 

diminished by call-

ing the muscles into 

employment”. There 

are several tremors differentiated in PD as the typical rest 

tremor (RT) of PD and the postural tremor (PT) of essential 

tremor (ET) (FIG.1).    

The pathological hallmark of Parkinson’s disease (PD) 

is loss of the dopaminergic neurons in the substantia nigra 

that project to the putamen. The discovery that dopamine 

was deficient in the substantia nigra led to efforts to treat 

PD with L-DOPA, a precursor of dopamine (dopamine itself 

does not cross the blood brain barrier). Over 80% of patients 

with PD obtain substantial benefit with L-DOPA. Before L-

DOPA therapy, stereotactic surgery with ablative lesions in 

the thalamus or globus pallidus was commonly performed. 

In recent years, interest in stereotactic surgery has revived, 

with newer surgical methods yielding more control over the 

size and site of the lesions. Efforts have been made to treat 

PD with transplantation into the brain of fetal cells from the 

adrenal medulla or from the fetal nigra. 

It is currently generally accepted that all behavioural types 

of tremor can occur in PD and, indeed, that several different 

types of tremor can coexist, complicating differential diag-

nosis. What in important to know that rest tremor (4-6Hz) is 

still accepted as being the typical parkinsonian tremor, but 

many patients also exhibit a tremor during activity that is 

more prominent and disabling than classic rest tremor. 

Tremor is usually defined as rhythmical, involuntary os-

cillatory movement of a body part. Rest and action tremors 

are generally considered in classification. Action tremor 

is divided on postural (position-independent and position-

specific), kinetic (simple non-goal-directed movements and 

intention goal-directed movements) and force tremors (iso-

metric) [5]. The activity of the postural tremor symptoms are 

basically changed after starting of the voluntary movement 

and making following movements. 

There are several methods allowing recording move-

ments and investigating them using various criteria. The 

amplitude and frequency of tremor are the standards for 

evaluation of the disease progress. Usually they are re-

corded in the form of Archimedes spirals during patients’ 

investigations according to known literature procedures 

[6,7,8]. Using recordings of the trajectories of upper limbs in 

the space it can be possible to calculate terms and frequency 

characteristics of tremor in selected planes. Examples of 

the characteristic trajectories for PD patient were shown of 

FIGURE 2, 3 and 4.

Also electromyography can be use as other helping 

diagnostic technique in PD. The main task is electrical in-

RYS.1. Ilustracja choroby 
Parkinsona zaprezentowa-

na przez Lorda Williama 
Richarda Gower’a w arty-

kule A Manual of Diseases 
of the Nervous System in 
1886 [4].
FIG.1. Illustration of the 
Parkinson disease by Sir 
William Richard Gower 

from A Manual of Diseases 
of the Nervous System in 
1886 [4].

RYS.2.  Zapis przestrzen-

ny trajektorii ruchu ręki 
pacjenta z chorobą 
Parkinsona [8].
FIG.2.  Space recording of 
the trajectory  of patient 
with upper limb tremor 
[8].



50 można uzyskać dane dla wyznaczenia prędkości prze-

wodzenia nerwu określając czas latencji czyli opóźnienia 

sygnału płynącego z odpowiedzi mięśniowej. Elektromio-

grafia jako nieinwazyjne narzędzie do pomiaru ilościowego 

zjawisk elektrycznych związanych z motoryką człowieka jest 

przydatna do oceny siły skurczu mięśnia w funkcji czasu, 

ponieważ w przypadku fizjologicznym gradacja wyładowań 

elektrycznych jest proporcjonalna do siły rozwijanej przez 

mięsień. Dla osób dotkniętych chorobą Parkinsona ta techni-

ka może być też pomocna przy projektowaniu przedmiotów 

użytku codziennego z uwzględnieniem czynnika łatwości i 

wygody obsługi.

Model matematyczny

Przeanalizujmy układ zapewniający drgającemu ośrod-

kowi warunek stabilizacji. Rozważmy układ elementów: 

harmoniczny dla siły  oraz lepki   .

Osłabimy „uderzenia’ w element harmoniczny lepkim mode-

ratorem, połączonym szeregowo,   działając siłą 

Dostaniemy więc równanie dynamiczne postaci:

 , i = 1,2,3   (1)

gdzie:  F  jest siłą wymuszającą drgania o pewnej loso-

wości (losowość ta wymaga zarówno analiz neurologicznych 

jak i eksperymentalnych). 

Załóżmy na podstawie literatury postać drgań wymuszo-

nych postaci   

gdzie amplituda  A  i prędkość kołowa  ω  jest parametrem 

wyznaczanym eksperymentalnie (często analizowanym w 

literaturze i tam też podawanym).

Dostaliśmy więc równanie różniczkowe liniowe zwyczaj-

ne, niejednorodne drugiego rzędu, postaci:

    (2)

czyli, po ustaleniu jednej tylko zmiennej:

   (3)

Masa  m  i amplituda A  są ustalonymi elementami ekspe-

rymentu (związanymi z badanym pacjentem). Wartości  α   

i  k  musimy zorganizować w sposób korzystny dla efektu 

poprawy sytuacji chorego. Dobrać musimy zatem stałe 

harmoniczne oraz lepkości.

