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Abstract
Nowadays, with technological advancements and increasing computing power, the use of mathematical
models to describe the functioning of the brain in normal and abnormal manners, especially the study
of the formation causes and methods of controlling and treating some nervous system diseases, such as
epilepsy, have become widespread and many models have been developed to simulate patterns
appearing in the brain signals of these patients. One of the most commonly used types of modeling is
neural mass models such as the Jansen-Rit model that those can simulate some of the essential brain
patterns and rhythms that appear in the brain recorded signals. Therefore, in this paper, we have tried
to provide a complete dynamical analysis of the Jansen-Rit model. To analyze this model, first, the
equations of the model have been changed so that the output of the model be one of the system states
variables. Then, the new equations have been nondimensionalized by defining a biological parameter
(proportion of inhibition to excitation in neural populations of the model). In the following, the
bifurcation diagram of the dimensionless model has been plotted with respect to nondimensional input
and inhibition to excitation proportion parameters (codimension-two bifurcation) and the dynamical
behavior of the system, such as bifurcations, periods and frequency of the limit cycles and time
responses, have been investigated. Further, we have discussed two significant behaviors in this model,
spike-and-wave discharges (SWDs) and alpha rhythms. In the present paper, we have been shown how
these models can describe complex disease such as epilepsy and have been mentioned dynamical
mechanism underlying transition from a normal state (background activity) to an abnormal situation
(epileptic seizures). The innovations of this study one can be the definition of the new meaningful and
significant biological parameter in the dimensionless model that all dynamical analysis are based on it.
Also, some bifurcations and, consequently, some of the behaviors observed in the model are for the first
time reported. Moreover, this new parameter contains two primary model parameters and then the
effect of three parameters simultaneously in the system behavior has been investigated.
Keywords: Neural-Mass Models, Jansen-Rit Model, Codimension-Two Bifurcation, Spike-and-Wave Discharges
(SWD), Bistability
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چکیده
امروزه با پیشرفت تکنولوژی و افزایش توان محاسباتی ،استفاده از مدلهای ریاضی برای توصیف کارکرد مغز در وضعیتهای نرمال و
غیرنرمال ،بهویژه بررسی عوامل شکلگیری و شیوههای کنترل و درمان برخی از بیماریهای سیستم عصبی مانند صرع ،بسیار رواج یافته
و مدلهای بسیاری برای شبیهسازی الگوهای ظاهرشده در سیگنالهای مغزی این بیماران تکوین شدهاند .یکی از پرکاربردترین انواع
مدلسازیها ،مدلهای تودة نورونی مانند مدل جانسن-ریت میباشند که در عین سادگی ،میتوانند برخی از الگوها و ریتمهای مهم
مغزی را شبیهسازی کنند .در این مقاله ،سعی شده است تحلیل دینامیکی کاملی از این مدل ارائه شود .ابتدا معادالت مدل به نحوی
تغییر داده شده که خروجی مدل ،یکی از متغیرهای حالت سیستم باشد؛ سپس با تعریف یک پارامتر زیستی جدید (نسبت بازدارش به
انگیزش جمعیتهای نورونی) ،معادالت ،بیبعد شدهاند و دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعدشده بهازای دو پارامتر ورودی و نسبت بازدارش
به انگیزش ،رسم شده و رفتارهای دینامیکی مدل ،شامل دوشاخگیها ،دورة تناوب و فرکانس نوسانات و پاسخهای زمانی ،بحث و بررسی
قرار گرفته است .همچنین دربارة نمود دو رفتار مهم در مدل ،یعنی نوسانات موجیشکل ضربهدار (اس.دبلیو.دی) و ریتمهای آلفا ،بحث
شده است .در این مقاله ،نشان داده شده است که چطور چنین مدلهایی میتوانند توصیفی از بیماریهای پیچیدهای مانند صرع را
بهدست دهند و مکانیزمهای دینامیکی ،که میتوانند توصیفگر گذار از وضعیت نرمال به حمالت صرعی باشند ،نیز مطرح شدهاند .نوآوری
این مقاله را میتوان تعریف یک پارامتر جدید معنادار و مهم زیستی در مدل بیبعدشده دانست ،که تمام تحلیلهای دینامیکی براساس
آن انجام شده است .همچنین برخی دوشاخگیها و بهدنبال آن ،برخی از رفتارهای مشاهدهشده در مدل ،برای اولین بار است که گزارش
میشوند .بهعالوه ،این پارامتر جدید خود شامل دو پارامتر مدل اولیه بوده و به این ترتیب ،تأثیر سه پارامتر بهطور همزمان در رفتار
سیستم بررسی شده است.
کلیدواژهها :مدل تودة نورونی ،مدل جانسن-ریت ،دوشاخگی بهازای دو پارامتر ،نوسانات موجیشکل ضربهدار (اس.دبلیو.دی) ،دوپایایی
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 -1مقدمه
صرع ،3دومین بیماری رایج سیستم عصبی بعد از سکتة مغزی
است و بین  27تا  12میلیون نفر را در سراسر دنیا درگیر کرده
است [ .]3حملهها با توسعة ناگهانی شلیک هماهنگ 5گروه
بزرگی از نورونها همراه است و مدت زمان این حمالت میتواند
از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر باشد .اگر این حمالت درمان
نشوند ،ممکن است خسارتهای شدید و همیشگی در مغز ایجاد
کرده و زندگی فرد را بهکل مختل کنند .بیشتر افراد مبتال به
صرع ،به درمان دارویی جواب مثبت نشان دادهاند و با مصرف
داروهای پادحمله 1یا بهاختصار آ.اس.دیها ،حمالت صرعی 1در
آنها کنترل یا درمان میشود؛ اما درحدود  52تا  12درصد افراد
([ )]5[ ,]3و حتی در برخی منابع ([ )]1تا  17درصد افراد،
حتی با وجود مصرف داروها ،حمالتشان ادامه پیدا میکند .به
این صرعها در اصطالح ،مقاوم به دارو میگویند و یک مبحث
بسیار مهم در درمان صرع بهشمار میرود .حملهها در این افراد
را با روشهای کنونی نمیتوان بهطور کامل و با اثرات جانبی
قابلقبول کنترل کرد .اگرچه جراحی برای این افراد ،ممکن
است راهی مؤثر و مهم باشد؛ اما آن نیز شامل کل این افراد
نمیشود و نباید از اثرات جانبی ،گاه جدی ،بهراحتی گذشت.
امروزه با توسعة روشها و تجهیزات تحریک مغز ،بهنظر میرسد
که بتوان راهحلهای جدید و مفیدی برای این افراد یافت .مزیت
این روشها نسبت به برخی از داروها و البته عمل جراحی ،آن
است که اثرات جانبی کمتری روی سیستم اعصاب مرکزی
(سی.ان.اس) 2و اعصاب سیستماتیک دارند.
با دانش موجود و شواهد مطالعات تجربی ،شرح و توصیف اینکه
چرا و چگونه این حمالت رخ میدهند ،بهواسطهی تعداد باال و
پیچیدگی عوامل مؤثر ،بسیار مشکل است .از طرفی ،اجرای
مطالعات تجربی برای کمی کردن اثرات هر عامل نیز بسیار
دشوار و هزینهبر است؛ به همین دلیل مدلهای محاسباتی
مرتبط با فیزیولوژی اعصاب ،بهعلت توانایی در مدل کردن
پدیدههای عصبشناختی پیچیده و همچنین تنظیم و تحلیل
بهنسبت آسان اثر عوامل عصبشناختی مختلف ،بسیار
موردتوجه قرار گرفتهاند .این موضوع را میتوان از تعداد زیاد

