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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.
Keywords: Skeletal muscle modeling, sensory feedbacks, muscle spindle, Golgi tendon, muscle
tension.
Received: 6 November 2019
Revised: 25 January 2020
Accepted: 29 February 2020
Corresponding Author: Dr. Mahdi Khezri

Citation: M. Dadkhah, M. Khezri, H. Mahmoodian, "Complete structural model of skeletal muscle by
considering the effect of muscle spindle and Golgi tendon receptors", Journal of Intelligent Procedures in
Electrical Technology, vol. 11, no. 41, pp. 33-45, Spring 2020 (in Persian).

نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق /سال یازدهم /شماره چهل و یکم /بهار 33-45 /1399

ارایه یک مدل ساختاری کامل از عضله اسکلتی با درنظر گرفتن اثر
گیرندههای دوک عضالنی و گلژی تاندون
مهتاب دادخواه ،دانشآموخته کارشناسیارشد ،مهدی خضری ،استادیار ،حمید محمودیان ،استادیار
دانشکده مهندسي برق -واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمي ،نجفآباد ،ايران
mahtabdadkhah@yahoo.com
mahdi.khezri@pel.iaun.ac.ir
h_mahmoodian@pel.iaun.ac.ir

چکیده :در اين مقاله سعي بر آن است که مدل کاملي از عضله اسکلتي ارايه شود؛ با اين هدف که گويای رفتار آن بهطور دقیق
باشد .اين مدل با در نظر گرفتن نقش گیرندههای حسي دوک عضالني و گلژی تاندون در عملکرد عضله ارايه ميشود .دوک
عضالني و گلژی تاندون بهترتیب اطالعاتي در مورد تغییرات طول و نیروی عضله تولید ميکنند .اين داده ها سپس به مغز و
نخاع ارسال شده و آنها را از وضعیت فعلي عضله مطلع و در ارسال فرامین حرکتي برای عضله کمک ميکنند .در اين مطالعه
ترکیب تطبیقي آورانهای دوک و گلژی ،با توجه به تغییر درسطح فعالیت آنها و نیروی تولید شده در عضله در شرايط مختلف
عملکردی ،پیشنهاد شده است .درنظر گرفتن بازخوردهای کنترلي آورانها در مدلسازی ارايه شده ميتواند رفتار مطلوب و
دقیق عضله را تحت بارهای مختلف ارايه و محدوديتهای مدلهای پیشین را برطرف کند .نتايج مدل پیشنهاد شده با توجه به
مدلسازی دقیق گیرندههای حسي و اجزای مختلف عضله اسکلتي ،با نتايج تجربي مطابقت داشته است .اين مدل ميتواند برای
پیشگويي رفتار عضله در شرايط مختلف عملکردی ،جلوگیری از آسیبهای سیستم عصبي-عضالني و همچنین طراحي عضالت
مصنوعي و پروتزهای مختلف بهکار رود.
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 -1مقدمه
مدلسازی ماهیچهی اسکلتي با توجه به ساختار فیزيولوژيکي آن و در نظر گرفتن نقش هريک از اجزای تشکیل دهنده و يا با
ارزيابي تغییرات طول-نیروی عضله صورت ميگیرد .در سیستم عضالت اسکلتي ،ماهیچه نقش عملگر را داراست که مسئولیت
اجرای حرکات را بهعهده دارد .ويژگيهای فیزيکي و مکانیکي ماهیچه ،جزيي از سیستم کنترل حرکت در بدن محسوب مي-
شوند که به پايداری سیستم نیز کمک ميکنند .تنظیم میزان نیرو و انقباض عضالت و همچنین ترتیب فعال شدن آنها برای
ايجاد حرکات ارادی دقیق و پیوسته ،از طريق ارتباط عضله با سیستم عصبي مرکزی امکانپذير است .دوک عضالني و گلژی
تاندون اندام های حسي در عضالت اسکلتي هستند که اطالعات طول و نیرو را برای سیستم عصبي مرکزی ارسال ميکنند.
متناسب با دادههای دريافت شده ،فرامین حرکتي سپس از طريق نرونهای حرکتي سیستم عصبي مرکزی برای عضالت
فرستاده ميشوند.
ماهیچهها قابلیت کششپذيری و انقباضپذيری دارند و ميتوانند با توجه به شدت نیروی مورد نظر دچار تغییر شکل شوند.
ايجاد رابطه میان نیروی ماهیچه ،تغییرات طول و خاصیت تحريکپذيری آن ميتواند راهکاری مناسب برای شبیهسازی رفتار
عضله و مدلسازی آن باشد ] .[1بهطور کلي نیروی تولید شده در عضله را ميتوان ناشي از دو اثر تغییرات طول و تحريکات
عصبي وارد شده به آن در نظر گرفت.
