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Abstract:
This study attempts to present a complete model of skeletal muscle with the aim of describing its
behavior accurately. This model is presented with considering the role of spindle and Golgi tendon
sensory receptors in muscle function. Muscle spindle and Golgi tendon receptors provide information
on changes in muscle length and force, respectively. These data are then sent to the brain and spinal
cord, informing them of the current state of the muscle and helping to send motion instructions to the
muscle. In this study, an adaptive combination of spindle and Golgi afferents is suggested, due to the
change in their activity level and the force produced in the muscle under different functional
conditions. Considering the control feedbacks of the afferents in the presented model, can optimize the
precise behavior of the muscle under different loads and eliminate the limitations of previous models.
The results of the proposed model are in agreement with the experimental results, according to the
precise modeling of sensory receptors and different components of skeletal muscle. This model can be
used to predict muscle behavior under different functional conditions, to prevent neuromuscular
system disorders, as well as to design artificial muscles and different prostheses.
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چکیده :در این مقاله سعی بر آن است که مدل کاملی از عضله اسکلتی ارایه شود؛ با این هدف که گویای رفتار آن بهطور دقیق
باشد .این مدل با در نظر گرفتن نقش گیرندههای حسی دوک عضالنی و گلژی تاندون در عملکرد عضله ارایه میشود .دوک
عضالنی و گلژی تاندون بهترتیب اطالعاتی در مورد تغییرات طول و نیروی عضله تولید میکنند .این داده ها سپس به مغز و
نخاع ارسال شده و آنها را از وضعیت فعلی عضله مطلع و در ارسال فرامین حرکتی برای عضله کمک میکنند .در این مطالعه
ترکیب تطبیقی آورانهای دوک و گلژی ،با توجه به تغییر درسطح فعالیت آنها و نیروی تولید شده در عضله در شرایط مختلف
عملکردی ،پیشنهاد شده است .درنظر گرفتن بازخوردهای کنترلی آورانها در مدلسازی ارایه شده میتواند رفتار مطلوب و
دقیق عضله را تحت بارهای مختلف ارایه و محدودیتهای مدلهای پیشین را برطرف کند .نتایج مدل پیشنهاد شده با توجه به
مدلسازی دقیق گیرندههای حسی و اجزای مختلف عضله اسکلتی ،با نتایج تجربی مطابقت داشته است .این مدل میتواند برای
پیشگویی رفتار عضله در شرایط مختلف عملکردی ،جلوگیری از آسیبهای سیستم عصبی-عضالنی و همچنین طراحی عضالت
مصنوعی و پروتزهای مختلف بهکار رود.
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 -1مقدمه
مدلسازی ماهیچهی اسکلتی با توجه به ساختار فیزیولوژیکی آن و در نظر گرفتن نقش هریک از اجزای تشکیل دهنده و یا با
ارزیابی تغییرات طول-نیروی عضله صورت میگیرد  .در سیستم عضالت اسکلتی ،ماهیچه نقش عملگر را داراست که مسئولیت
اجرای حرکات را بهعهده دارد .ویژگی های فیزیکی و مکانیکی ماهیچه ،جزیی از سیستم کنترل حرکت در بدن محسوب می-
شوند که به پایداری سیستم نیز کمک میکنند .تنظیم میزان نیرو و انقباض عضالت و همچنین ترتیب فعال شدن آنها برای
ایجاد حرکات ارادی دقیق و پیوسته ،از طریق ارتباط عضله با سیستم عصبی مرکزی امکانپذیر است .دوک عضالنی و گلژی
تاندون اندام های حسی در عضالت اسکلتی هستند که اطالعات طول و نیرو را برای سیستم عصبی مرکزی ارسال میکنند.
متناسب با دادههای دریافت شده ،فرامین حرکتی سپس از طریق نرونهای حرکتی سیستم عصبی مرکزی برای عضالت
فرستاده میشوند.
ماهیچهها قابلیت کششپذیری و انقباضپذیری دارند و میتوانند با توجه به شدت نیروی مورد نظر دچار تغییر شکل شوند.
ایجاد رابطه میان نیروی ماهیچه ،تغییرات طول و خاصیت تحریکپذیری آن میتواند راهکاری مناسب برای شبیهسازی رفتار
عضله و مدلسازی آن باشد ] .[1بهطور کلی نیروی تولید شده در عضله را میتوان ناشی از دو اثر تغییرات طول و تحریکات
عصبی وارد شده به آن در نظر گرفت.
در بسیاری از مدل های ارایه شده در عضله تنها رابطه بین تغییرات طول-نیرو مدنظر قرار گرفته است؛ و تاثیر تحریکات عصبی
بهصورت یک منبع نیروی ثابت لحاظ شده است .از جمله این مدلها میتوان به مدل هیل اشاره کرد .در این مدل نیرو با توجه
به تغییرات طول در عضله گاستروکنمیوس و سولئوس گربه تعیین شده است .این مدل از عناصر مکانیکی شامل جرم ،فنر،