مدلهای محاسباتی ارائهشده یا توسعهیافته برای مطالعة
فعالیتهای صرعی در سیستمهای نورونی نیز دریافت .چنین
مدلهایی همچنین میتوانند بستر آزمایشی مناسبی برای
طراحی و مقایسة تکنیکهای کنترلی در مغز ،ازجمله کنترل
حملههای صرعی ،ایجاد کنند؛ بنابراین در این مقاله ،یکی از
مدلهای پرکاربرد در توصیف حمالت صرعی بهنام مدل
جانسن-ریت 1بررسی خواهد شد .این مدل ،از مدلهای مهم
تودة نورونی است .مدلهای محاسباتی در توصیف رفتارهای مغز
را میتوان براساس سطح جزئیات و توصیفات زیستی ،به سه
دسته تقسیم کرد -3 :مدلهایی با جزئیات در سطح نورونی 4یا
مدلهای منفرد نورونی (میکروسکوپیک) -5 ،مدلهای در سطح
گروهها یا جمعیتهای نورونی یا مدلهای تودة نورونی8
(مزوسکوپیک) و  -1مدلهای در سطح گروههای بزرگ نورونی
و حتی نواحی از مغز یا مدلهای میدان نورونی8
(ماکروسکوپیک) [ .]1بهطورطبیعی هرچه سطح جزئیات بیشتر
باشد ،دقت مدل نیز بیشتر خواهد بود؛ اما به همان میزان نیز،
بار محاسباتی به دنبال خواهد داشت .برای نمونه ،مدلهایی
نظیر مدل هاجکین-هاکسلی ،37توصیف دقیقی از رفتار نورونها
دارد ،اما دینامیک مرتبة چهار آن باعث میشود که نتوان
بهراحتی بر تحلیل شبکهای درهمتنیده از این مدلها غلبه کرد.
از طرفی ظاهر شدن الگوهایی شبیه حمالت صرعی در
سیگنالهای ای.ای.جی 33را نمیتوان حاصل فعالیت یک
تکنورون درنظر گرفت؛ بنابراین استفاده از یک مدل که بتواند
رفتار گروهی از نورونها را توصیف کند ،ضروری بهنظر میرسد.
از همین رو مدلهای تودة نورونی ،مدلهایی مناسب برای
شبیهسازی الگوهای حمالت صرعی نظیر صرع غایب 35یا
تونیک-کلونیک 31هستند .این مدلها ،بهجای توصیف رفتار
تکتک نورونها و ایجاد شبکهای از آنها ،مدلی برای تشریح و
توصیف رفتار گروهی نورونها ارائه میدهند و وصفی از رفتار
میدان میانگین نورونها در ناحیة مورد مطالعه در مغز ارائه
میکنند .در این نوع مدلها ،متغیرهای مهم ،پتانسیل غشای
متوسط و نرخ آتش میانگین جمعیت نورونها هستند .پتانسیل
غشای متوسط را میتوان نمایندة سیگنالهای ثبتشده از مغز،
مانند ای.ای.جی یا آی.ای.ای.جی 31یا حتی ال.اف.پی 32دانست.