در بسیاری از مدل های ارايه شده در عضله تنها رابطه بین تغییرات طول-نیرو مدنظر قرار گرفته است؛ و تاثیر تحريکات عصبي
بهصورت يک منبع نیروی ثابت لحاظ شده است .از جمله اين مدلها ميتوان به مدل هیل اشاره کرد .در اين مدل نیرو با توجه
به تغییرات طول در عضله گاستروکنمیوس و سولئوس گربه تعیین شده است .اين مدل از عناصر مکانیکي شامل جرم ،فنر،
دمپر و منبع نیرو تشکیل شده است .ويژگيهای لختي عضله با جرم و المانهای االستیک شامل بافت عضله ،تاندون و
بافتهای همبند با فنر مدل شدهاند .همچنین نیروهای مالشي ما بین فیبرهای عضله با دمپر و اثر تحريکات عصبي در نیروی
عضله با منبع نیروی ثابت لحاظ شدهاند ].[2
در بعضي از مدلهای ارايه شده برای ماهیچههای اسکلتي ،بهمنظور بررسي تاثیر گیرندهای عصبي حسي دوک و گلژی در
رفتار ماهیچه ،مدلهای ساختاری برای هريک از آنها ارايه شده است .بهعنوان مثال حسن مدلي ارايه داد که پاسخ کشش
دوک عضالني را در ماهیچه سولئوس گربه تعیین ميکند .ناحیه حسي در مرکز مدل عضله قرار ميگیرد و در دو طرف ناحیه
حسي ،نواحي قطبي قرارگرفتهاند .حسن با طراحي يک کنترلر تناسبي-مشتقي که شامل اطالعات طول و سرعت عضله است،
تغییرات ايجاد شده در عضالت ناحیه حسي که مربوط به ايجاد نرخ آتش اعصاب حسي  I aو  IIاست را نشان ميدهد ].[3
مايلزونیک و لوب ،گلژی تاندون را بهعنوان يک گیرنده حساس به کشش معرفي کردند که اطالعاتي از حالت فعال کشش
ماهیچهها را از طريق اعصاب آوران خود برای سیستمهای عصبي مرکزی (مغز و نخاع) ارسال ميکند .مطالعات اين مدل
مکانیکي روی ماهیچه سولئوس گربه انجام شده است .عناصر انقباضي بهصورت فنرهای موازی هستند و ديگر عناصر شامل
منبع تولید نیرو و دمپر در نظر گرفته شدهاند ].[4
پروچازکا و گیالرد نیز نقش رفلکس سیگنالهای حسي اعصاب آوران اندامهای عضالني-تاندوني را درگربه مورد بررسي قرار
دادند .برای طراحي آوران گلژی تاندون ،از يک فیلتر پايینگذر استفاده شده است .اين مدل شامل ويژگيهای تاندون ،طول-
نیرو ،سرعت-نیرو و همچنین فعالیت بتا فیوزی نرونهای حرکتي است .فعالیت اعصاب آوران دوک و گلژی نیز با توابع تبديلي
مدلسازی شده است ].[5
در مطالعه وکسلر ،يک مدل رياضیاتي برای پیشگويي نیروی تولید شده در عضله اسکلتي خرگوش معرفي شده است .مدل آن-
ها شامل سه معادله ديفرانسیل است که دو معادله دينامیک کلسیم و معادله ديگر دينامیکهای نیرو را پیادهسازی ميکنند.
پارامترهای مدل با استفاده از پالسهای با فواصل منظم که تولید نیروهای زيرتتانیک ميکردند ،تعیین شدند .با مدل
پیشنهادی آنها توانستند نیروهای ايزومتريک تولید شده درعضله را پیشگويي کنند [ .]6در مطالعهی ديگری گوران و
همکارش ،از يک تابع گوسي نامتقارن بهعنوان روشي جايگزين برای مدلهای طول-نیروی ارايه شده ،استفاده کردند .برای
بهینه سازی مدل پیشنهادی از روش تطبیق منحني حداقل مربعات استفادهکردند .از دادههای شبیهسازی شده سارکومر به-
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عالوه دادههای آزمايشگاهي خرگوش بهمنظور تعیین پارامترهای مدل و تعیین منحني بهینه طول-نیرو استفاده کردند [ .]7در
اين پژوهش با درنظرگرفتن جنبههای مختلف تاثیرگذاری گیرندههای حسي بر روی رشتههای عصبي ماهیچه ،مدلي کامل از
عضله با توجه به ويژگيهای ساختاری و عملکردی آن طراحي شده است .دوک عضالني و گلژی تاندون بهعنوان گیرندههای
مکانیکي سیستم حس-عمقي بدن درنظر گرفته شدهاند .سیستم حس-عمقي زيرمجموعهای از سیستم حسي-پیکری است که
شامل گیرندهها و مراکز پردازشي در سیستم عصبي است .اطالعات از اين گیرندهها به اعصاب حسي منتقل ميشود و از آنجا به
مراکز باالتر عصبي هدايت ميشوند .در مدل ارايه شده در اين مطالعه برخالف مطالعات قبلي که مدلسازی نیروی عضله تنها
بر مبنای تغییرات طول بوده است ،فیدبک گیرندههای حسي دوک عضالني و گلژی تاندون و تأثیر آنها بر روی پاسخدهي
عضله نیز مورد توجه قرارگرفته است.