دمپر و منبع نیرو تشکیل شده است .ویژگیهای لختی عضله با جرم و المانهای االستیک شامل بافت عضله ،تاندون و
بافتهای همبند با فنر مدل شدهاند .همچنین نیروهای مالشی ما بین فیبرهای عضله با دمپر و اثر تحریکات عصبی در نیروی
عضله با منبع نیروی ثابت لحاظ شدهاند ].[2
در بعضی از مدلهای ارایه شده برای ماهیچههای اسکلتی ،بهمنظور بررسی تاثیر گیرندهای عصبی حسی دوک و گلژی در
رفتار ماهیچه ،مدلهای ساختاری برای هریک از آنها ارایه شده است .بهعنوان مثال حسن مدلی ارایه داد که پاسخ کشش
دوک عضالنی را در ماهیچه سولئوس گربه تعیین میکند .ناحیه حسی در مرکز مدل عضله قرار میگیرد و در دو طرف ناحیه
حسی ،نواحی قطبی قرارگرفتهاند .حسن با طراحی یک کنترلر تناسبی-مشتقی که شامل اطالعات طول و سرعت عضله است،
تغییرات ایجاد شده در عضالت ناحیه حسی که مربوط به ایجاد نرخ آتش اعصاب حسی  I aو  IIاست را نشان میدهد ].[3
مایلزونیک و لوب ،گلژی تاندون را بهعنوان یک گیرنده حساس به کشش معرفی کردند که اطالعاتی از حالت فعال کشش
ماهیچهها را از طریق اعصاب آوران خود برای سیستمهای عصبی مرکزی (مغز و نخاع) ارسال میکند .مطالعات این مدل
مکانیکی روی ماهیچه سولئوس گربه انجام شده است .عناصر انقباضی بهصورت فنرهای موازی هستند و دیگر عناصر شامل
منبع تولید نیرو و دمپر در نظر گرفته شدهاند ].[4
پروچازکا و گیالرد نیز نقش رفلکس سیگنالهای حسی اعصاب آوران اندامهای عضالنی-تاندونی را درگربه مورد بررسی قرار
دادند .برای طراحی آوران گلژی تاندون ،از یک فیلتر پایینگذر استفاده شده است .این مدل شامل ویژگیهای تاندون ،طول-
نیرو ،سرعت-نیرو و همچنین فعالیت بتا فیوزی نرونهای حرکتی است .فعالیت اعصاب آوران دوک و گلژی نیز با توابع تبدیلی
مدلسازی شده است ].[5
در مطالعه وکسلر ،یک مدل ریاضیاتی برای پیشگویی نیروی تولید شده در عضله اسکلتی خرگوش معرفی شده است .مدل آن-
ها شامل سه معادله دیفرانسیل است که دو معادله دینامیک کلسیم و معادله دیگر دینامیکهای نیرو را پیادهسازی میکنند.
پارامترهای مدل با استفاده از پالسهای با فواصل منظم که تولید نیروهای زیرتتانیک میکردند ،تعیین شدند .با مدل
پیشنهادی آنها توانستند نیروهای ایزومتریک تولید شده درعضله را پیشگویی کنند [ .]6در مطالعهی دیگری گوران و
همکارش ،از یک تابع گوسی نامتقارن بهعنوان روشی جایگزین برای مدلهای طول-نیروی ارایه شده ،استفاده کردند .برای
بهینه سازی مدل پیشنهادی از روش تطبیق منحنی حداقل مربعات استفادهکردند .از دادههای شبیهسازی شده سارکومر به-
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عالوه دادههای آزمایشگاهی خرگوش بهمنظور تعیین پارامترهای مدل و تعیین منحنی بهینه طول-نیرو استفاده کردند [ .]7در
این پژوهش با درنظرگرفتن جنبههای مختلف تاثیرگذاری گیرندههای حسی بر روی رشتههای عصبی ماهیچه ،مدلی کامل از
عضله با توجه به ویژگیهای ساختاری و عملکردی آن طراحی شده است .دوک عضالنی و گلژی تاندون بهعنوان گیرندههای
مکانیکی سیستم حس-عمقی بدن درنظر گرفته شدهاند .سیستم حس-عمقی زیرمجموعهای از سیستم حسی-پیکری است که
شامل گیرندهها و مراکز پردازشی در سیستم عصبی است .اطالعات از این گیرندهها به اعصاب حسی منتقل میشود و از آنجا به
مراکز باالتر عصبی هدایت میشوند .در مدل ارایه شده در این مطالعه برخالف مطالعات قبلی که مدلسازی نیروی عضله تنها
بر مبنای تغییرات طول بوده است ،فیدبک گیرندههای حسی دوک عضالنی و گلژی تاندون و تأثیر آنها بر روی پاسخدهی
عضله نیز مورد توجه قرارگرفته است.
در ادامه این مقاله ابتدا در بخش  2به معرفی اجزای مدل سیستم کنترل حرکت در عضله و ترکیب تطبیقی آورانهای عضله
پرداخته شده است .در بخشهای  3و  4نیز بهترتیب ارزیابی نتایج و نتیجهگیری ارائه شدهاند.
 -2مواد و روشها
در این مطالعه مدل عضله اسکلتی با در نظرگرفتن گیرندههای حسی آن بهمنظور بررسی چگونگی تولید نیروی عضالنی ،مدنظر
قرار گرفته است .در مدل پیشنهادی همه عناصر ساختاری عضله اسکلتی متشکل از دوک عضالنی ،گلژی تاندون و فیبرهای
خارج دوکی ماهیچه در نظر گرفته شدهاند .همچنین با توجه به نیروی مطلوب عضله در شرایط مختلف عملکردی ،تأثیر اعصاب
آوران (حسی) عضله بهصورت ابتکاری و با ترکیب تطبیقی آنها درنظر گرفته میشود .اجزای تشکیل دهنده مدل عضله به-
صورت سیستم بلوک دیاگرامی در شکل ( )1نشان داده شده است.
 -2-1مدل عضله ،دوک عضالنی و گلژی تاندون
همانطور که در بلوک دیاگرام شکل ( )1مشخص شده است ،نورونهای حرکتی آلفا وظیفه عصبدهی فیبرهای خارج دوکی را
بهعنوان ورودی بر عهده دارند .این نورونها از طریق اعصاب دستگاه عصبی مرکزی مانند اعصاب مغزی یا نخاعی سبب اعمال
تحریک به عضله میشوند.