3
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)Anti-Seizure Drugs (ASDs
1
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2
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1
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4
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اگرچه از این مدلها در طیف گستردهای از مطالعات استفاده
میشود؛ اما استفاده از آنها برای تحلیل حمالت صرعی بسیار
گسترده بوده و این استقبال رو به افزایش است .در دهة 47
میالدی و همزمان با شکلگیری این نوع از مدلها توسط
ویلسون-کووان ،]2[ 3فریمن ]1[ 5و داسیلوا ،]4[ 1تاحدی
بهطور همزمان ،کمکم مشخص شد که این مدلها قادر به تولید
الگوهای مختلف نوسانات مغزی ،از ریتم آلفا گرفته تا الگوهای
برخی حملههای صرعی مانند نوسانات موجیشکل ضربهدار 1یا
بهاختصار اس.دبلیو.دیها ،هستند .مدل جانسن-ریت نیز که در
این مقاله به تحلیل آن خواهیم پرداخت ،اولینبار با هدف تولید
ریتمهای آلفا معرفی شد [ .]8فریمن از اولین کسانی بود که
بهصورت جدی از این مدلها برای توصیف دینامیک حاکم بر
حمالت صرعی استفاده کرد[ .]8در پایان دهة نود میالدی،
چندین گروه جداگانه روی ارائة مدلهای تودة نورونی ،که
بهصورت اختصاصی برای توصیف حمالت فرموله شده بودند،
کار میکردند .وندلینگ 2از تعدادی مدل جانسن-ریت
کوپلهشده با آرایشهای مختلف ،برای شبیهسازی سیگنالهای
عمیق مغزی ،بهویژه سیگنالهای ناحیة هیپوکامپ در صرع
بخش میانی لوب گیجگاهی( 1ام.تی.ال.ای) ،استفاده کرد []37
و نتیجة کار او ،مدل معروف وندلینگ [ ]33بود .این مدل،
توصیف خوبی از برخی انواع صرعهای ام.تی.ال.ای ارائه میکرد
و میتوانست با تنظیم پارامترها ،مراحل گذار از حالت نرمال به
وضعیت غیرنرمال (حمالت) و خروج از آن را شبیهسازی کند
[ .]35بهطور همزمان ،سافزینسکی 4نیز مدل داسیلوا را توسعه
داد و مدلی برای توصیف فعالیت جمعیتهای نورونی تاالموس
ارائه کرد .ویژگی اصلی این مدل ،قابلیت توصیف اسپایکهای
پشت سرهم آستانه پایین( 8ال.تی.اس) در این ناحیه بود ،که
نقش اساسی در بروز حمالت صرع غایب دارند [.]31[ ,]31
داسیلوا ،سافزینسکی و سایر همکارانشان در مقاالتی ،بهطور
خاص بر نقش مکانیزمهای دینامیکی در بروز حمالت صرعی
تأکید کرده و حمالت را ناشی از یک تغییر در دینامیک
غیرخطی مغز دانستند .آنها فعالیت نرمال مغز را به جاذبی
دینامیکی با دامنة کم و فعالیت غیرنرمال (حملههای صرعی) را