در ادامه اين مقاله ابتدا در بخش  2به معرفي اجزای مدل سیستم کنترل حرکت در عضله و ترکیب تطبیقي آورانهای عضله
پرداخته شده است .در بخشهای  3و  4نیز بهترتیب ارزيابي نتايج و نتیجهگیری ارائه شدهاند.
 -2مواد و روشها
در اين مطالعه مدل عضله اسکلتي با در نظرگرفتن گیرندههای حسي آن بهمنظور بررسي چگونگي تولید نیروی عضالني ،مدنظر
قرار گرفته است .در مدل پیشنهادی همه عناصر ساختاری عضله اسکلتي متشکل از دوک عضالني ،گلژی تاندون و فیبرهای
خارج دوکي ماهیچه در نظر گرفته شدهاند .همچنین با توجه به نیروی مطلوب عضله در شرايط مختلف عملکردی ،تأثیر اعصاب
آوران (حسي) عضله بهصورت ابتکاری و با ترکیب تطبیقي آنها درنظر گرفته ميشود .اجزای تشکیل دهنده مدل عضله به-
صورت سیستم بلوک دياگرامي در شکل ( )1نشان داده شده است.
 -1-2مدل عضله ،دوک عضالنی و گلژی تاندون
همانطور که در بلوک دياگرام شکل ( )1مشخص شده است ،نورونهای حرکتي آلفا وظیفه عصبدهي فیبرهای خارج دوکي را
بهعنوان ورودی بر عهده دارند .اين نورونها از طريق اعصاب دستگاه عصبي مرکزی مانند اعصاب مغزی يا نخاعي سبب اعمال
تحريک به عضله ميشوند.

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 عضالني و گلژی ،دادههای حس شده در عضله را به نخاع (و يا مغز) هدايت ميکنند و سپس فرامین
حرکتي از طريق نورون حرکتي آلفا به فیبرهای خارج دوکي عضله بازخورد ميشوند .میزان فعالیت نورونهای حرکتي آلفا با
ترکیب اعصاب آوران مربوط به دوک و گلژی تعیین ميشود .تحريک نورون حرکتي آلفا سبب فعال شدن فیبرهای خارج دوکي
ميشود .فیبرهای خارج دوکي بهصورت موازی با دوکهای عضالني قرارگرفتهاند.
مدل مکانیکي فیبرهای خارج دوکي مشابه مدل هیل از دو فنر تشکیل شده که فنر با ضريب سختي کمتر ( )KSRمربوط به
فیبرهای عضالني و فنر سختتر ( )KPRمربوط به بافتهای همبند (بافت ارتباط دهنده فیبرهای ماهیچهای به يکديگر و
همچنین به استخوانها) است .منبع نیرو  ،تحريک عصبي ايجاد شده در فیبرهای عضالني را نشان ميدهد .همچنین  ،نماد
ويژگي دمپری و نشان دهنده برهمپوشاني فیالمان های اکتین و میوزين عضله (مدل کننده نیروهای اصطکاکي) است M .نیز
جرم فیبرها را نشان ميدهد [شکل (.]1[ ])2
يک عضله از تعدادی فیبر عضالني و بافت همبند تشکیل شده است .فیبرهای عضالني شامل تعداد زيادی عنصر انقباضي
هستند که متشکل از فیالمانهای اکتین و میوزين است .هر سلول عضالني شامل زنجیرههای طوالني از سارکومرها است.
سارکومرها واحدهای انقباضي سلول هستند که از رشتههای نازک (فیالمانهای اکتین) و ضخیم (پروتئینهای میوزين) تشکیل
شدهاند .براساس مشخصه طول-نیرو در حالت انقباض ،بیشترين اتصال بین اکتین و میوزين وجود داشته (فیالمان اکتین
درست میان فیالمان میوزين قرار گرفته و تشکیل پل عرضي را داده است) و بزرگترين نیروی انقباضي در اين حالت حاصل
ميشود.
درحالت استراحت ،فیالمانهای متصل به صفحه ( Zمرز بین سارکومرها) هیچگونه برهمپوشاني با هم ندارند .در مقابل درحالت
انقباض ،فیالمانهای اکتین به فیالمانهای میوزين متصل شده و به سمت داخل کشیده ميشوند .بنابراين صفحات  Zمتوالي
بههم نزديکتر ميشوند .بهدلیل اينکه محلهای فعال فیالمانهای اکتین درحالت استراحت توسط يک اتصال پروتئیني به نام
اتصال تروپومیوزين-تروپونین پوشیده شده است ،اتصال اکتین و میوزين (با وجود گرايش شديد اين دو فیالمان برای اتصال)
امکانپذير نیست .در حقیقت اتصال تروپونین-تروپومیوزين ،فیالمان اکتین را مهار نموده و مانع از اتصال آن به فیالمان میوزين
ميشود .با تحريک فیبر عضالني ،اين پروتئین دچار تغییر ساختاری ميشود .يونهای کلسیم آزاد ميشوند و نقش مهاری
پروتئینها بر روی اکتین از بین ميرود.