شکل ( :)1بلوک دیاگرام مدل سیستم کنترل حرکت پیشنهادی
Figure (1): Block diagram of the proposed model of motor control system
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اعصاب آوران از دوک عضالنی و گلژی ،دادههای حس شده در عضله را به نخاع (و یا مغز) هدایت میکنند و سپس فرامین
حرکتی از طریق نورون حرکتی آلفا به فیبرهای خارج دوکی عضله بازخورد میشوند .میزان فعالیت نورونهای حرکتی آلفا با
ترکیب اعصاب آوران مربوط به دوک و گلژی تعیین میشود .تحریک نورون حرکتی آلفا سبب فعال شدن فیبرهای خارج دوکی
میشود .فیبرهای خارج دوکی بهصورت موازی با دوکهای عضالنی قرارگرفتهاند.
مدل مکانیکی فیبرهای خارج دوکی مشابه مدل هیل از دو فنر تشکیل شده که فنر با ضریب سختی کمتر ( )KSRمربوط به
فیبرهای عضالنی و فنر سختتر ( )KPRمربوط به بافتهای همبند (بافت ارتباط دهنده فیبرهای ماهیچهای به یکدیگر و
همچنین به استخوانها) است .منبع نیرو  ،تحریک عصبی ایجاد شده در فیبرهای عضالنی را نشان میدهد .همچنین  ،نماد
ویژگی دمپری و نشان دهنده برهمپوشانی فیالمان های اکتین و میوزین عضله (مدل کننده نیروهای اصطکاکی) است M .نیز
جرم فیبرها را نشان میدهد [شکل (.]1[ ])2
یک عضله از تعدادی فیبر عضالنی و بافت همبند تشکیل شده است .فیبرهای عضالنی شامل تعداد زیادی عنصر انقباضی
هستند که متشکل از فیالمانهای اکتین و میوزین است .هر سلول عضالنی شامل زنجیرههای طوالنی از سارکومرها است.
سارکومرها واحدهای انقباضی سلول هستند که از رشتههای نازک (فیالمانهای اکتین) و ضخیم (پروتئینهای میوزین) تشکیل
شدهاند .براساس مشخصه طول-نیرو در حالت انقباض ،بیشترین اتصال بین اکتین و میوزین وجود داشته (فیالمان اکتین
درست میان فیالمان میوزین قرار گرفته و تشکیل پل عرضی را داده است) و بزرگترین نیروی انقباضی در این حالت حاصل
میشود.
درحالت استراحت ،فیالمانهای متصل به صفحه ( Zمرز بین سارکومرها) هیچگونه برهمپوشانی با هم ندارند .در مقابل درحالت
انقباض ،فیالمانهای اکتین به فیالمانهای میوزین متصل شده و به سمت داخل کشیده میشوند .بنابراین صفحات  Zمتوالی
بههم نزدیکتر میشوند .بهدلیل اینکه محلهای فعال فیالمانهای اکتین درحالت استراحت توسط یک اتصال پروتئینی به نام
اتصال تروپومیوزین-تروپونین پوشیده شده است ،اتصال اکتین و میوزین (با وجود گرایش شدید این دو فیالمان برای اتصال)
امکانپذیر نیست .در حقیقت اتصال تروپونین-تروپومیوزین ،فیالمان اکتین را مهار نموده و مانع از اتصال آن به فیالمان میوزین
میشود .با تحریک فیبر عضالنی ،این پروتئین دچار تغییر ساختاری میشود .یونهای کلسیم آزاد میشوند و نقش مهاری
پروتئینها بر روی اکتین از بین میرود.
بدین ترتیب فیالمانهای اکتین و میوزین بهصورت کشویی بهداخل یکدیگر فرو میروند و سبب تولید نیروی انقباضی میشوند.
باید توجه داشت هنگامی که عضله منقبض میشود ،فاصله بین صفحات  Zکمتر میشود؛ زیرا اکتین و میوزین همپوشانی
دارند .بهعبارت دیگر در هنگام انقباض ،این دو فیالمان بههم میچسبند و سبب کوتاه شدن ماهیچه میشوند ] .[8اگر طول
ماهیچه بزرگتر یا کوچکتر از حالت استراحت آن باشد ،نیروی انقباضی کاهش مییابد [شکل ( .])3از طرفی بافتهای همبند
که عناصر انقباضی را پوشاندهاند ،بهصورت مولفههای االستیک موازی عمل نموده که معادل یک فنر با مشخصه غیرخطی در
نظر گرفته میشوند .مقدار نیروی انقباضی به سرعت حرکت عضله نیز بستگی دارد.

