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Abstract
In this paper the simulation of pathological behavior in gait locomotion of central nervous system
(CNS) diseases and effects of rehabilitation techniques are investigated. These simulations noticeably
deepen the knowledge of researches in neurorehabilitation realm about the neuroscientific basis of
CNS treatment after a neural disorder. However, only a limited number of these simulations have
been proposed in the previous works that issued some aspects of CNS diseases. Due to this limitation,
in this paper, a more efficient simulation has been done on pathological behavior of neural disorders
with including the brain signal disruption in the models. To do this, combinations of neural reflexes
and central pattern generator (CPG) has been incorporated in the neuromuscular system and
examined on two different msculoskeletal system containing two leg-one segment and one leg-two
segment systems. Then, the locomotion of hemiplegia and paraplegia patients are simulated by
inserting a malfunction in the supraspinal signal coming into the CPG. Moreover, the effects of
rehabilitation effects on paraplegia patients have been investigated and qualititatively compared to the
experimental data.
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چکيده
در این مقاله به شبیهسازی رفتارهای بیمارگونه در گام برداشتن بیمارهای مغزی و نخاعی و تأثیر تکنیکهای توانبخشی در آنها
پرداخته شدهاست .این شبیهسازیها به شکل قابلتوجهی موجب پیشرفت سطح دانش محققان در حوزهی توانبخشی عصبی درباره
مبنای عصبشناختی ترمیم سامانهی عصبی بیماران مغزی و نخاعی در اثر تکنیکهای توانبخشی میشوند .با این وجود ،این شبیه-
سازیها تاکنون بسیار محدود بودهاند و اغلب آنها به صورت موردی به مطالعهی برخی از آثار بیماریهای مغزی و نخاعی پرداختهاند.
اما در این مقاله تالش شدهاست که با وارد نمودن اثر اختالالت دادههای مغزی ،رفتارهای بیماران دچار سکتهی مغزی و ضایعهی
نخاعی با عمق بیشتری مورد مطالعه قرار گیرد .بدین منظور در سامانهی عصبی-عضالنی از معماری مشترک رفلکس و مولد الگوی
مرکزی استفاده شدهاست ،که روی دو مدل اسکلتی-عضالنی دو پا با یک بند و یک پا با دو بند پیاده شدهاست .سپس مدلهای راه
رفتن فلج یکسویه و فلج پایینتنه با ایجاد اختالل در دادهی مغزی مولد الگوی مرکزی استخراج شدهاست .همچنین با استفاده از این
مدلها اثر تکنیکهای توانبخشی در بیماران فلج پایینتنه بررسی شدهاند و با داده های تجربی به صورت کیفی مقایسه شدهاند ،که
همخوانی قابلقبولی را نشان میدهند.
کليدواژهها :شبيه سازی راه رفتن ،گام برداشتن بيمارگونه ،فلج یک سویه ،فلج پایين تنه
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 -1مقدمه

بدین منظور ،ایدهی استفاده از مدلهای عصبی عضالنی

به جرأت میتوان گفت ،راه رفتن اساسیترین نیاز بشر برای

برای این بیماریها مطرح شد .با این وجود ،برخالف استفاده-

حرکت کردن و انجام فعالیتهای مختلف روزانه است.

ی متعدد این مدلها برای شبیهسازی گام برداشتن افراد سالم

اهمیت این مسئله را میتوان در مشکالت افرادی مشاهده کرد

[ ،]55 ,55این ایده تاکنون برای بیماران مغزی و نخاعی به

که به دالیلی از این امکان محروم شدهاند .ناتوانی در راه رفتن

ندرت مورد استفاده قرار گرفتهاست .بلوتی [ ]53برای اولین

میتواند دالیل مختلفی داشته باشد ،که یکی از معمولترین

بار این مفهوم را برای شبیهسازی گام برداشتن افراد دچار

آنها عوارض مغزی و نخاعی است .در این بیماریها،

عارضهی نخاعی بهکار بردهاست .بعد از آن ،جانسن [ ]59اثر

معلولیت در اثر تخریب بخشی از سامانهی عصبی مرکزی به
وجود میآید که سکتهی مغزی و آسیبهای نخاعی نمونههای
بارز آن هستند .با توجه به تعدد این قبیل بیماریها ،میتوان

سفتی مفاصل در سکتهی مغزی را برای بیماران دچار سکتهی
مغزی پیشنهاد نمود .با این وجود مهمترین ضعف این
مطالعات ،درنظر نگرفتن اختالالت مغزی در شبیهسازی

بازیابی توان راه رفتن در سکتهی مغزی و آسیبهای نخاعی

رفتارهای بیمارگونه بود .این نقص بیش از هر چیز به دلیل

از طریق فرایندهای توانبخشی را به عنوان یک دغدغهی

نبود یا استفادهی نامناسب از مدل مولد الگوهای

اساسی برای جامعه برشمرد.

مرکزی5

) (CPGدر این آثار بودهاست .برای برطرف نمودن

تاکنون روشهای مختلفی برای توانبخشی بیماران مغزی

این نقص ،مارکین [ ]57و اسپاردی [ ]51یک مدل اسیالتور

و نخاعی پیشنهاد شدهاند .اغلب این شیوهها بر مبنای مطالعات

نیممرکز دوالیه را برای مولد الگوی مرکزی پیشنهاد دادند ،که

بالینی رفتار بیماران ارائه شدهاند ،که در آنها با استفاده از

در آن تولید الگوهای حرکتی تا حد زیادی به دادههای مغزی

اطالعات آماری شیوههای مناسب درمانی استخراج شده-

وابستگی داشت .باتوجه به این وابستگی ،محققان با ایجاد

اند[ .]9-5با این وجود ،محققان معتقدند که مطالعهی

خلل در فرمانهای حرکتی مغز ،گام برداشتن یک گربه با

فیزیولوژی رفتارهای بیمارگونه میتواند به شکل قابلتوجهی

عارضهی نخاعی را شبیهسازی کردند .آنها همچنین با استفاده

این تکنیکها را بهبود بخشد و یا روشهای جدیدی را برای

از این مدل ،اثربخشی تکنیکهای توانبخشی را برای اولین

توانبخشی بیماران ارائه کند .به همین جهت در دهههای اخیر

بار از نظر تئوری مورد بررسی قرار دادند.