به یک جاذب دینامیکی با دامنة زیاد ربط دادند [.]31[ ,]32
نتیجة این مقاالت نیز ارائة مدلی بهنام مدل سافزینسکی بود
[ .]34این مدل ،جمعیتهای نورونی واقع در یک مدار
تاالموکورتیکال را شرح داده و قادر بود حمالت صرع غایب در
موشها را شبیهسازی کند .همچنین بررسیها نشان دادند که
تغییر در پارامترهای مدل و در پی آن ،تغییر رفتار سیستم با
آنچه در واقعیت رخ میدهد ،همخوانی دارد [ .]38با قویتر
شدن شواهد دربارة نقش مکانیزمهای دینامیکی شبیه
دوشاخگی 8و دوپایایی 37در بروز حمالت و آشکار شدن توانایی
مدلهای تودة نورونی در تولید ریتمها و الگوهای فعالیتهای
مغزی مختلف ،تحلیلهای دینامیکی فراوانی روی این مدلها
انجام شد؛ برای مثال گریمبرت 33و فاگراس ،35مدل جانسن-
ریت را ازنظر دینامیکی تحلیل کرده و دیاگرام دوشاخگیهای
آن را نسبت به پارامتر ورودی رسم کردند .آنها نشان دادند که
این مدل از غنای دینامیکی زیادی برخوردار است و میتواند
حالت نرمال و غیرنرمال نوسانات مغز را همزمان شبیهسازی
کند .درواقع این مدل ،چندین ناحیة دوپایا دارد که در یکی از
این وضعیتها ،دو چرخة حدی در سیستم وجود دارد؛ یکی با
نوسانات سینوسیشکل و فرکانس در حدود  37هرتز و دیگری
با نوساناتی شبیه اس.دبلیو.دیها ،فرکانس حدود  1هرتز و
دامنهای بزرگتر از قبلی [ .]57[ ,]38توبول 31و فاگراس نیز در
مقاالتی دیگر ،دوشاخگیها را با توجه به یک و دو پارامتر در
مدلهای جانسن-ریت و وندلینگ و انواع رفتارهای این
سیستمها را با توجه به پارامترهای ورودی مدل و ضریب
کوپلینگ بین تودههای نورونی در هر مدل ،بررسی کردند [,]53
[ .]55گودفلو 31و همکارانش ،مدل دیگری براساس مدل
جانسن-ریت پیشنهاد کردند که قادر به ایجاد نوساناتی شبیهتر
به نوسانات اس.دبلیو.دی بود و همچنین چند شکل موج جدید
با دامنهها و فرکانسهای مختلف ایجاد میکرد [ .]51آنها در
مقالة دیگری ،تمام مکانیزمهای دینامیکی دخیل در گذار از
حالت نرمال به حمالت و برعکس را جمعآوری کردند [ .]51به
این ترتیب چهار مکانیزم معرفی شدند که عبارتاند از-3 :
دوشاخگی -5 ،دوپایایی -1 ،تحریکپذیری 32و -1تحول مکرر