بدين ترتیب فیالمانهای اکتین و میوزين بهصورت کشويي بهداخل يکديگر فرو ميروند و سبب تولید نیروی انقباضي ميشوند.
بايد توجه داشت هنگامي که عضله منقبض ميشود ،فاصله بین صفحات  Zکمتر ميشود؛ زيرا اکتین و میوزين همپوشاني
دارند .بهعبارت ديگر در هنگام انقباض ،اين دو فیالمان بههم ميچسبند و سبب کوتاه شدن ماهیچه ميشوند ] .[8اگر طول
ماهیچه بزرگتر يا کوچکتر از حالت استراحت آن باشد ،نیروی انقباضي کاهش مييابد [شکل ( .])3از طرفي بافتهای همبند
که عناصر انقباضي را پوشاندهاند ،بهصورت مولفههای االستیک موازی عمل نموده که معادل يک فنر با مشخصه غیرخطي در
نظر گرفته ميشوند .مقدار نیروی انقباضي به سرعت حرکت عضله نیز بستگي 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 ناشي از ويسکوزيته بافتها و عملکرد دينامیکي فیالمانهای اکتین و میوزين عامل اصلي اين تغییرات است .هیل
رابطهای میان سرعت و نیروی تولید شده توسط يک عضله تحريک شده را ارايه نمود [شکل ( .])4هنگامي که طول عضله
افزايش پیدا ميکند ،شیب رابطه نیرو-سرعت برای سرعتهای کم ،زياد ميشود .اندازهگیریهای مربوط به فیبر خارج دوکي
برای تخمین طول ناحیه قطبي در فیبرهای داخل دوکي استفاده ميشود (با فرض اينکه طول تغییرات در ناحیه حسي در
مقايسه با ناحیه قطبي ،جزئي است).
در رابطه با ساختار دوک عضالني در مدل عضله ارايه شده ميتوان گفت مدل دوک شامل سه نوع فیبر داخل دوکي (فیبر
هسته کیسهای نوع  ،1فیبر هسته کیسهای نوع  2و فیبر زنجیرهای) است .ساختار هر سه نوع فیبرها شبیه بهيکديگر است؛
لیکن برای پارامترهای هر مدل ،مقادير و ضرايب متفاوتي با توجه به ويژگيهای فیزيولوژيکي آنها لحاظ شده است ].[1
عصبدهي فیبرهای دوک عضالني شامل گروه اعصاب آوران اولیه  I aو اعصاب آوران ثانويه  IIاست.
انتهای فیبرهای کیسهای فراتر از دوک عضالني گسترش مي يابد؛ اين در حالي است که فیبرهای زنجیرهای در محدوده کپسول
دوک عضالني قرارميگیرند .عصبدهي فیبرهای بزرگتر ،از طريق دنبالههای اعصاب آوران اولیه انجام ميشود .پايانههای
عصبي  I aبه صورت مارپیچ در اطراف هر سه فیبر داخل دوکي قرار ميگیرند .عصبدهي فیبرهای کوچکتر نیز بر عهده اعصاب
آوران ثانويه است .فیوزی موتورهای   sو   dبهترتیب فیبرهای حرکتي گامای استاتیک و دينامیک هستند که بهعنوان
ورودیهای عصبي فیبرهای داخل دوکي ايفای نقش ميکنند.

شکل ( :)4منحنی نیرو -سرعت عضله ][9
]Figure (4): Force-velocity curve [9
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الزم بهذکر است پايانههای عصبي  ،IIاطراف فیبرهای کیسهای نوع  2و زنجیرهای قراردارند .فیوزی موتور گامای دينامیک،
فیبرهای کیسهای نوع 1و نورونهای فیوزی موتور گامای استاتیک ،فیبرهای کیسهای نوع  2و زنجیرهای را تحريک ميکنند
].[10
برای هر دوک عضالني دو ناحیه در نظر گرفته ميشود :ناحیه حسي و ناحیه قطبي .کشش در ناحیه حسي سبب تحريک
رشتههای آوران ،دپالريزه شدن غشا و افزايش نرخ پتانسیل آتش ميشود .ناحیه حسي با يک فنر مدلسازی شده است که در
آن کشش با آتش اعصاب آوران ،متناسب است .در ادامه ناحیه حسي فیبرهای داخل دوکي از هر دو طرف ،دو ناحیه قطبي
وجود دارد .نواحي قطبي شامل فنر غیرفعال موازی با عناصر انقباضي تولید کننده نیروی فعال و عنصر دمپر هستند .نیروی
تولید شده در فیبرهای دوک عضالني ،ناشي از تحوالت طول يا کشش ايجاد شده در آنها است که با مدل فنر و با ضريب K
در نظر گرفته ميشود .از طرفي نیروی اصطکاک میان فیالمانهای اکتین و میوزين سبب ايجاد وابستگي نیرو به سرعت کشش
اعمال شده بر فیبرهای عضالني ميشود .اين وابستگي توسط مدل دمپر با ضريب میرايي  نشان داده ميشود .بهطور کلي در