مطالعات عصبشناختی در بیماریهای مغزی و نخاعی مورد

از طرف دیگر مهمترین ضعف مطالعات ذکرشده ،سادگی

توجه قرار گرفتهاند وحوزهای به نام توانبخشی عصبی بدین

بیش از حد مدل بیومکانیکی عضو بود که در آن پا به صورت

منظور توسعه یافتهاست[ .]5-7ازسوی دیگر در توانبخشی

یک عضو تکبندی سبک مدل شدهبود .این مسئله سبب شده-

عصبی آنچه درک محققان را نسبت به رفتارهای بیمارگونه به

بود که بسیاری از چالشهای موجود در رفتار بیمارگونهی

صورت قابل مالحظهای تعمیق میبخشد ،انجام شبیهسازی-

بیماران مغزی و نخاعی در این مدلسازیها درنظر گرفته

های تئوری از این رفتارها است .با این وجود ،تاکنون
فعالیتهای محدودی در این زمینه برای بیماریهای مغزی و

نشوند .ازجمله این که اثر وزن بیمار ،موضوع هماهنگی بین
اعضا و تأثیر دادههای رفلکس یا واکنشی با وجود نقش قابل-

نخاعی انجام شدهاست .از جمله برخی محققان با استفاده از

توجهی که در روند گام برداشتن داشتند ،در این مطالعات

رویکردهای بیومکانیکی به این امر پرداختهاند [ .]52-8اما این

مورد توجه قرار نگرفته بودند.

مدلها به دلیل نداشتن مبنای عصبشناختی ،نمیتوانستند

با توجه به مطالب باال ،در این تحقیق تالش شدهاست که

جزئیاتی را دربارهی ریشهی پیدایش رفتارهای بیمارگونه در

با ارائهی مدلی جامعتر از رفتار بیمارگونهی بیماران مغزی و

بیماریهای مغزی و نخاعی ارائه دهند.

نخاعی نقصهای موجود در مطالعات گذشته تا حد زیادی
Central Pattern Generator

1
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پوشش دادهشود .مواردی که در این مدلسازی به آنها پرداخته

از یک سامانهی نیممرکز دوالیه )TLHC(5استفاده شدهاست و

شدند عبارت بودند از :شبیهسازی رفتار بیمارگونه بر مبنای

رفلکسهای عصبی برای هر یک از مدلها به صورت

اختالالت در دادههای مغزی ،درنظر گرفتن مدلهای چندبندی

جداگانه و برحسب چالشهای موجود انتخاب میشود.

برای پا ،وارد نمودن اثر رفلکسهای عصبی و درنظر گرفتن
اثر وزن بیمار بر اساس تناسبهای آنتروپرومتریک .با استفاده

 -2-1مدل یک پا با دو بند

از این موارد ،دو مدل راه رفتن یک پا با دو بند و دو پا با یک

سامانهی اسکلتی-عضالنی برای حالتهای ایستایش ونوسانی

بند توسعه داده شد.

در شکل ( )1نشان داده شدهاست .با توجه به این شکل ،پا به

در این مدلها از مدل اسیالتور نیممرکز دوالیه و

صورت یک مجموعهی دوبندی شامل ران و ساق درنظر

رفلکسهای عصبی برای تولید حرکت و ایجاد هماهنگی بین

گرفته شدهاست که حرکات آنها توسط پنج عضله کنترل می-

بندها استفاده شدهاست .سپس برای نشان دادن جامعیت این

شود .این عضالت عبارتند از :عضلهی سرینی ) ،(5GLUگروه

مدل در توصیف رفتارهای بیمارگونه ،حرکات راه رفتن

عضالت جمعکنندهی لگن ) ،(3HFLهمسترینگ )،(9HAM

بیماران فلج یکسویه و فلج پایینتنه با ایجاد اختالل در داده-

گروه عضالت

ی مغزی شبیهسازی شدهاست و نتایج با حالت تجربی مقایسه

عضالت سرینی و جمعکنندهی لگن به صورت مخالف 5روی

شدهاست .این نتایج نشان میدهند که درنظر گرفتن موارد

مفصل لگن عمل میکنند ،که به دوران استخوان ران حول

اشارهشده در مدلسازی ،راه رفتن بیماران مغزی و نخاعی را

مفصل لگن منجر میشوند .از طرف دیگر ،عضلهی

به شکل واقعیتری شبیهسازی میکند که این مسئله در

همسترینگ به همراه گروه عضالت وستی ،با اتصاالت خاصی

بررسی تأثیر تکنیکهای توانبخشی مهم است .البته باید توجه

که با استخوانهای ران و ساق دارند ،بر زاویهی زانو تأثیر

نمود که عوامل متعددینیز در راه رفتن این بیماران مؤثر

میگذارند .همچنین عضلهی  SOLبا همکاری عضلهی

هستند ،که در این مقاله به آنها پرداخته نمیشود .از جملهی

همسترینگ نقش مهمی در مرحلهی ایستایش و پرتاب بدن

این عوامل میتوان به تغییر (معادل فارسی) رفلکسهای

به جلو دارند ،که این عمل با باز شدن 8زاویهی لگن انجام می

عصبی ،تغییر سفتی مفاصل و غیره اشاره نمود.

شود.

وستی)(7VAS

و عضلهی نعلی). (1SOL

 -2مدلسازی
با توجه به اینکه فرایند گام برداشتن ناشی از همکاری سامانه-
های عصبی-عضالنی و اسکلتی-عضالنی است ،در این مقاله
مدلسازیهای این دو حوزه به صورت مجزا انجام شدهاست.
در سامانهی اسکلتی-عضالنی ،برای گام برداشتن دو مدل یک
پا با دو بند ودو پا با یک بند پیشنهاد شده است.
دلیل انتخاب این دو مدل ،بررسی رفتار معماریهای مختلف
سامانهی عصبی-عضالنی در شبیهسازی حرکت گام برداشتن

شکل( -)5سامانهی اسکلتی-عضالنی راه رفتن الف) مرحلهی

و توصیف رفتار بیمارگونه است .در این معماریها ،دو مفهوم

ایستایش ،ب) مرحلهی نوسانی

مولد الگوی مرکزی و رفلکسهای عصبی برای تولید و کنترل
حرکات بهکار گرفته شدهاست .آرایش این دو مفهوم در کنار
یکدیگر برای دو مدل اسکلتی-عضالنی مطرحشده متفاوت
است .در این چیدمانها برای شبیهسازی مولد الگوی مرکزی

1

Two level half center
Gluteus
3
Hip Flexor group
4
Hamstring
5
Vasti Group
6
Soleus
7
Antagonist
8
Extension
2

© Copyright 2016 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،4شماره  ،5بهار 5349

35

معماری پیشنهادشده برای سیستم کنترل عصبی-عضالنی

از طرف دیگر رفلکسهای عصبی با عملکردی که روی

برای کنترل حرکت اعضا در شکل) )5نشان داده شدهاست.