شکل( :)2مدل مکانیکی فیبرهای خارج دوکی
Figure (2): Mechanical model of extradural muscle fibers
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شکل ( :)3منحنی نیرو -طول ][9
]Figure (3): Force-Length curve [9

اصطکاک ناشی از ویسکوزیته بافتها و عملکرد دینامیکی فیالمانهای اکتین و میوزین عامل اصلی این تغییرات است .هیل
رابطهای میان سرعت و نیروی تولید شده توسط یک عضله تحریک شده را ارایه نمود [شکل ( .])4هنگامی که طول عضله
افزایش پیدا میکند ،شیب رابطه نیرو-سرعت برای سرعتهای کم ،زیاد میشود .اندازهگیریهای مربوط به فیبر خارج دوکی
برای تخمین طول ناحیه قطبی در فیبرهای داخل دوکی استفاده میشود (با فرض اینکه طول تغییرات در ناحیه حسی در
مقایسه با ناحیه قطبی ،جزئی است).
در رابطه با ساختار دوک عضالنی در مدل عضله ارایه شده میتوان گفت مدل دوک شامل سه نوع فیبر داخل دوکی (فیبر
هسته کیسهای نوع  ،1فیبر هسته کیسهای نوع  2و فیبر زنجیرهای) است .ساختار هر سه نوع فیبرها شبیه بهیکدیگر است؛
لیکن برای پارامترهای هر مدل ،مقادیر و ضرایب متفاوتی با توجه به ویژگیهای فیزیولوژیکی آنها لحاظ شده است ].[1
عصبدهی فیبرهای دوک عضالنی شامل گروه اعصاب آوران اولیه  I aو اعصاب آوران ثانویه  IIاست.
انتهای فیبرهای کیسهای فراتر از دوک عضالنی گسترش می یابد؛ این در حالی است که فیبرهای زنجیرهای در محدوده کپسول
دوک عضالنی قرارمیگیرند .عصبدهی فیبرهای بزرگتر ،از طریق دنبالههای اعصاب آوران اولیه انجام میشود .پایانههای
عصبی  I aبه صورت مارپیچ در اطراف هر سه فیبر داخل دوکی قرار میگیرند .عصبدهی فیبرهای کوچکتر نیز بر عهده اعصاب
آوران ثانویه است .فیوزی موتورهای   sو   dبهترتیب فیبرهای حرکتی گامای استاتیک و دینامیک هستند که بهعنوان
ورودیهای عصبی فیبرهای داخل دوکی ایفای نقش میکنند.