حالت انقباض عضله ،طول عضله و طول دوک عضالني کاهش پیدا کرده و نیروی تولیدی و سرعت آنها کاهش مييابد .برای
مدل کردن اين رابطه ،به دلیل متناسب بودن نیرو با سرعت ،از دمپر موازی با منبع (نیرو) استفاده ميشود؛ زيرا در دمپر نیز
نیرو متناسب با سرعت است .البته اين منبع به طول نیز وابسته است که بهدلیل متناسب بودن امپدانس و طول در فنر ،اين
مسئله با مدل فنر شبیهسازی شده است .بنابراين ميبايست يک فنر موازی با منبع قرارگیرد](شکل  .[)5ساختار مدل مکانیکي
هر کدام از فیبرهای داخل دوکي مشابه با مدل مکانیکي فیبرهای خارج دوکي مدلسازی شده است .در مدل دوک عضالني ،L
SR
 ، LSRآستانه طول ناحیه حسي؛  ،Lsecondaryطول اولیه
طول فیبرها؛  ،LPRطول ناحیه قطبي؛
 ،Lطول اولیه ناحیه حسي؛ N

 ، LPRنشاندهنده طول آستانه ناحیه قطبي است ،G .معیار ثابت مربوط به کشش ناحیه حسي در فیبرهای
ناحیه قطبي و N
داخل دوکي است .تغییر طولي ايجاد شده در ناحیه حسي 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 ثانويه است که در ناحیه حسي واقع شده است و هنگامي که تحت کشش قرار ميگیرند با
ضرب شدن در  ،Gآتش آوران ثانويه مطابق رابطه ( )2بهدست ميآيد ]:[4
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رابطههای ( )1و ( )2بهترتیب نرخ آتش آورانهای اولیه و ثانويه دوک عضالني را بهدست ميدهند .اندامهای گلژی تاندون،
گیرندههای مکانیکي حساس به کشش هستند که در عضالت اسکلتي پستانداران وجود دارند و اطالعات مربوط به تنشهای
فعال عضالني (نیروی کشش عضله) را توسط اعصاب آوران مربوط به خود (  ) I bبه سیستم عصبي مرکزی ارايه ميدهند.

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 ارايه شده ميتوان گفت ساختار اين گیرندههای حسي سادهتر از دوکهای
عضالني است .آنها از دنبالههای حسي فیبرهای تاندوني تشکیل شدهاند ] .[11گلژیها بهصورت سری در میان فیبرهای
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عضالني و تاندون و آپونورز قرار گرفتهاند .يک آکسون به هر اندام گلژی وارد شده و در آنجا به شاخههايي منشعب ميشود و در
میان دسته کالژنهای گلژی قرار ميگیرند .از کنار هم قرارگرفتن الیاف کالژني و دپالريزاسیون دنبالههای آوران حساس به
فشار ،غشا دپالريزه ميشود و به آکسون اعصاب آوران گلژی (  ،) I bپتانسیل عمل وارد ميشود ].[12
چندين فیبر ماهیچهای نیز به يک گلژی تاندون متصل است و هر فیبر متعلق به يک واحد حرکتي متفاوت است .انقباض يک
واحد حرکتي سبب کشیدگي فیبرهای متصل به تاندون و ايجاد فعالیت در آکسون  I bميشود ] .[13اطالعات گلژی تاندونها
به دستگاه عصبي مرکزی رفته و در يک مدار رفلکسي ،نیروی الزم برای تنظیم موقعیت هر عضله مشخص ميشود .تنظیم
نیروی وارد شده به عضله از خستگي و پاره شدن آن جلوگیری ميکند ] . [1در واقع نقش گلژی تاندون در تنظیم نیروی عضله
به صورت مهاری است؛ يعني در صورت افزايش بیش از حد نیروی عضله و احتمال آسیب رسیدن به آن ،آورانهای گلژی فعال
شده و فعالیت نرونهای حرکتي وارد شده به عضله را مهار ميکنند .شکل ( ،)6مدل مکانیکي گلژی تاندون را نشان داده است.
در اين مدل هر فیبر ماهیچهای که به اندام گلژی وارد شده است ،در ارتباط با دو نوع کالژن فرعي و برانگیخته قرار ميگیرد
].[14
ناحیه حسي نشان دهنده کالژنهايي است که در ارتباط مستقیم با دنبالههای حسي هستند و با فنر مدل شدهاند .کالژنهای
فشرده شده ،موازی با يک دمپر قرار گرفتهاند .دمپر نشان دهنده توانايي رشتههای کالژن در بازيابي مجدد رشتههای کالژن
پس از کشش است.