عضالت  HAM ،VASو  SOLدارند ،سبب ایجاد هماهنگی

در این معماری ،سامانهی اسیالتوری نیممرکز دوالیه وظیفهی

بین حرکات ساق و ران و در نتیجه پایداری حرکات میشود.

کنترل فعالسازی عضالت  GLUو  HFLرا به عهده دارد.

به دلیل آنکه در این مقاله برای نزدیک کردن مدل عصبی-

این بخش ضمن اینکه عامل تولید حرکت نوسانی در اعضا

عضالنی به حالت واقعی بدن انسان از راهاندازهای 9خارجی

است ،در تنظیم زمانبندی حرکات ایستایش و نوسانی نیز

برای فعالسازی عضالت استفاده نشدهاست ،پس در طراحی

نقش دارد .ساختار  TLHCدر شکل( )3ارائه شدهاست [.]51

رفلکسهای عصبی از اطالعات تک سیناپسی استفاده شده-

با توجه به این شکل ،مولدریتم (RG)5و تشکیل دهندهی

است که اطالعات حسی مختلف را به عصب حرکتی

الگو (PF)5دو سطح بهکار رفته در این مدل هستند که  RGدر

عضالت مطرحشده منتقل میکنند .اطالعات حسی به گونهای

سطح باالتری نسبت به  PFقرار دارد .هر یک از این سطوح از

انتخاب شدهاند که از یکسو رفلکسهای عصبی بتوانند

دو نورون آنتاگونیست تشکیل شدهاست و هر نورون میتواند

پایداری حرکات را تضمین نمایند و از سوی دیگر عضالت

از طریق یک عصب میانی ،3نورون مخالف خود را مهار کند.

با الگویی نزدیک به حالت واقعی ،فعال شوند.

عصبهای میانی نیز خود توسط عصبهای الیهی

RG

تحریک میشوند .وجود این تحریکها و نیز عملکرد عصب-
های میانی روی عصبهای  RGبه تشکیل یک ساختار
اسیالتوری توسط الیهی  RGو عصبهای میانی منجر می-
شوند .نورونهای  RGو  PFتوسط سیگنالهای وابران مغزی
و دادههای حسی نیز تحریک میشوند .خروجیهای  CPGنیز
از طریق عصبهای حرکتی به ماهیچهها منتقل میشدند .البته
در این معماری از دو عصب میانی اضافی نیز استفاده شدهبود،
که وظیفهی آنها کنترل تحریک موتور نورون باز شدن بود.
شکل( -)3معماری  CPGشامل مجموعهای از عصبها و نورون-
های حرکتی[]51؛ خطوط پر مشکی(▬) :خروجی عصبها ،خطوط
پر خاکستری (▬) :جریانهای حسی ،خط نقطه (•▬) :فرمان وابران
مغز : ،جریان مهاری:▶ ،جریان مهاری

بنابراین برای فعالسازی عضلهی  HAMاز دادهی گروه

II

آوران این عضله استفاده شدهاست ،که بدین ترتیب این عضله
از اواخر مرحلهی نوسانی تا انتهای مرحلهی ایستایش در
شکل) -)5معماری سامانهی کنترل عصبی-عضالنی؛ خطچین

حالت فعال قرار دارد و عمل باز شدن مفصل لگن را در

(▬▬) فرمان کنترلی TLHC؛ نقطهچین(▪▪▪) :فرمان کنترلی رفلکس

حالت ایستایش تسهیل میکند .بعالوه ،عضلهی  SOLنقش

عصبی ،خط پر(▬) :دادهی حسی

مهمی را در ابتدای مرحلهی ایستایش برای تحمل وزن تنه و
1

Rhythm Generator
Pattern Formation
3
Interneuron

پرتاب بدن به سمت جلو ایفا میکند .بنابراین میزان بار ناشی

2
4

Trigger
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از وزن بدن که روی هر پا اعمال میشود ،پیامدهندهی مناسبی

از این رابطه به عنوان عامل فعالساز عضالت ،HAM

برای فعالسازی عضلهی  SOLخواهد بود .درنتیجه از نیروی

 VASو  SOLاستفاده میشود .جریانهای اطالعات حسی

تماس با زمین به عنوان دادهی حسی مناسب برای فعالسازی

برای هر عضله مطابق با مطالب قبل بهدست میآید .به این

عضلهی  SOLاستفاده شدهاست.

ترتیب برای عضلهی  ،HAMاین جریان برابر با دادهی گروه

همچنین گشتاوری که عضلهی  SOLبرای پرتاب بدنه به

 IIآوران این عضله است که از رابطه زیر محاسبه میشود:

سمت جلو در پاشنهی پا ایجاد میکند ،سبب خم شدن 5زانو
میشود .این مسئله با اضافه شدن باری که در ابتدای مرحلهی

() 3

ایستایش در اثر وزن تنه بر پا اعمال میشود ،تشدید میگردد.
درنتیجه به منظور جلوگیری از خم شدن بیش از حد زانو و
به تبع آن ناپایداری حرکات ،عضلهی  VASکه مسئول باز
شدن است ،همزمان با  SOLفعال میشود .با توجه به این
واقعیت برای فعالسازی عضلهی  ،VASمانند  ،SOLاز دادهی
نیروی تماس با زمین استفاده شدهاست.
بر اساس مطالب مطرحشده ،میتوان فعال شدن عصب-
های حرکتی عضالت مذکور را با استفاده فرمانهای رفلکس-
های عصبی محاسبه کرد .برای این منظور از معادالت پویایی
عصب حرکتی با درنظر گرفتن مدل هاجکین

هاکسلی5

استفاده میشود [ ،]51که در آنها دادههای حسی تشریحشده
به عنوان جریان تحریکی مورد استفاده قرار میگیرند:
𝑉𝑑
𝑁𝐸𝑆𝐼 = −𝐼𝑁𝑎 − 𝐼𝐾 − 𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 −
𝑡𝑑

() 1

هستند.

آهسته 3هستند.