3

8

5

37

Wilson-Cowan
Freeman
1
Lopez da Silva
1
)Spike-Wave Discharge (SWD
2
Wendling
1
)Mesial Temporal Lobe Epilepsy (MTLE
4
Suffczynski
8
)Low-Threshold Spikes (LTS

Bifurcation
Bistability
33
Grimbert
35
Faugeras
31
Touboul
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Goodfellow
32
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دینامیکی .3اسپیگلر 5و همکارانش ،دوشاخگیهای مدل
جانسن-ریت را بهازای ورودی و ثابتهای زمانی تودههای
نورونی و همچنین رفتار سیستم بهازای مقادیر مختلف این
پارامترها را بررسی کردند [ .]52شایق 1و همکارانش نیز مروری
بر برخی از مدلهای محاسباتی که قابلیت تولید سیگنالهای
نرمال و صرعی را دارند ،انجام داده و دربارة کاربرد این مدلها
در پیشبینی حمالت صرعی بحث کردند [ .]51این گروه در
مقالة دیگری ،نقش ثابتهای زمانی تبدیلهای پسسیناپسی را
در تولید سیگنالهای صرعی توسط خطیسازی تابع تبدیل
پتانسیل متوسط غشای جمعیت نورونی به نرخ آتش جمعیت
نورونی ،در مدل وندلینگ بررسی کردهاند [ .]54وندلینگ و
همکارانش در سال  ، 5735دینامیک صرع را با تکیة بیشتر بر
فیزیولوژی مغز بررسی کرده و بر اهمیت مدلهای محاسباتی در
این حوزه ،تأکید کردند .آنها دربارة هر دو نوع مدلسازی ،با
جزئیات و توسط مدلهای جمعی ،بحث کرده و محدودیتها و
مزایای هریک را برشمردند [ .]58فریستون 1و همکارانش با
افزودن یک فیدبک از برخی از پارامترهای مدل جانسن-ریت و
ایجاد یک دینامیک آهستهتر توسط آن ،توانستند سیگنالهایی
ایجاد کنند که نوسانات غیرنرمال در آن بهصورت ناگهانی رخ
میدهد .هدف از این کار را میتوان تخمینی از ویژگی مغز در
مدوالسیون فعالیتهای نورونی سریع ،مانند نرخ آتش و
پتانسیل غشای متوسط ،ذکر کرد [ .]58کونا 2و همکارانش در
سال  ،5731مدل تودة نورونی جدیدی را پیشنهاد کردند و با
آن ،نوسانات و ریتمهای مغزی در طول خواب را شبیهسازی
کردند .این مدل تاحدی مانند مدل سافزینسکی ،کل مدار
تاالموکورتیکال را در خود جای داده و از  1تودة نورونی تشکیل
شده بود و قادر بود طیف وسیعی از پاسخهای فرکانسی را تولید
کند [ .]17ژنگ 1و همکارانش ،یک تأخیر زمانی را به حلقة
فیدبک بازدارشی 4افزودند و تاثیر آن را در رفتار سیستم ،بررسی
کردند .این جملة تأخیری ،موجب بروز سیگنالهای شبهصرعی
در مدل میشد [ .]13لوپزخوواس 8نیز از برای شبیهسازی
سیگنالهای صرع پایدار 8از مدل جانسن-ریت استفاده کردند.
آنها برای تخمین پارامترهای مدل از روش کالمن فیلتر از
سیگنالهای آزمایشگاهی تولیدی توسط تزریق پیلوکارپین به
موشها استفاده کردند که میتواند در طراحی سیستمهای
تحریک مغز مورد استفاده قرار گیرد [ .]15چهلچراغی و