خروجي مدل اندام گلژی بهصورت فعالیت آورانها در نواحي عصبدهي در ارتباط با شبکه کالژني است و با محاسبه کشش در
ناحیه حسي مدلسازی شده است .فعالیت آورانها در نواحي عصبدهي در ارتباط با  Nشبکهی کالژني ،با محاسبه کشش در
ناحیه حسي دربهره  Gبدست ميآيد ](رابطه  .[)3در رابطه Af-inner ،سطح مقطع عرضي کالژنهای برانگیخته را نشان ميدهد.
f comX
 Lcomطول
 Pنیز بیانگر درصد کالژنهای برانگیختهای است که درشبکه کالژني مورد انقباض قرارگرفتهاند .همچنین sens  rest

 LcomXطول ناحیه حسي پس از اعمال کشش را نشان ميدهند ].[14
ناحیه حسي 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 اين پژوهش بهمنظور تعمیم مدل عضله ارايه شده برای عضالت اسکلتي مختلف (و نه برای عضلهای خاص) ،از فیلتر تطبیقي
حداقل میانگین مربعات در مدلسازی فعالیت نورون حرکتي آلفا استفاده شده است .وزنهای تطبیقي با توجه به نیروی
مطلوب عضله تعیین ميشوند .شکل ( )7نشان دهنده بلوک دياگرام فیلتر تطبیقي 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 واقعي عضله و  ، f dمعرف نیروی مطلوب است .خطای سیگنال از تفاوت مقدار واقعي و مطلوب بهدست ميآيد.
مقادير خطای کمینه به معنای عملکرد بهتر فیلتر درنظر گرفته ميشوند ] W2 ،W1 .[15و  W3نیز بهترتیب بردار وزن مربوط
به فعالیت اعصاب آوران  II ،Iaو  Ibهستند ].[16
 -3نتایج
مدل عضله اسکلتي در محیط سیمولینک نرم افزار متلب  2018پیاده سازی شده است .دادههای استفاده شده در اين مدل از
عضله سولئوس و گاستروکنمیوس گربه بهدست آمده است .در اين مدل عضله تحت کشش رمپ و هولد با سرعت 30 mm/s
قرار گرفته است  .همانطور که اشاره شد نیروی عضله از تنش ايجاد شده در فیبرهای خارج دوکي حاصل ميشود .بازخوردهای
اعصاب آوران  II ،Iaو  Ibس بب تحريک نورون حرکتي آلفا و تولید نیرو در فیبرهای خارج دوکي ميشود .در رابطه با عملکرد Ia
و  IIميتوان گفت به ازای يک کشش رمپ و هلد اعمال شده ،در ناحیه شیب متناسب با افزايش طول عضله فعالیت آورانهای
اولیه و ثانويه نیز افزايش مييابد؛ که نرخ افزايش برای اعصاب اولیه بیشتر از ثانويه است ]شکل ( .[)8اين با توجه به ويژگيهای
دينامیکي پايانههای اولیه توجیه پذير است .در عوض پايانههای ثانويه نرخ آتش بیشتری در شرايط استاتیک (حالت بدون تغییر
در طول عضله) بهطور نسبي دارند .درحالتي که بهعالوه تغییرات طول ،اثر فیوزی موتورهای گامای دينامیک و استاتیک را در
نظر بگیريم ،نرخ آتش آورانها نسبت به حالت بدون آنها افزايش پیدا خواهدکرد .در رشتههای آوران  ،Iaتحريک فیوزی موتور
دينامیک ،باعث افزايش قابلتوجه حساسیت کششي ميشود .درگروه آوران  ،IIتحريک گامای استاتیک سبب افزايش حساسیت
استاتیک و باياس ميشود.
شکل ( )9پاسخ آوران های اولیه و ثانويه دوک عضالني را به ازای دو کشش رمپ و هلد با مدل دوک عضالني ويلیامز برای
اندامهای فوقاني بدن انسان و مدل مايلزونیک برای عضله سولئوس گربه ارايه ميکند .الزم بهذکر است نتايج بهدست آمده از
عملکرد دوک عضالني مايلزونیک مشابه با پاسخ دوک عضالني در مدل ارايه شده در اين مقاله است ]شکل ( .[)8اين نتايج در
پاسخ به کشش در سطوح مختلف فعالیت فیوزی موتور (نرونهای حرکتي گاما) قابل مقايسه است.
 Aو  ،Bآتش آوران اولیه در شرايط حضور تحريک فیوزی موتور دينامیک و نمودارهای  Dو  ،Cنرخ آتش آوران ثانويه در
حضور تحريک فیوزی موتور دينامیک را نشان ميدهند .بهطور کلي در پاسخ آوران اولیه و ثانويه با افزايش کشش اعمال شده،
نرخ آتش آوران نیز افزايش مييابد .نتايج بهدست آمده از پاسخ آورانهای عصبي در مدل ارايه شده در اين مقاله با ورودی
يکسان در شکل ( )8با پاسخهای ارايه شده در شکل ( )9مطابقت دارد ].[17
پاسخهای آوران  I bگلژی نیز در طول فعالیت واحد حرکتي فیبر عضالني ( Sآهسته) در مطالعات گذشته بررسي شده است
] .[18هر واحد حرکتي بهطور معمول شامل يک يا دو فیبر عضالني است که به گلژی تاندون وارد ميشوند .نتايج خروجي
اعصاب آوران مدل گلژی تاندون از رقابت میان خروجيهای آوران دو شبکه کالژني حاصل ميشود .آتش آوران شبکه کالژني
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بر اساس کشش در ناحیه حسي آن مدل سازی شده است .هر چه کشش يا نیروی اعمال شده به گلژی بیشتر باشد ،فرکانس
تحريک نیز افزايش مييابد.