شکل ( :)4منحنی نیرو -سرعت عضله ][9
]Figure (4): Force-velocity curve [9
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الزم بهذکر است پایانههای عصبی  ،IIاطراف فیبرهای کیسهای نوع  2و زنجیرهای قراردارند .فیوزی موتور گامای دینامیک،
فیبرهای کیسهای نوع 1و نورونهای فیوزی موتور گامای استاتیک ،فیبرهای کیسهای نوع  2و زنجیرهای را تحریک میکنند
].[10
برای هر دوک عضالنی دو ناحیه در نظر گرفته میشود :ناحیه حسی و ناحیه قطبی .کشش در ناحیه حسی سبب تحریک
رشتههای آوران ،دپالریزه شدن غشا و افزایش نرخ پتانسیل آتش میشود .ناحیه حسی با یک فنر مدلسازی شده است که در
آن کشش با آتش اعصاب آوران ،متناسب است .در ادامه ناحیه حسی فیبرهای داخل دوکی از هر دو طرف ،دو ناحیه قطبی
وجود دارد .نواحی قطبی شامل فنر غیرفعال موازی با عناصر انقباضی تولید کننده نیروی فعال و عنصر دمپر هستند .نیروی
تولید شده در فیبرهای دوک عضالنی ،ناشی از تحوالت طول یا کشش ایجاد شده در آنها است که با مدل فنر و با ضریب K
در نظر گرفته میشود .از طرفی نیروی اصطکاک میان فیالمانهای اکتین و میوزین سبب ایجاد وابستگی نیرو به سرعت کشش
اعمال شده بر فیبرهای عضالنی میشود .این وابستگی توسط مدل دمپر با ضریب میرایی  نشان داده میشود .بهطور کلی در
حالت انقباض عضله ،طول عضله و طول دوک عضالنی کاهش پیدا کرده و نیروی تولیدی و سرعت آنها کاهش مییابد .برای
مدل کردن این رابطه ،به دلیل متناسب بودن نیرو با سرعت ،از دمپر موازی با منبع (نیرو) استفاده میشود؛ زیرا در دمپر نیز
نیرو متناسب با سرعت است .البته این منبع به طول نیز وابسته است که بهدلیل متناسب بودن امپدانس و طول در فنر ،این
مسئله با مدل فنر شبیهسازی شده است .بنابراین میبایست یک فنر موازی با منبع قرارگیرد](شکل  .[)5ساختار مدل مکانیکی
هر کدام از فیبرهای داخل دوکی مشابه با مدل مکانیکی فیبرهای خارج دوکی مدلسازی شده است .در مدل دوک عضالنی ،L
SR
 ، LSRآستانه طول ناحیه حسی؛  ،Lsecondaryطول اولیه
طول فیبرها؛  ،LPRطول ناحیه قطبی؛
 ،Lطول اولیه ناحیه حسی؛ N

 ، LPRنشاندهنده طول آستانه ناحیه قطبی است ،G .معیار ثابت مربوط به کشش ناحیه حسی در فیبرهای
ناحیه قطبی و N
داخل دوکی است .تغییر طولی ایجاد شده در ناحیه حسی هر کدام از فیبرها با عبارت ) (T/KSRمطابق رابطه ( )1محاسبه شده
است ]:[4
 T
SR 
Ia potential = G   SR − (LSR
N − L )
K



()1

 Xنشان دهنده درصدی از آوران ثانویه است که در ناحیه حسی واقع شده است و هنگامی که تحت کشش قرار میگیرند با
ضرب شدن در  ،Gآتش آوران ثانویه مطابق رابطه ( )2بهدست میآید ]:[4
()2
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SR
II potential = G  X 
  SR − (LSR
(L − SR − LSR − LPR
N − L ) + (1 − X) 
N ) 
SR
PR
L
L
K

K




رابطههای ( )1و ( )2بهترتیب نرخ آتش آورانهای اولیه و ثانویه دوک عضالنی را بهدست میدهند .اندامهای گلژی تاندون،
گیرندههای مکانیکی حساس به کشش هستند که در عضالت اسکلتی پستانداران وجود دارند و اطالعات مربوط به تنشهای
فعال عضالنی (نیروی کشش عضله) را توسط اعصاب آوران مربوط به خود (  ) I bبه سیستم عصبی مرکزی ارایه میدهند.

شکل ( :)5مدل مکانیکی فیبرهای داخل دوکی ][4
]Figure (5): Mechanical model of intrafusal muscle fibers [4