همکارانش برای بررسی کوپلینگهای فاز و دامنه در فعالیتهای
مغزی از مدل وندلینگ استفاده کردند .آنها با اعمال اصالحاتی
در تودة نورونی بازدارشی سریع (گابا-آسریع )37در این مدل،
توانستند ریتمهای بتا و گاما را شبیهسازی کرده و سپس ،تأثیر
کوپلینگ میان نوسانات سریع این توده و نوسانات آرام دو تودة
دیگر را در رفتار سیستم ارزیابی کنند [ .]11بهرامی و
همکارانش نیز در [ ،]11با مدلهایی نظیر مدلهای تودة
نورونی ،نقش آستروسیتها در بروز حمالت صرعی را
شبیهسازی کردند.
تحلیل دینامیکی و بهخصوص تحلیل دوشاخگی مدلهای
محاسباتی علوم اعصاب ،در شناخت و درک بهتر فیزیک حاکم
بر مسائل و عوامل مؤثر در بروز پدیدههای مختلف زیستی بسیار
مفید است؛ بهخصوص در بیماری صرع که بهعنوان یک بیماری
دینامیکی در چندین منبع مطرح شده است [.]31[ ,]32
دیاگرامهای دوشاخگی میتوانند انواع رفتارها و نحوة گذار بین
رفتارهای مختلف در سیستم را بهازای پارامتر(های) خاص،
بهصورت یکجا و فشرده ارائه دهند .در این مقاله ،با تکیهبر
تحلیل دوشاخگی ،نشان داده میشود که چگونه مدل جانسن-
ریت میتواند رفتار طبیعی و غیرطبیعی (حملههای صرعی) در
مغز را شبیهسازی کند و این گذار چگونه رخ میدهد؛ برای
مثال ،آیا یک تغییر تدریجی در پارامتری خاص ،مثل ورودی از
سایر نواحی مغز (تغییر نرخ فعالیت در سایر نواحی) یا ورودی
خارجی ،موجب گذار از وضعیت طبیعی به حمالت میشود یا
یک اغتشاش ناگهانی ،علت بروز این حمالت است (دوپایایی).
همانطور که ذکر شد ،مدلهای تودة نورونی ،ازجمله مدل
جانسن-ریت ،نقش مهمی در شبیهسازی و بازسازی
سیگنالهای صرعی دارند .این مدل ،از مدلهای مهم تودة
نورونی است که میتواند رفتارهای مختلفی متناظر با برخی
حاالت مغز را تولید کند .برای بررسی دقیقتر انواع این رفتارها
و پتانسیلهای مدل ،تحلیل دینامیکی کاملی از مدل ارائه
میشود .برای این منظور ،ابتدا معادالت به نحوی بازنویسی
میشوند که خروجی مدل ،یکی از متغیرهای فضای حالت شود
و سپس با بیبعد سازی و کاهش پارامترها ،پارامتر جدیدی با
عنوان نسبت بازدارش به انگیزش ،معرفی میشود .در بیشتر
کارهای پیشین ،دینامیک سیستم بهازای تغییر در ورودی
بررسی شده است؛ حال آنکه در این مقاله ،تأثیر هر دو پارامتر
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محمدرضا خدابخشی :تحلیل دینامیکی و دوشاخگیهای مدل تودة نورونی جانسن-ریت و کاربرد آن در توصیف حمالت صرعی

ورودی و نسبت بازدارش به انگیزش بهطور همزمان بررسی شده
(دوشاخگی در دو بعد) و تأثیر این پارامتر جدید بر انواع
رفتارهای قابل بروز در سیستم ،ارزیابی میشود .مهمترین
رفتارهای تولیدشده عبارتاند از نوساناتی شبه سینوسی با دامنة
کم و فرکانس حدود  37هرتز که یادآور ریتم آلفا در مغز است
و همچنین امواجی با دامنة بزرگتر و فرکانس حدود  1یا  1هرتز
که میتوان آنها را به امواج موجیشکل ضربهدار
(اس.دبلیو.دیها) نسبت داد .نوسانات اس.دبلیو.دی ،یکی از
مهمترین تظاهرات حمالت صرع غایب در امواج ای.ای.جی
هستند و به همین دلیل ،این مدل بیشتر در مطالعة این نوع از
حملههای صرعی کاربرد دارد.