𝐶 ℎ∞ ،و ∞𝜏

همچنین:
() 4

𝑙𝐻𝐴𝑀 ≥ 𝑙𝑡ℎ
𝑙𝐻𝐴𝑀 < 𝑙𝑡ℎ

𝑙𝐻𝐴𝑀 − 𝑙𝑡ℎ
{=
𝑙𝑡ℎ
0

که 𝑀𝐴𝐻𝑙 طول عضلهی  HAMاست

𝑚𝑟𝑜𝑛𝑑

و𝑚.]51[𝑙𝑡ℎ = 325

همچنین جریان اطالعات حسی برای عضالت  VASو

SOL

با درنظر گرفتن نیروی تماس با زمین به عنوان دادهی حسی
از رابطهی زیر بهدست میآید:

𝐶

𝐺𝑅𝐹 ≥ 𝐺𝑅𝐹𝑡ℎ

𝐺𝑅𝐹 − 𝐺𝑅𝐹𝑡ℎ
𝑥𝑎𝑚𝐹𝑅𝐺 { =
0

𝑁𝐸𝑆𝐼

𝐿𝑂𝑆𝑉𝐴𝑆,

𝐹𝑅𝐺 نیروی عکسالعمل زمین 𝐺𝑅𝐹𝑚𝑎𝑥 ،نیروی تماس بیشینه
که برابر با  5222نیوتن فرض شدهاست و  𝐺𝑅𝐹𝑡ℎبرای

های ناشی از تحریک حسی ،نشتی ،یونهای پتاسیم و سدیم
𝑉

عضلهی  HAMاست و  𝑘𝑑𝐼𝐼 = 1.5و .𝑘𝐸𝑀𝐺 = 0.06

𝐺𝑅𝐹 < 𝐺𝑅𝐹𝑡ℎ

در رابطهی باال ،𝐼𝐾 ،𝐼𝑙𝑒𝑎𝑘 ،𝐼𝑆𝐸𝑁 ،و 𝑎𝑁𝐼 بهترتیب جریان-
کاهش پتانسیل غشاء

در رابطهی باال 𝑓𝐻𝐴𝑀 ،فرمان فعالسازی عصب حرکتی

() 5

)𝑉(𝑑ℎ ℎ∞ (𝑉) − ℎ
=
𝑡𝑑
)𝑉( ∞𝜏

و

)𝑉( 𝑀𝐴𝐻𝑓 𝐺𝑀𝐸𝑘 𝐼𝑆𝐸𝑁 = 𝑘𝑑𝐼𝐼 𝑑𝑛𝑜𝑟𝑚 +

𝑀𝐴𝐻

VAS

و  SOLبهترتیب برابر با  522و  522نیوتن درنظر گرفته شده-
اند.

ℎکاهش غیرفعال شدگی

نیز متغیرهای ساختاری عصب

 -2-2مدل دو پا با یک بند

هستند .درنتیجه فرمان فعالسازی عصب حرکتی از رابطهی

ساختار این مدل پویایی در شکل ( )9نشان داده شدهاست.

زیر بهدست میآید:

همانگونه که از این شکل مشخص است ،تنه در این مدل به

() 2

𝑉 − 30
)) 𝑉 ≥ −50
3
𝑉 < −50

صورت یک جرم متمرکز در محل مفصل لگن قرار گرفته-
𝑓(𝑉) = {1⁄(1 + exp(−
0

است .همچنین هر یک از پاها به صورت یک بند صلب در
فرض شدهاست که در مفصل لگن به یکدیگر و به تنه متصل
شدهاند .در سامانهی عضالنی برای تولید حرکت نوسانی در
هر پا یک زوج ماهیچهی مخالف قرار داده شدهاند.
1

Flexion
Hodgkin Huxley model
3
Slow inactivation
2
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معماری استفادهشده برای سیستم عصبی-عضالنی در
شکل ( )7ارائه شدهاست .در این معماری برای کنترل هر یک
از پاها یک  TLHCمجزا قرار داده شدهاست که به صورت
یکسان توسط سیگنالهای مغزی تغذیه میشوند .برای ایجاد
قفل متناظر در فاز و هماهنگی بین حرکت دو پا از سیگنال

Ia

بازکنندهی پای مخالف به عنوان رفلکس عصبی استفاده شده-
است .مزیت مهم این سیگنال ،دارا بودن توجیه بیولوژیکی در
بدن انسان است .تحقیقات مختلف بر وجود رفلکسهای تک-
سیناپسی سیگنال  Iaدر بدن انسان تأکید نمودند [ ،]5که این
مسئله دغدغهی داشتن معادل بیولوژیک را برای این رفلکس
برطرف نمودهاست.

شکل( -)7معماری سیستم عصبی-عضالنی برای حالت دو پا با

این سیگنال با توجه به ساختاری که در ادامه برای
 TLHCگفته میشود ،به صورت مهاری روی سمت بازکننده-
ی  TLHC5پای مخالف عمل میکند .این طرح سبب میشود

یک بند

-3تحليل دیناميکی

تا زمانیکه یک پا به انتهای فاز خم شدن خود نرسیده ،پای

در تحلیلهای دینامیکی این مسئله بررسی میشود که چگونه

دیگر نمیتواند خم شود .درحقیقت با این طرح ،یک پا زمانی

آسیبهای مغزی و نخاعی با اثرگذاری روی سیستم عصبی-

میتواند وارد فاز خمش یا نوسانی شود که پای دیگر در

عضالنی باعث بروز رفتارهای بیمارگونه میشوند .با توجه به

موقعیت مطلوب برای باز شدن و قرارگیری در وضعیت

اینکه در یک آسیب مغزی یا نخاعی ،مراکز کنترل حرکت در

ایستایش قرار داشته باشد .با توجه به اینکه وضعیت مطلوب

نخاع بیشترین تأثیر را از آسیب میگیرند و سهم قابلتوجهی

ایستایش عاملی مهم در تحمل وزن بدن است ،این موضوع

در بهوجود آمدن رفتارهای بیمارگونه دارند ،تحلیل دینامیکی

تأثیر قابلقبولی در حفظ پایداری مجموعه دارد.