در رابطه با ساختار گلژی تاندونها در مدل عضله ارایه شده میتوان گفت ساختار این گیرندههای حسی سادهتر از دوکهای
عضالنی است .آنها از دنبالههای حسی فیبرهای تاندونی تشکیل شدهاند ] .[11گلژیها بهصورت سری در میان فیبرهای
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عضالنی و تاندون و آپونورز قرار گرفتهاند .یک آکسون به هر اندام گلژی وارد شده و در آنجا به شاخههایی منشعب میشود و در
میان دسته کالژنهای گلژی قرار میگیرند .از کنار هم قرارگرفتن الیاف کالژنی و دپالریزاسیون دنبالههای آوران حساس به
فشار ،غشا دپالریزه میشود و به آکسون اعصاب آوران گلژی (  ،) I bپتانسیل عمل وارد میشود ].[12
چندین فیبر ماهیچهای نیز به یک گلژی تاندون متصل است و هر فیبر متعلق به یک واحد حرکتی متفاوت است .انقباض یک
واحد حرکتی سبب کشیدگی فیبرهای متصل به تاندون و ایجاد فعالیت در آکسون  I bمیشود ] .[13اطالعات گلژی تاندونها
به دستگاه عصبی مرکزی رفته و در یک مدار رفلکسی ،نیروی الزم برای تنظیم موقعیت هر عضله مشخص میشود .تنظیم
نیروی وارد شده به عضله از خستگی و پاره شدن آن جلوگیری میکند ] . [1در واقع نقش گلژی تاندون در تنظیم نیروی عضله
به صورت مهاری است؛ یعنی در صورت افزایش بیش از حد نیروی عضله و احتمال آسیب رسیدن به آن ،آورانهای گلژی فعال
شده و فعالیت نرونهای حرکتی وارد شده به عضله را مهار میکنند .شکل ( ،)6مدل مکانیکی گلژی تاندون را نشان داده است.
در این مدل هر فیبر ماهیچهای که به اندام گلژی وارد شده است ،در ارتباط با دو نوع کالژن فرعی و برانگیخته قرار میگیرد
].[14
ناحیه حسی نشان دهنده کالژنهایی است که در ارتباط مستقیم با دنبالههای حسی هستند و با فنر مدل شدهاند .کالژنهای
فشرده شده ،موازی با یک دمپر قرار گرفتهاند .دمپر نشان دهنده توانایی رشتههای کالژن در بازیابی مجدد رشتههای کالژن
پس از کشش است.
خروجی مدل اندام گلژی بهصورت فعالیت آورانها در نواحی عصبدهی در ارتباط با شبکه کالژنی است و با محاسبه کشش در
ناحیه حسی مدلسازی شده است .فعالیت آورانها در نواحی عصبدهی در ارتباط با  Nشبکهی کالژنی ،با محاسبه کشش در
ناحیه حسی دربهره  Gبدست میآید ](رابطه  .[)3در رابطه Af-inner ،سطح مقطع عرضی کالژنهای برانگیخته را نشان میدهد.
f − comX
 Lcomطول
 Pنیز بیانگر درصد کالژنهای برانگیختهای است که درشبکه کالژنی مورد انقباض قرارگرفتهاند .همچنین sens − rest

 LcomXطول ناحیه حسی پس از اعمال کشش را نشان میدهند ].[14
ناحیه حسی در حالت اسراحت و sens
N

()3

com
Ibpotential = G   (Pf −comX − Af −inner )  (LcomX
) sens − Lsens − rest
f =1

 -2-2ترکیب تطبیقی آورانهای عضله
در این پژوهش بهمنظور تعمیم مدل عضله ارایه شده برای عضالت اسکلتی مختلف (و نه برای عضلهای خاص) ،از فیلتر تطبیقی
حداقل میانگین مربعات در مدلسازی فعالیت نورون حرکتی آلفا استفاده شده است .وزنهای تطبیقی با توجه به نیروی
مطلوب عضله تعیین میشوند .شکل ( )7نشان دهنده بلوک دیاگرام فیلتر تطبیقی بهکار گرفته شده در مدل است.

شکل ( :)6مدل مکانیکی گلژی تاندون
Figure (6): Mechanical model of Golgi tendon
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شکل ( :)7بلوک دیاگرام سیستم فیلتر تطبیقی
Figure (7): Block diagram of the adaptive filter system