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 طرفي نیروی کلي عضله در فیبرهای خارج دوکي تولید ميشود که از ترکیب روابط کششي دوک ،گلژی تاندون و فیبرهای
خارج دوکي حاصل ميشود .شکل ( )10تغییرات نیروی ايجاد شده در مدل گلژی تاندون را نشان ميدهد.
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نمودار نیروی ايجاد شده در واقع نشاندهنده برهمپوشاني فیالمانهای اکتین و میوزين و تأثیر آن بر کشش يا انقباض ايجاد
شده در عضله است .در ابتدا عضله از حالت استراحت ،تحت انقباض (يا کشش) قرار ميگیرد .فیالمانهای اکتین و میوزين در
فاصلهای نسبي از يکديگر قرار دارند و با اعمال انقباض بهيکديگر نزديک ميشوند ،تا جايي که پل متقاطع تشکیل ميدهند.
حرکات کشويي اين فیالمانها سبب افزايش نیروی انقباضي ميشود ،تا جايي که کامالً روی يکديگر قرار ميگیرند .نمودارهای
نیروی ايجاد شده در گلژی تاندون و نیروی کلي عضله بهترتیب در شکلهای ( )10و ( )12نشان داده شده اند .يکسان بودن
روند نیروی گلژی و نیروی کل عضله نشان دهنده اين است که با افزايش نیروی عضله ،نیروی گلژی نیز افزايش پیدا ميکند تا
از افزايش بیش از حد نیروی کل عضله جلوگیری کند.
شکل ( ) 11نشان دهنده فعالیت آوران گلژی تاندون در عضله پای گربه است .بازه نیروی ايجاد شده تقريباً  20نیوتن و طول
عضله در حدود  4میلي متر بوده است .فعالیت آتش اعصاب آوران  I bدرگربه ،معموال در بازه  0تا  150 imp/sدر طول انقباض
فعال ماهیچه درحالت قدم زدن تغییر ميکند .فلشهای نشان داده شده در نمودار نرخ آتش  ، I bآتش آوران مربوط به واحدهای
حرکتي را مشخص کرده است ].[19
در مقايسه نمودارهای نشاندهنده نیروی ايجاد شده توسط گلژی تاندون در شکل ( )10و شکل ( ،)11ميتوان گفت فعالیت
گلژی تاندون بهصورت صحیح مدلسازی شده است .از طرفي هر چه نیروی اعمال شده به گلژی تاندون بیشتر باشد ،فرکانس
تحريک نیز افزايش مييابد .الزم بهذکر است نمودار مربوط به نیروی حاصل از مدل فیبرهای خارج دوکي بهعنوان ورودی مدل
گلژی تاندون در نظر گرفته ميشود .بههمین دلیل حالت کلي نیروی حاصل از فعالیت گلژی تاندون مشابه با نیروی فیبرهای
خارج دوکي بهدست ميآيد .اگر سطح نیروی تولید شده در عضله از مقدار بیشینه قابل تحمل آن بیشتر شود ،مسیر گلژی
فعال ميشود تا با اعمال اثر مهاری خود ،سطح نیرو را تنظیم و از افزايش بيرويه آن جلوگیری کند .با مقايسه روند ايجاد و بازه
نیروی کلي عضالني در مدل ارايه شده با نتايج بهدست آمده توسط هرزوگ ](شکل ( ،[)13ميتوان گفت نیروی عضله در مدل
ارايه شده با ثبت تجربي نیروی کلي عضالني 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 کاملي از عضله اسکلتي با در نظر گرفتن بازخورد گیرندههای حسي ارايه شده است،در اين مقاله
 نقش دوک عضالني و گلژی تاندون بهعنوان دو گیرندهی.ويژگيهای اجزای مختلف تشکیلدهنده عضله را در نظر ميگیرد
 دوک عضالني و گلژی به. در میزان نیروی ايجاد شده در نظر گرفته شدهاند،حسي تولیدکننده خروجيهای عصبي عضله
 سپس، با توجه به اين دادهها.ترتیب دادههای حسي در مو رد تغییرات طول و نیروی عضله را برای مراکز عصبي ارسال ميکنند
 در نهايت تحريک وارد شده به. تنظیم ميشود،فعالیت نرونهای حرکتي آلفا که فرامین حرکتي را به عضله منتقل ميکنند
 فعالیت، در مطالعه حاضر. میزان نیروی عضله را در شرايط مختلف تعیین ميکنند،عضله در کنار کشش اعمال شده به آن
.نرونهای حرکتي آلفا بهصورت ترکیب تطبیقي آورانهای دوک عضالني و گلژی مدل شده است
 مدل ارايه شده يک مدل ساختاری کامل است که،با توجه به در نظر گرفتن همه اجزای تاثیرگذار در پاسخ يک عضله اسکلتي
 بهدلیل مطابقت نتايج مدل با محدوده بیولوژيکي.ميتواند رفتار عضالت مختلف را تحت بارهای اعمال شده پیشگوييکند
. اين مدل ميتواند بهعنوان يک مدل کامل برای ماهیچه اسکلتي مورد استفاده قرار بگیرد،ثبتهای واقعي از عضله
References

مراجع
[1] C. K. Lin, P. E. Crago, "Structural model of the muscle spindle", Annals of Biomedical Engineering, vol.