Przystąpmy do rozwiązania problemu. Zwróćmy uwagę, 

że rezygnacja z elementu lepkiego daje nam rozwiązanie 

(podane przez Kamke) [11] postaci:

  

    

    (4)

Zrezygnujmy z tak zbudowanego elementu ponieważ 

stanowi zbyt rygorystyczne dynamicznie narzędzie mogące 

wywierać zbyt duże ciśnienia. Pozostańmy wyłącznie przy 

elemencie lepkim. Czyli równaniu:

      (5)

Równanie to jest równaniem pierwszego rzędu 

i ma rozwiązania dla transformowanej postaci. D l a    

dostajemy równanie:                   

      

(6)

Metoda rozwiązania jest znana. Rozwiązujemy wcześ-

niej równanie jednorodne a następnie uzmienniamy stałą 

rozwiązanie. W efekcie takiego postępowania otrzymujemy 

vestigation of the activity o muscles.  It allows distinguishing 

health muscle from ill and describing the beginning reason 

of muscle damage as neurogeneous or myogennous. This 

technique is useful for PD patients during construction of the 

objects of daily use including facility and service comfort. 

Mathematical model 

We should analysis a system provided stabilisation 

conditions for vibrating medium. Let’s consider set of 

elements: harmonic for a force  and viscous . 

We reduce an impact into harmonic element by the 

aim of viscous moderator arrange in series. We will affect 

with the following force: . We obtain the following 

dynamic equation:

, i=1,2,3  (1)

where: F is the constrain force with some lot.

The lot requires neurological as well as experimental 

analysis. Basing on the literature we assume the following 

form for affected vibration:

where: A is an amplitude, ω is a rotary velocity both 

calculated experimentally.  

We obtain second-order nonhomogeneous linear dif-

ferential equation in the form:

   (2)

After determining only one variable for instance i=1 we 

obtain:

  (3)

where: m is a mass and A  is an amplitude and they both 

data are given established elements from an experiment 

connected with investigated patient. Values α   and   k should 

be calculated taking into the consideration the improvement 

effect of the ill patient. We have to fit the harmonic as well 

as viscous constants. 

Let’s solve the problem. First of all when we resign from 

viscous element we have got the following solution [11]: 

   

      

    (4)

We resign from such constructive element because it 

makes too strong dynamic device causing too high pres-

sure on the ill limb of the patient. The simplified equation 

has now a form:

    (5)

RYS.3. Zapis spirali ruchu 
ręki pacjenta z drżeniem 
zasadniczym w chorobie 
Parkinsona [5].
FIG.3.  A spiral drawings 
obtained from patients 
with essential tremor [5].

RYS.4. Zapis spirali ruchu 
ręki pacjenta z drżeniem 
kinetycznym w chorobie 
Parkinsona [6].
FIG.4.  A spiral drawings 
obtained from patients 
with kinetic tremor [6].



51rozwiązanie w postaci:

  (7)

Można drogą zerowania pochodnej znaleźć te wartości  t  

dla których drgania są największe, tak by nie przekroczyły 

one pewnej żądanej wartości maksymalnej.

Jest i inny powód eliminacja czynnika harmonicznego. 

Możemy, dokonując optymalizacji znaleźć te parametry, któ-

re nie naciskając na organy pacjenta najsilniej zmniejszają 

drgania chorobowe. Możemy szukać moderatora lepkiego 

o zmiennej lepkości, np. programowanej. Są ciecze mag-

netyczne przy pomocy których możemy zaprogramować 

odpowiedni masaż członków chorego, tak by w efekcie silnie 

zmniejszały drgania losowe.

Przejdziemy na koniec naszych rozważań do rozwiązania 

pełnego równania drgań łącznie z czynnikiem harmonicz-

nym.

Rozwiązania podaje Kamke, dla: 

I  .     

(8)

II         

(9)

III                                                                 

                                 (10)

Otrzymaliśmy w ten sposób pełne rozwiązanie problemu 

stabilizatora drgań losowych dla chorego. Funkcja ta zawie-

ra pewne stałe, które z jednej stron są zależne wyłącznie 

od stanu chorobowego pacjenta (B, ω), i dane te można 

uzyskać z pomiarów obserwacyjnych, natomiast parametr 

β jest parametrem sterowniczym tłumienia lepkiego brany 

na jednostkę masy urządzenia konstrukcyjnego (m). Jest on 

dobieramy w zależności od wielkości parametru (B, ω).

Pozostaje kwestia aplikacyjna. Zespół posiada urządze-

nie analizujące parametry charakterystyczne dla drżenia. 

Problem optymalnej pomocy złagodzenia dolegliwości 

chorobowych pacjenta polegać będzie na użyciu elementów 

harmonicznych i lepkich opisanych równaniem (1).