 ، f rنیروی واقعی عضله و  ، f dمعرف نیروی مطلوب است .خطای سیگنال از تفاوت مقدار واقعی و مطلوب بهدست میآید.
مقادیر خطای کمینه به معنای عملکرد بهتر فیلتر درنظر گرفته میشوند ] W2 ،W1 .[15و  W3نیز بهترتیب بردار وزن مربوط
به فعالیت اعصاب آوران  II ،Iaو  Ibهستند ].[16
 -3نتایج
مدل عضله اسکلتی در محیط سیمولینک نرم افزار متلب  2018پیاده سازی شده است .دادههای استفاده شده در این مدل از
عضله سولئوس و گاستروکنمیوس گربه بهدست آمده است .در این مدل عضله تحت کشش رمپ و هولد با سرعت 30 mm/s
قرار گرفته است  .همانطور که اشاره شد نیروی عضله از تنش ایجاد شده در فیبرهای خارج دوکی حاصل میشود .بازخوردهای
اعصاب آوران  II ،Iaو  Ibس بب تحریک نورون حرکتی آلفا و تولید نیرو در فیبرهای خارج دوکی میشود .در رابطه با عملکرد Ia
و  IIمیتوان گفت به ازای یک کشش رمپ و هلد اعمال شده ،در ناحیه شیب متناسب با افزایش طول عضله فعالیت آورانهای
اولیه و ثانویه نیز افزایش مییابد؛ که نرخ افزایش برای اعصاب اولیه بیشتر از ثانویه است ]شکل ( .[)8این با توجه به ویژگیهای
دینامیکی پایانههای اولیه توجیه پذیر است .در عوض پایانههای ثانویه نرخ آتش بیشتری در شرایط استاتیک (حالت بدون تغییر
در طول عضله) بهطور نسبی دارند .درحالتی که بهعالوه تغییرات طول ،اثر فیوزی موتورهای گامای دینامیک و استاتیک را در
نظر بگیریم ،نرخ آتش آورانها نسبت به حالت بدون آنها افزایش پیدا خواهدکرد .در رشتههای آوران  ،Iaتحریک فیوزی موتور
دینامیک ،باعث افزایش قابلتوجه حساسیت کششی میشود .درگروه آوران  ،IIتحریک گامای استاتیک سبب افزایش حساسیت
استاتیک و بایاس میشود.
شکل ( )9پاسخ آوران های اولیه و ثانویه دوک عضالنی را به ازای دو کشش رمپ و هلد با مدل دوک عضالنی ویلیامز برای
اندامهای فوقانی بدن انسان و مدل مایلزونیک برای عضله سولئوس گربه ارایه میکند .الزم بهذکر است نتایج بهدست آمده از
عملکرد دوک عضالنی مایلزونیک مشابه با پاسخ دوک عضالنی در مدل ارایه شده در این مقاله است ]شکل ( .[)8این نتایج در
پاسخ به کشش در سطوح مختلف فعالیت فیوزی موتور (نرونهای حرکتی گاما) قابل مقایسه است.
 Aو  ،Bآتش آوران اولیه در شرایط حضور تحریک فیوزی موتور دینامیک و نمودارهای  Dو  ،Cنرخ آتش آوران ثانویه در
حضور تحریک فیوزی موتور دینامیک را نشان میدهند .بهطور کلی در پاسخ آوران اولیه و ثانویه با افزایش کشش اعمال شده،
نرخ آتش آوران نیز افزایش مییابد .نتایج بهدست آمده از پاسخ آورانهای عصبی در مدل ارایه شده در این مقاله با ورودی
یکسان در شکل ( )8با پاسخهای ارایه شده در شکل ( )9مطابقت دارد ].[17
پاسخهای آوران  I bگلژی نیز در طول فعالیت واحد حرکتی فیبر عضالنی ( Sآهسته) در مطالعات گذشته بررسی شده است
] .[18هر واحد حرکتی بهطور معمول شامل یک یا دو فیبر عضالنی است که به گلژی تاندون وارد میشوند .نتایج خروجی
اعصاب آوران مدل گلژی تاندون از رقابت میان خروجیهای آوران دو شبکه کالژنی حاصل میشود .آتش آوران شبکه کالژنی
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بر اساس کشش در ناحیه حسی آن مدل سازی شده است .هر چه کشش یا نیروی اعمال شده به گلژی بیشتر باشد ،فرکانس
تحریک نیز افزایش مییابد.

شکل( :)8پاسخ اعصاب آوران  Iaو II
Figure (8): Ia and II afferent responses

شکل ( :)9آتش آوران اولیه و ثانویه به ازای دو کشش رمپ و هلد اعمال شده ][17
]Figure (9): Firing rate of primary and secondary afferents for the two applied ramp and hold inputs [17