30, no. 1, pp. 68-83, Jan. 2002 (doi: 10.1114/1.1433488).
[2] A. V. Hill, "The heat of shortening and the dynamic constant of muscle", Proceedings of The Royal Society
B, vol. 126, no. 843, pp. 136-195, Oct. 1938 (https://doi.org/10.1098/rspb.1938.0050).
[3] Z. A. Hasan, "A model of spindle afferent response to muscle stretch", Journal of Neurophysiology, vol. 49,
no. 4, pp. 989-1006, April 1983 (doi: 10.1152/jn.1983.49.4.989).
[4] M. P. Mileusnic, J. E. Brown, N. Lan, G. E. Loeb, "Mathematical models of proprioceptors. I. control and
transduction in the muscle spindle", Journal of Neurophysiology, vol. 96, pp. 1789-1802, Mar. 2006 (doi:
10.1152/jn.00868.2005).
[5] A. Prochazka, D. Gillard, D. J. Bennett, "Implications of positive feedback in the control of movement",
Journal of Neurophysiology, vol. 77, Issue. 6, pp. 3237-3251, June. 1997 (doi: 10.1152/jn.1997.77.6.3237).
[6] A. S. Wexler, J. Ding, S. A. Binder-Macleod, "A mathematical model that predicts skeletal muscle force",
IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 44, no. 5, pp. 337-348, May.1997.
[7] G. A. Mohammed, M. Hou, "Optimization of active muscle force–length models using least squares curve
fitting", IEEE Trans. on Biomedical Engineering, vol. 63, no. 3, pp. 630-635, Mar. 2016 (doi: 10.1109/tbme.
2015.2467169).
[8] F. Toohidkhah, N. Lahimgarzadeh, Y. Mohammadali Morghi, "Motor control in humans", Amirkabir
University Press, 1395 (in Persian).
[9] A. M. Gordan, A. F. Huxley, F. J. Julian, "The variation in isometric tension with sarcomere length in
vertebrate muscle fibers", Journal of Physiology, 184, pp. 170-192, 1966 (doi: 10.1113/jphysiol.1966.
sp007909).
[10] U. Proske, S. C. Gandevia, "The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position
and movement, and muscle force", Physiological Reviews, vol. 92, no. 4, pp. 1651-1697, Oct. 2012 (doi:
10.1152/physrev.00048.2011).
[11] S. Roatta, M. Passatore, "Muscle sensory receptors", Wiley, Encyclopedia of Biomedical Engineering, April
2006 (https://doi.org/10.1002/9780471740360.ebs0809).

)44(

33-45 /1399  بهار/ شماره چهل و یکم/ سال یازدهم/نشریه روشهای هوشمند در صنعت برق
[12] G. E. Loeb, M. Mileusnic, "Proprioceptors and models of transduction", Springer, Scholarpedia of Touch.
Scholarpedia. Atlantis Press, Paris, pp. 437-465, Nov. 2016.
[13] U. Proske, S. C. Gandevia, "The proprioceptive senses: their roles in signaling body shape, body position
and movement, and muscle force", Journal of Neurophysiolog, vol. 92, no. 4, pp. 1651-1697, Oct. 2012
(doi: 10.1152/physrev.00048.2011).
[14] M. P. Mileusnic, J. E. Brown, N. Lan, G. E. Loeb, "Mathematical models of proprioceptors. II. Structure
and function of the golgi tendon organ", Journal of Neurophysiolgy, vol. 96, no. 4, pp. 1772-1788, Mar.
2006 (doi: 10.1152/jn.00869.2005).
[15] A. Zaknich, "Principles of adaptive filters and self-learning systems", Springer, Advanced Textbooks in
Control and Signal processing Book Series, 2005.
[16] B. Widrow, J. McCool, M. Ball, "The complex LMS algorithm", Proceedings of IEEE, vol. 63, no. 4, April
1975 (doi: 10.1109/proc.1975.9807).
[17] I. Wiliams, T. G. Constandinou, "Computationally efficient modeling of proprioceptive signals in the upper
limb for prostheses: a simulation study", Frontiers in Neuroscience, June. 2014 (doi: 10.3389/fnins.
2014.00181).
[18] J. E. Gregory, U. Proske, "The responses of golgi tendon organs to stimulation of different combinations of
motor units", The Journal of Physiology, vol. 295, no. 1, pp. 251-262, Oct. 1979 (doi: 10.1113/jphysiol.
).1979.sp012966
[19] A. Prochazka, "Proprioceptive feedback and movement regulation", Comprehensive Physiology, Wiley,
Jan. 2011 (doi: 10.1002/cphy. cp120103).
[20] W. Herzog, T. R. Leonard, "Force enhancement following stretching of skeletal muscle", Journal of
Experimental Biology, pp. 1283-1275, 2002.

)45(