Wnioski 

1. Zaproponowany model pozwala przede wszystkim 

dobrać parametry dla konstrukcji urządzenia wspomagają-

cego złagodzenie niedyspozycyjności drżenia w chorobie 

Parkinsona. 

2. Zarządzanie systemem czynności sterowania i kontroli 

będzie realizowane poprze optymalizację doboru parame-

trów elementów mechanicznych zapewniających komfort 

ruchów chorego pacjenta. 
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It is the seconds-order homogeneous linear differential 

equation, which has a solution:

   

  (6) 

for transformation of . 

The solution method is known, first we solve homogene-

ous linear differential equation, then modify the constant of 

the equation and we obtain: 

    (7)

Optimising above solution we can find parameters that 

strongest decrease tremor of the patient without unneces-

sary pressing on the patient limb. Also scoring zero of the 

derivative we can find values of the time t where the vibra-

tions are highest but they should not exceed the maximal 

ones. 

This is also other reason of the elimination of the har-

monic factor. We can find viscous moderator characterising 

with different viscosity for instance programmed one. We 

can use suitable magnetic liquids that can make the pro-

grammed massage effecting in decrease of the tremor.

Finally we show the full solution of the equation together 

with harmonic factor according to Kamke procedure:

I  .   

   

  (8)

II            

   (9)

III                                     

               (10)

Thus we obtain full solution of the problem of stabiliser 

of the patient lot tremor. Equation contains the constants 

(B, ω) that depend on the patient conditions exclusively. 

Needed data can be collected from observation measure-

ments. Parameter β belongs to steering parameters of the 

viscous damping that is calculating on the mass unit of 

device (m) and is selected depending on the values of the 

parameter B and ω.

Considering the application question of the problem, 

authors have the apparatus analysing the characteristic 

parameters of the tremor. The optimal help for the mitiga-

tion of the diseases patient indisposition will allow on the 

usage harmonic as well as viscous elements described by 

an equation (1).

Conclusions

1. Proposed model first of all allows the selection of pa-

rameters for the construction of the device helping for the 

mitigation of the diseases patient indisposition of the PD 

tremor. 

2. Managing system including steering and controlling 

activities will be realised by the optimal selection of the 

parameters of mechanical elements ensuring comfort for 

life movement of the ill patient. 
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Streszczenie
 

W artykule zaprezentowano wyniki badań polie-

tylenu wysokiej gęstości (HD PE), modyfikowanego 

przy użyciu poli(kwasu asparaginowego) (PAA). 

Analizie poddano wpływ modyfikatora na właściwo-

ści fizyko-mechaniczne HD PE. Zbadano również 

zmianę tych właściwości po degradacji w roztworze 

soli fizjologicznej.

Słowa kluczowe: poli(kwas asparaginowy), 

polietylen wysokiej gęstości, właściwości fizyko–me-

chaniczne.

    [Inżynieria Biomateriałów, 69-72, (2007), 52-54]

Wprowadzenie

Najpowszechniej stosowanym materiałem na implanty 

twarde, a szczególnie endoprotezy stawu biodrowego jest 

polietylen wysokiej gęstości (HD PE). Materiały stosowane 

do produkcji implantów ortopedycznych, głównie panewek 

stawowych są poddawane dużym obciążeniom, dlatego 

też powinny charakteryzować się dużą wytrzymałością 

mechaniczną.

Wśród zalet HD PE można wyróżnić wysoką trwałość 

mechaniczną, dobrą biozgodność, odporność na biode-

gradację oraz niską cenę [1,2]. Niestety posiada także kilka 

wad, które ujawniają się po dłuższym czasie eksploatacji w 

ciele ludzkim, takich jak mała odporność na ścieranie, złusz-

czanie, rozwarstwianie sztucznych endoprotez i szkodliwy 

wpływ produktów tribologicznych (mikrocząsteczek PE) na 
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Abstract

This paper presents the results of studies on the 

high density polyethylene HDPE, modified using 

poly(aspartic acid). The influence of modifier on the 

HDPE physico - mechanical properties was investiga-

ted. These properties were also analyzed after degra-

dation in physiological sodium chloride solution.

Keywords: poly(aspartic acid), high density po-

lyethylene, physico-mechanical properties.

[Engineering of Biomaterials, 69-72, (2007), 52-54]

Introduction

The most commonly used material to produce orthopedic 

implants, especially endoprothesis of hip-joint  is high den-

sity polyethylene HDPE. Materials used for production of 

orthopedic implants, mainly pelvic joints, are exposed to 

high loud, so they must be characterized by high mechani-

cal resistance.

Its advantage is high mechanical durability, good bio-

logical toleration, biodegradability resistance and low price 

[1,2]. Unfortunately, there are also some disadvantages 

which appear after long time exploitation in a human body, 

such as excessively fast wearing of an element, flaking off, 

separating of artificial endoprothesis and harmful influence 

of tribologic products (microparticles of PE) on a human 

body. Despite wide research a material indicating better 

mechanical and biological properties has not been found 

yet and HD PE is still used as a main element of an artificial 

endoprothesis [3].
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