 TLHCو بررسی چگونگی اثرپذیری آن از ضایعات مغزی و
نخاعی میتواند پایهی بسیاری از این رفتارها را مشخص کند.
به همین دلیل در این بخش به تحلیل دینامیکی  TLHCو
چگونگی تأثیرپذیری آن از آسیبهای مغزی و نخاعی
پرداخته میشود.
 -3-1تحليل دیناميکی TLHC
برای مطالعهی رفتار پویایی  ،TLHCابتدا به تحلیل دینامیکی
عصب پرداخته میشود .در تحلیل دینامیکی عصب انواع
حالتهای پایای آن مورد مطالعه قرار میگیرد .در سیستمهای
دینامیکی ،این حاالت پایا میتواند شامل نقاط تعادل یا
سیکلهای حد باشد .در نقاط تعادل ،متغیرهای حالت سیستم
نسبت به زمان بدون تغییر میمانند و در سیکلهای حد این

شکل( -)9سیستم اسکلتی عضالنی برای مدل یک پا با دو بند

متغیرها در یک سیکل تکرارشونده قرار میگیرند .با توجه به
1

extensor
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معادلهی ( ،)5عصب شامل یک مدل دینامیکی رسته است که

دیگر ،اضافه شدن اثر مهاری سبب میشود که عصب به

ولتاژ خازن ( )Vو غیرفعالشدگی آهسته ( ،)hحالتهای آن

وضعیت غیرفعال (شکل()6الف) تغییر حالت دهد .بنابراین

را تشکیل میدهند .این دو حالت از نظر مقیاس زمانی کامالً با

فعال بودن یک گروه سبب اعمال اثر مهاری آن روی گروه

یکدیگرمتفاوت هستند ،به گونهای که ولتاژ خازن بسیار

دیگر و غیرفعال شدن عصبهای آن میشود ،که بیانگر اثر

سریعتر از غیرفعالشدگی آهسته تغییر میکند .بنابراین در

آنتاگونیست دو مجموعه است .این عملکرد از طریق تأثیری

تحلیل دینامیکی عصب ،رفتار دینامیکی در دو مرحله بررسی

که روی عضالت و حرکت عضو دارد ،حرکت نوسانی تکرار-

میشود :حالت  hثابت و حالت  Vثابت .این مراحل در شکل

شونده را در  TLHCتضمین میکند.

( )1نشان داده شدهاند .در این شکل دو منحنی ترسیم شدهاند،
که منحنی با حالت درجهی  3مربوط به دینامیک صفر
 )𝑉̇ ≡ 0 ( Vو دیگری مربوط به دینامیک صفر )ℎ̇ ≡ 0( h
است .نقطهی تعادل عصب در محل برخورد این دو منحنی
واقع است ،که در آن ̇𝑉 و ̇ ℎهر دو صفر هستند .با توجه به
اینکه نورون در ناحیهی سمت چپ حد آستانه غیرفعال و در
سمت راست آن در وضعیت فعال است و همچنین با توجه به
شکل ( ،)6میتوان گفت که وقوع تالقی در شاخهی سمت
چپ از منحنی  𝑉̇ ≡ 0معادل نقطهی تعادل غیرفعال (شکل

( -)6الف) و در شاخهی سمت راست معادل نقطهی تعادل
فعال (شکل ( )6ب) است .همچنین با توجه به شکل (-)6ج،
در صورتی که تالقی در شاخهی میانی منحنی 𝑉̇ ≡ 0رخ
دهد ،چرخهی حدی به وجود خواهدبود که در آن عصب
بطور پیوسته فعال و غیرفعال میشود .سیگنالهای وابران مغز
تعیین میکنند کدامیک از این حاالت اتفاق میافتد ،که در
قسمت قبل با عبارت  dدر مدلها وارد شد.
با توجه به معماری انتخابشده برای  CPGدر شکل (،)3
این مجموعه از دو گروه آنتاگونیست تشکیل شدهاست .این
دو گروه با چند کوپل مهاری به یکدیگر متصل شدهاند .در

شکل( -)1انواع حاالت پایای عصب ،نقطهی تعادل غیر فعال

 ،CPGاثر مهاری متقابل عصبها در تحلیل دینامیکی وارد

(الف) ،نقطهی تعادل فعال (ب) ،چرخهی حدی (ج)؛ خط پر(▬):

میشود .این اثر به همراه سیگنال راهانداز فوق نخاعی 5و

دینامیک صفر 𝐕 ،خط نقطه(▬•) دینامیک صفر 𝐡 ،خط چین(▬▬):

سیگنالهای بازخورد ،موجب عملکرد آنتاگونیست عصبها و

منحنی فاز عصب ،دایرهی توخالی (○) :شرایط اولیه ،دایرهی توپر

تولید سیگنالهای پریودیک یا دورهای توسط  CPGمیشوند.
برای تولید حرکت پریودیک یا دورهای توسط  ،CPGسیگنال
راهانداز فوق نخاعی باید به اندازهای باشد که عصبها در
صورت نبود اثر مهاری در وضعیت چرخهی حدی
(شکل()6ج) یا فعال(شکل ()6ب) قرار داشته باشند .از سوی
Supra-spinal drive

(●) :نقطهی تعادل ،نقطه چین (■■) :حد آستانه

 -3-2اثر آسيبهای مغزی و نخاعی
با استفاده از تحلیلهای بخش قبل ،میتوان چگونگی تأثیر
آسیبهای مغزی و نخاعی را در تغییر رفتار گام برداشتن و
فلج شدن بیمار از نظر عصبشناسی مورد بررسی قرار داد .از

1
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این منظر ،مهمترین اثری که در یک آسیب مغزی و نخاعی در

توجه به شکل ( )5به شاخهی سمت چپ منتقل میشود.

سیستم عصبی رخ میدهد ،اختالل در ارسال (سکته مغزی) یا

بنابراین در این حالت امکان تولید چرخهی حدی توسط

دریافت (عارضهی نخاعی) سیگنالهای فوق نخاعی است .از

 CPGوجود نخواهد داشت و بیانگر شرایط فلج کامل در

این رو ،به دلیل قرارگیری مدارات  CPGدر نخاع ،میتوان

بیمار در اثر عوارض نخاعی است .البته این شرایط بیشتر در

این پدیده را عامل اصلی ایجاد مشکل و تغییرات رفتاری در

بیماران دچار قطع نخاعی کامل دیده میشود .هر یک از این

گام برداشتن بیمار دانست .این مسئله را میتوان با استفاده از

نواحی در این شکل با رنگ متفاوت مشخص شدهاست .این

تحلیلهای ارائهشده در باال برای  ،CPGمورد بررسی قرار

نواحی نشاندهندهی نوعی طبقهبندی بیماران نخاعی بر مبنای

داد .با توجه به این تحلیلها ،قدرت سیگنالهای فوق نخاعی

شدت آسیب است ،که برای انتخاب روشهای درمانی در

برای تولید سیکلهای تکرارشونده باید در محدودهای

توانبخشی بالینی مورد استفاده قرار میگیرد .به عبارت دیگر،

مشخص باشد ،تا هم بتواند هر عصب را در شرایط مهارنشده

با استفاده از این تحلیل میتوان تأثیر شدت آسیب را در تغییر

در وضعیت فعال (شکل()6ج) قرار دهد و هم آن را در حالت

رفتار بیماران به صورت تئوری مورد مطالعه قرار داد.