از طرفی نیروی کلی عضله در فیبرهای خارج دوکی تولید میشود که از ترکیب روابط کششی دوک ،گلژی تاندون و فیبرهای
خارج دوکی حاصل میشود .شکل ( )10تغییرات نیروی ایجاد شده در مدل گلژی تاندون را نشان میدهد.
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نمودار نیروی ایجاد شده در واقع نشاندهنده برهمپوشانی فیالمانهای اکتین و میوزین و تأثیر آن بر کشش یا انقباض ایجاد
شده در عضله است .در ابتدا عضله از حالت استراحت ،تحت انقباض (یا کشش) قرار میگیرد .فیالمانهای اکتین و میوزین در
فاصلهای نسبی از یکدیگر قرار دارند و با اعمال انقباض بهیکدیگر نزدیک میشوند ،تا جایی که پل متقاطع تشکیل میدهند.
حرکات کشویی این فیالمانها سبب افزایش نیروی انقباضی میشود ،تا جایی که کامالً روی یکدیگر قرار میگیرند .نمودارهای
نیروی ایجاد شده در گلژی تاندون و نیروی کلی عضله بهترتیب در شکلهای ( )10و ( )12نشان داده شده اند .یکسان بودن
روند نیروی گلژی و نیروی کل عضله نشان دهنده این است که با افزایش نیروی عضله ،نیروی گلژی نیز افزایش پیدا میکند تا
از افزایش بیش از حد نیروی کل عضله جلوگیری کند.
شکل ( ) 11نشان دهنده فعالیت آوران گلژی تاندون در عضله پای گربه است .بازه نیروی ایجاد شده تقریباً  20نیوتن و طول
عضله در حدود  4میلی متر بوده است .فعالیت آتش اعصاب آوران  I bدرگربه ،معموال در بازه  0تا  150 imp/sدر طول انقباض
فعال ماهیچه درحالت قدم زدن تغییر میکند .فلشهای نشان داده شده در نمودار نرخ آتش  ، I bآتش آوران مربوط به واحدهای
حرکتی را مشخص کرده است ].[19
در مقایسه نمودارهای نشاندهنده نیروی ایجاد شده توسط گلژی تاندون در شکل ( )10و شکل ( ،)11میتوان گفت فعالیت
گلژی تاندون بهصورت صحیح مدلسازی شده است .از طرفی هر چه نیروی اعمال شده به گلژی تاندون بیشتر باشد ،فرکانس
تحریک نیز افزایش مییابد .الزم بهذکر است نمودار مربوط به نیروی حاصل از مدل فیبرهای خارج دوکی بهعنوان ورودی مدل
گلژی تاندون در نظر گرفته میشود .بههمین دلیل حالت کلی نیروی حاصل از فعالیت گلژی تاندون مشابه با نیروی فیبرهای
خارج دوکی بهدست میآید .اگر سطح نیروی تولید شده در عضله از مقدار بیشینه قابل تحمل آن بیشتر شود ،مسیر گلژی
فعال میشود تا با اعمال اثر مهاری خود ،سطح نیرو را تنظیم و از افزایش بیرویه آن جلوگیری کند .با مقایسه روند ایجاد و بازه
نیروی کلی عضالنی در مدل ارایه شده با نتایج بهدست آمده توسط هرزوگ ](شکل ( ،[)13میتوان گفت نیروی عضله در مدل
ارایه شده با ثبت تجربی نیروی کلی عضالنی مطابقت داشته است ].[20

شکل ( :)10نیروی گلژی تاندون
Figure (10): Golgi tendon force
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شکل ( :)11نرخ آتش آوران گلژی در عضله مچ پای گربه ][19
]Figure (11): Golgi Tendon afferent firing rate of ankle muscle in cat [19

شکل ( :)12نیروی کلی عضله در مدل پیشنهادی
Figure (12): Total muscle force in the proposed model

شکل ( :)13نیروی کلی عضله در مدل هرزوگ ][20
Figure (13): Total force of the Herzog muscle model
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 مدل پیشنهادی. مدل کاملی از عضله اسکلتی با در نظر گرفتن بازخورد گیرندههای حسی ارایه شده است،در این مقاله
 نقش دوک عضالنی و گلژی تاندون بهعنوان دو گیرندهی.ویژگیهای اجزای مختلف تشکیلدهنده عضله را در نظر میگیرد
 دوک عضالنی و گلژی به. در میزان نیروی ایجاد شده در نظر گرفته شدهاند،حسی تولیدکننده خروجیهای عصبی عضله
 سپس، با توجه به این دادهها.ترتیب دادههای حسی در م ورد تغییرات طول و نیروی عضله را برای مراکز عصبی ارسال میکنند
 در نهایت تحریک وارد شده به. تنظیم میشود،فعالیت نرونهای حرکتی آلفا که فرامین حرکتی را به عضله منتقل میکنند
 فعالیت، در مطالعه حاضر. میزان نیروی عضله را در شرایط مختلف تعیین میکنند،عضله در کنار کشش اعمال شده به آن
.نرونهای حرکتی آلفا بهصورت ترکیب تطبیقی آورانهای دوک عضالنی و گلژی مدل شده است
 مدل ارایه شده یک مدل ساختاری کامل است که،با توجه به در نظر گرفتن همه اجزای تاثیرگذار در پاسخ یک عضله اسکلتی
 بهدلیل مطابقت نتایج مدل با محدوده بیولوژیکی.میتواند رفتار عضالت مختلف را تحت بارهای اعمال شده پیشگوییکند
. این مدل میتواند بهعنوان یک مدل کامل برای ماهیچه اسکلتی مورد استفاده قرار بگیرد،ثبتهای واقعی از عضله
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