مهارشده از وضعیت غیرفعال (شکل()6الف) خارج ننماید.

عکس تحلیل فوق میتواند برای سکتههای مغزی صادق

همچنین سکتههای مغزی و آسیبهای نخاعی اثرهای متفاوتی

باشد .در این شرایط با افزایش قدرت سیگنال فوق نخاعی،

را روی قدرت این سیگنال میگذارند .آسیبهای نخاعی

نقطهی تعادل عصب به راست تمایل مییابد .بنابراین قدرت

باعث کاهش قدرت آن شده ،ولیکن سکتههای مغزی به

فرمانهای حرکتی عضالت زیاد شده و به همین دلیل بیماران

افزایش آن منجر میشوند .کاهش قدرت در عوارض نخاعی

دچار سکتههای مغزی بطور معمول از انقباض مداوم عضالت

سبب میشود که عصب در حالت مهارنشده به سمت حالت

رنج میبرند (البته برهم خوردن ضریب رفلکسهای عصبی

غیرفعال متمایل شود .این روند در شکل ( )5به خوبی نشان

نیز مؤثر است) .از طرف دیگر در سکتههای مغزی شدید،

داده شدهاست .همانگونه که از شکل مشخص است ،محل

افزایش سیگنال فوق نخاعی به حدی است که نقطهی تعادل

تقاطع دینامیک صفر  hو  Vبا کاهش قدرت سیگنالهای فوق

عصب حتی در حالت مهارشده در ناحیهی فعال قرار میگیرد.

نخاعی به طرف شاخهی سمت چپ میل میکند .با این

بنابراین در این شرایط نیز تولید چرخهی حدی در

وجود ،سیکلهای پریودیک تا زمانی که تقاطع دو منحنی در

متوقف میشود و فرد دچار فلج یکسویهی کامل میشود.

CPG

شاخهی سمت راست یا میانی اتفاق میافتد ،همچنان توسط
 CPGتولید میشوند .در این وضعیت به دلیل کاهش سطح
خروجی ،عصب فرمانهای ارسالی به عصب حرکتی و
عضالت ضعیف شده و قدرت بیمار در به حرکت درآوردن
اعضا کاهش مییابد .این مسئله در حالتی که نقطهی تقاطع به
شاخهی میانی منتقل شده باشد ،محسوستر است .زیرا عالوه
بر ضعف عضالنی ،اختالالتی در زمانبندی فعالیت عصب رخ
میدهد که ناشی از وجود چرخهی حدی در خود عصب
است (در بخش قبل توضیح دادهشد .).این شرایط در طبقه-
بندیهای بالینی معادل آسیب نخاعی ناقص است .همچنین در

شکل( -)5تمایل عصب به حالت غیرفعال و فلج شدن در اثر

صورت باال بودن شدت آسیب ،محل تالقی دو منحنی با

آسیبهای مغزی و نخاعی
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جدول( -)5مقادیر مربوط به پارامترهای مختلف سیستم اسکلتی
تنه

پا

41

1111
21

) (mmطول
)(kgجرم

نتایج ارائهشده برای فرد سالم با دادههای تجربی بهدست آمده
از [ ]55مقایسه میشود .این مقایسه مربوط به سینماتیک

تغییرات زاویهی لگن ،فعالیت عصبهای حرکتی و

حرکات و الگوهای فعال شدن عضالت است و به کمک آن

تغییرات رفلکس  Iaبرای هریک از پاها در شکل ( )8نشان

صحت مدل نورومکانیکی پیشنهادشده بررسی میگردد .در

داده شدهاست .در این شکل ،نمودارهایی با خط و رنگ

بخش بعد با کاهش سیگنال عصبی وارده به  ،TLHCمدل فرد

یکسان مربوط به رفلکس  Iaپای مخالف ،فعالیت عصب

دچار ضایعهی نخاعی و سکتهی مغزی استخراج میگردد.

حرکتی و زاویهی لگن یک پا نمایش داده شدند .وجود

مدل سکتهی مغزی روی مدل دو پا با یک بند و مدل عارضه-

سیکلهای متناوب و تکرارشونده در این شکل که در پاسخ-

ی نخاعی روی مدل یک پا با دو بند شبیهسازی میشوند .از

های مربوط به هر دو پا مشاهده میشوند ،نشاندهندهی

این مدل برای بررسی تأثیر تکنیکهای توانبخشی که در

برقراری حالت پایدار در روند گام برداشتن است .همچنین

برنامههای بالینی پیشنهاد میشوند ،استفاده میشود.

اختالف فاز حرکتی بین سیکلهای مختلف از روی خطوط
عمودی ترسیمشده روی شکل ،قابل بررسی است .با توجه به

 -4-1مدل فرد سالم :مدل دو پا با یک بند

این خطوط ،حرکت دو پا نسبت به یکدیگر با یک اختالف

مهمترین هدف در این بخش ،نشان دادن وجود سیکلهای

فاز ثابت انجام میشود .این مسئله بیانگر قفل متناظر در فاز

پایدار در گام برداشتن دو پا است .بر اساس مطالب بیانشده،

بین حرکت دو پا است ،که به عنوان اصلیترین دغدغه (اگر

چالش عمده در این مرحله چگونگی هماهنگ کردن حرکت

واژهی بهتری درنظر دارید جایگزین کنید :موضوع مورد بحث

دو پا با استفاده از رفلکسهای عصبی است .عملکرد صحیح

در) این بخش مورد توجه قرار گرفتهبود .بنابراین وجود این

این رفلکسها به تعویض بهموقع فازهای راه رفتن در دو پا و

پدیده بیانگر موفقیت روش استفادهشده برای ایجاد هماهنگی

ایجاد سیکلهای پایدار گام برداشتن منجر میشود .بنابراین در

بین حرکات دو پا است .از دیگر نکات قابل توجه در این

این بخش با ارائهی نتایج شبیهسازی ،چگونگی تأثیرگذاری

شکل تشابه سینماتیک حرکات دو پا با یکدیگر است که

سیگنالهای رفلکس و نیز عملکرد آن در تولید حرکات پایدار

نشاندهندهی وضعیت تقارن در گام برداشتن است و با راه

بررسی میشود.

رفتن فرد سالم همخوانی دارد .همچنین رفلکس مهاری

Ia

مقادیر عددی که برای کمیتهای مختلف در سیستم

بازکننده ،مهمترین نقش را در هماهنگی حرکت دو پا به عهده

اسکلتی -عصبی -عضالنی استفاده شدند ،در جدول ( )5ذکر

دارد .درشکل ( ،)8تأثیر این سیگنال در دینامیک وسینماتیک

گردیدهاند .در این جدول تالش شدهاست که مقادیر استفاده-

گام برداشتن نشان داده شدهاست .با توجه به این شکل،

شده برای سیستم اسکلتی به تناسبهای آنتروپرومتریک

هنگامیکه رفلکس پای مخالف (نمودار باال) از یک حد فراتر

نزدیک باشند .این امر از یک سو سبب میشود که گشتاورهای

میرود ( متناظر با خم شدن پای مخالف و آمادگی آن برای

عضالنی با حالت واقعی همخوانی داشته باشد و ازسوی دیگر

قرارگرفتن در وضعیت ایستایش) ،اثر مهاری آن باعث کاهش

با انتخاب ضرایب مناسب برای سیستم عصبی-عضالنی،

خروجی عصب حرکتی بازکننده (نمودار وسط) میشود که به

تعمیم این مدل به مدل کامل بدن انسان با سهولت بیشتری

خم شدن پا و رفتن آن به فاز نوسانی (نمودار پایین) منجر

انجام شود .بر اساس دادههای ارائهشده در جدول و قراردادن

میشود .همچنین برای صحتسنجی ،عملکرد سیستم کنترلی

سیگنال درایو ( )dبرابر با  ،3شبیهسازی حرکت گام برداشتن

و دینامیکی نمودار تغییرات مفصل لگن به صورت کیفی با

نرمال یا طبیعی انجام شد.

حالت واقعی مقایسه میشود (شکل (.))4
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شکل( -)8تأثیر رفلکس Iaدر کنترل حرکات؛ نمودارهای خط چین (‐‐) سیگنال رفلکس Iaپای مخالف (نمودار باال) ،خروجی عصب حرکتی
(نمودار وسط) و تغییرات زاویه لگن (نمودار پایین) برای یک پا و نمودارهای خط پر (‐) کمیتهای قبل برای پای دیگر

شکل( -)4مقایسهی نتایج شبیهسازی و تجربی [ ]55برای زاویهی مفصل لگن

با توجه به این شکل ،روند تغییرات زاویهی لگن در یک

یکی از پارامترهای مهم در مطالعهی راه رفتن انسان،

سیکل گام برداشتن بسیار به حالت تجربی نزدیک است.

بررسی ویژگیهای سینماتیکی در طول گامبرداشتن است.

همچنین اختالف در دامنهی تغییرات ناشی از تفاوت در

نمودارهای ارائهشده در شکل ( ،)52تغییرات زوایای لگن و

قیدهای سینماتیکی است که این تفاوت به علت سادهسازی-

زانو را در یک گام نشان میدهند .در این شکل نتایج حاصل

های اعمالشده در مدل است.

از شبیهسازی با نتایج تجربی برگرفته از مطالعهی [،]55
مقایسه شدهاند .شباهت کیفی نتایج شبیهسازی با دادههای

 -4-2مدل فرد سالم :مدل یک پا با دو بند

واقعی ،صحت مدلسازیها را نشان میدهد .این شباهتها هم

در این بخش ،نتایج شبیهسازی گام برداشتن برای حالت یک

در نحوهی تغییرات و هم در دامنهی آنها مشهود است .به

پا با دو بند با مقایسهی نتایج با دادههای تجربی مورد بررسی

عنوان نمونه ،در نمودار ارائهشده برای مفصل لگن ،نقطهی

قرار میگیرد .مشخصات ابعادی و وزنی هریک از بندها در

حضیض که تعیینکنندهی زمان تغییر فاز از ایستایش به

جدول ( )5نشان داده شدهاند.

نوسانی است ،در هر دو حالت شبیهسازی و واقعی پیرامون
 97درصد سیکل گام برداشتن اتفاق افتاده است .این مسئله

جدول ( -)5مقادیر مربوط به پارامترهای مختلف سیستم اسکلتی
تنه
60

ساق
300
18

ران
300
18

) (mmطول
) (kgجرم

نشان میدهد که  ،TLHCکه کنترل کنندهی زمانبندی حرکات
است ،به خوبی زمانهای ایستایش و نوسانی را تنظیم نموده-
است .همچنین در نمودار ارائهشده برای مفصل زانو ،دو قله
در فازهای ایستایش و نوسانی قابل مشاهده هستند.
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شکل( -)52تغییرات زاویهی لگن (الف) و زانو (ب) در طول یک گام برای حالت شبیهسازی (سمت چپ) و تجربی (سمت راست)

 -4-3شبيهسازی بيمار دچار فلج یکسویه
برای شبیهسازی گام برداشتن فلج یکسویه ،همانگونه که
پیش از این گفته شد ،یک (معادل فارسی) ثابت در مسیر
سیگنال مغزی  TLHCیکی از پاها ،مطابق شکل ( ،)55قرار
داده میشود .در این شبیهسازی ،مقدار گین برابر با  5,7درنظر
گرفته شد .نتایج حاصل از این شبیهسازی به همراه دادههای
تجربی مرجع [ ]58در شکل ( )55ارائه گردیدند .همانگونه که
از این شکل مشخص است ،با وجود همرفتار بودن نتایج
شبیهسازی و دادههای تجربی ،اختالفاتی در دامنه و زمانبندی
آنها وجود دارد .این اختالفات میتوانند ناشی از موارد
مختلفی باشند .دلیل نخست سادهسازی در مدل بیومکانیکی پا
است ،که در آن تأثیر زانو در مدلسازی درنظر گرفته نشده-
است .در حالیکه در بیماران فلج یکسویه ،مفصل زانو تأثیر
مهمی در رفتار راه رفتن بیمار دارد .همچنین شدت یک
سکتهی مغزی نیز عاملی مؤثر در چگونگی گام برداشتن یک
بیمار فلج یکسویه به حساب میآید .با این وجود ،نمیتوان
اثر شدت سکته در رفتار سینماتیکی بیماران را به دلیل محدود
بودن نتایج تجربی ارائهشده در مقاالت منعکس نمود .بنابراین،
طبیعی است که وجود اختالف بین دادههای شبیهسازی و
تجربی تا حدی ناشی از اختالف در شدت سکته باشد.

شکل( -)55بلوک دیاگرام شبیهسازی سیستم کنترل راه رفتن بیمار
دچار فلج یکسویه با قرار دادن گین ثابت  Dدر مسیر سیگنال
مغزی یک سمت

 -4-4شبيهسازی بيمار دچار عارضهی نخاعی
مدل فرد با عارضهی نخاعی نیز مانند حالت فلج یکسویه ،با
قرار دادن یک گین ثابت در مسیر سیگنال مغزی ورودی به
 TLHCبهدست میآید .در این شبیهسازی از مدل یک پا با دو
بند برای مدلسازی گام برداشتن استفاده شدهاست .دلیل
انتخاب این مدل ،وجود تقارن در فلج شدن ناشی از عارضهی
نخاعی یا فلج پایینتنه بوده است.
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شکل( -)55مقایسهی نتایج شبیهسازی و تجربی [ ]58در راه رفتن فلج یکسویه

این مدل با درنظر گرفتن راهکارهای کنترل مفصل زانو،

خود را ادامه دهد و سقوط میکند .این وضعیت میتواند به

امکان بررسی تأثیر سیگنالهای رفلکس مربوط به این مفصل

خوبی توصیفکنندهی عارضهی نخاعی ناقص باشد ،که در آن

را در فلج پایینتنه فراهم میکند.

بیمار به طور کامل توانایی راه رفتن خود را ازدست نداده ،اما

همچنین در این شبیهسازی ،دو نوع رایج از بیماران با

به دلیل ضعف سیگنال کنترلی قادر به تداوم حرکت نیست.

عارضهی نخاعی اعم از عارضهی نخاعی ناقص و کامل مدل
شدهاند .این تقسیمبندی ،به علت روشهای متفاوت توان-
بخش برای آنها است .در بیماران با عارضهی نخاعی ناقص،
توانایی راه رفتن با تقویت سیگنالهای بازخورد از طریق
روشهایی مانند گام برداشتن مکرر روی تردمیل ،بازگردانده
میشود .در حالیکه در قطع کامل نخاع ،این تکنیک باید با
پیشرفت سطح تحریکپذیری نخاع یا تقویت سیگنالهای

شکل( -)53ناپایداری در راه رفتن در گام برداشتن مدل عارضهی
نخاعی ناقص

رفلکس همراه شود [ .]5این دو دسته از بیماران ،معادل با

سپس سیگنالهای بازخورد برای شبیهسازی فرایندهای

نواحی هستند که در شکل ( )5به صورت مجزا مشخص

توانبخشی  ،که با توجه به شکل ( )3به  TLHCاعمال می-

شدند .بنابراین در این شبیهسازیها با تنظیم مدلها روی هر

شوند ،تقویت میشوند .بر این اساس ،سیگنال  Ibعضلهی

یک از این نواحی ،موضوع باال برای توانبخشی بیماران

 GLUتا  3برابر و سیگنالهای  Iaعضلهی  GLUو سیگنال-

بررسی میشود .بر این اساس ،عارضهی نخاعی ناقص با

های  Iaو  IIعضلهی  HFLتا  5برابر تقویت شدند .نتایج

کاهش سیگنال درایو تا مقدار  5/7شبیهسازی شدهاست .نتایج

حاصل از این تغییرات به همراه دادههای تجربی برگرفته از

حاصل از این شبیهسازی در شکل( )53نشان داده شدهاند .با

مطالعهی [ ]54در شکل ()59ارائه شدهاند .دادههای تجربی

توجه به این شکل ،گرچه بیمار تعادل خود را در گام اول

مربوط به یک بیمار با عارضهی نخاعی ناقص است ،که در

حفظ کرده ،اما در فاز ایستایش گام دوم نمیتواند حرکت

طول راه رفتن روی ترد میل ثبت شدهاست.
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شکل( -)59پاسخگو بودن روش تقویت سیگنالهای بازخورد برای بازگردانی توان راه رفتن در بیمار با عارضهی نخاعی ناقص برای حالت شبیه-
سازی (چپ) و تجربی[( ]54راست)

شکل( -)57پاسخگو نبودن روش تقویت سیگنالهای بازخورد برای بازگردانی توان راه رفتن در بیماران با عارضهی نخاعی شدید

شکل( -)51موفقیت تقویت همزمان سیگنالهای بازخورد و رفلکس برای بیماران با عارضهی نخاعی شدید

با توجه به این شکل ،الگوهای منظم و تکرار شوندهای در

نتایج این شبیهسازی که در شکل ( )57ارائه شدهاند ،بیانگر

حرکت فرد مشاهده میشود ،که نشاندهندهی موفقیت روش

عدم تأثیر مطلوب این روش برای بیماران با عوارض شدید

مطرحشده در بازگرداندن توان راه رفتن به فرد است .نزدیکی

نخاعی است.

نتایج این شبیهسازی با دادههای تجربی بیانگر صحت مدل-

پس از اثبات عدم موفقیت استفاده از روش تقویت

سازیها و معتبر بودن آنها برای پیشبینی تأثیر روشهای

سیگنالهای بازخورد به تنهایی ،بر اساس مطالب مطرحشده،

توانبخشی روی بیمار است.

سیگنالهای رفلکس نیز در کنار سیگنالهای فیدبک تقویت

پس از این شبیهسازی ،با کاهش بیشتر سیگنال درایو مدل

میشوند .بر این اساس ،سیگنالهای رفلکس  VAS ،HAMو

بیمار وارد ناحیه تیره رنگ در شکل( )5میشود که معادل

 SOLبهترتیب با ضرایب  8 ،5و  5و سیگنالهای فیدبک ،Ia

آسیب شدید نخاعی است .برای بررسی یا آزمایش روش

 IIو  Ibبهترتیب با ضرایب  5 ،5و  3تقویت میشوند .نتایج

توانبخشی مرحلهی قبل ،سیگنالهای فیدبک بار دیگر با

حاصل از این تقویتها در شکل ( )51نشان داده شدهاند .با

ضرایب  5 ،5و  1بهترتیب برای  II ،Iaو  Ibتقویت میشوند.

توجه به این شکل ،با اعمال این تغییرات سیکلهای تکرار-
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- که نشان،شونده بطور مرتب در گام برداشتن ظاهر میشوند
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