سیناپسهای متصل بین دو جمعیت است .تابع پتانسیل به نرخ
نیز پتانسیل غشای متوسط هر تودة نورونی را به چگالی پالس
متوسطی که این جمعیت منتشر میکند ،تبدیل میکند .شکل
( ،2بلوک دیاگرام مدل جانسن-ریت را نشان میدهد که در آن،
هر تودة نورونی در یک شاخه نمایش داده شده است .درنهایت،
پتانسیل متوسط غشای کل جمعیت (که نمایندة سیگنالهایی
مانند ای.ای.جی است) برابر است با جمع جبری تمام
پتانسیلهای غشای گروههای نورونی انگیزشی و بازدارشی ،که
در شکل ( 2با متغیر 𝑥 نشان داده شده است.

 -2مواد و روشها
 -1-2تشریح مدل
از مزیتهای مدل جانسن-ریت ،که در مطالعات فراوانی از آن
استفاده شده است ،مرتبة بهنسبت پایین آن است؛ با این حال
میتواند توصیفی از رفتار جمعی نورونها ارائه دهد .همانطور
که در شکل ( 1مشخص است ،این مدل از سه تودة نورونی
تشکیل شده است :تودة نورونی نورونهای هرمی ، 3تودة نورونی
نورونهای میانی بازدارشی 5و تودة نورونی نورونهای میانی
انگیزشی 1همگی در بخش کورتکس مغز ،از این رو ،میتوان این
مدل را مدلی برای شبیهسازی ستونهای نورونی کورتکس
نامید .شکل ( ،1طرحوارهای از مدل جانسن-ریت را نشان
میدهد .کورتکس مغز از  1الیة نازک تشکیل شده است و بیشتر
نورونهای هرمی در الیة  2قرار دارند (نورونهای مثلثیشکل
بزرگ در شکل  .)3در الیههای باالیی ،نورونهای میانی
انگیزشی و بازدارشی (نورونهای ستارهشکل کوچک در شکل
( )1قرار دارند .پتانسیل غشای متوسط و چگالی پالس متوسط
(نرخ آتش 1متوسط) هر تودة نورونی ،دو کمیت اصلی این
مدلها هستند .این دو کمیت ،توسط دو تبدیل به یکدیگر
تبدیل میشوند :تابع تبدیل پتانسیل پسسیناپسی
(پی.اس.پی) 2برای تبدیل چگالی پالس به پتانسیل غشا و تابع
پتانسیل به چگالی پالس .هر ورودی به تودة نورونی ،با یک
تبـدیل پی.اس.پی ،از چگـالی پـالس متوسط به پتانسیل غشای
متوسط تبدیل میشود .هر کدام از این پتانسیلهای غشا ،در
ضریب ثابتی ضرب میشوند ،که بیانگر تعداد متوسط
3

Pyramidal Neurons
Inhibitory Interneurons
1
Excitatory
5

شکل ( -)1طرحوارهای از مدل جانسن-ریت و تعبیر زیستی آن ،که برای
مدلسازی ستونهای نورونی کورتکس ارائه شده است

شکل ( -)2نمایش بلوک دیاگرام مدل جانسن-ریت که از سه تودة نورونی
انگیزشی (اولین شاخه) ،هرمی یا اصلی (شاخة میانی) و بازدارشی (شاخة
سوم) تشکیل شده است 𝑃(𝑡) .ورودی مدل و )𝑡(𝑥 خروجی مدل است.
Firing Rate
)Post-Synaptic Potential (PSP

1
2
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تبدیل پی.اس.پی ،یک تبدیل خطی است که توسط یک معادلة
دیفرانسیل اغلب مرتبة دوم بیان میشود .پاسخ ضربة پتانسیل
پسسیناپسی (پی.اس.پی) استفادهشده در مدل جانسن-ریت،
بهصورت زیر است:
()1

ℎ(𝑡) = 𝑄𝑞𝑡𝑒 −𝑞𝑡 𝑡 ≥ 0
0
𝑡≥0

{

که این پاسخ ضربه ،به تبدیل خطی بیانشده توسط معادلة
دیفرانسیل زیر تعلق دارد:

()2

𝑥𝑑
𝑦=
𝑡𝑑 {
𝑦𝑑
𝑥 = 𝑄𝑞𝑧 − 2 𝑞𝑦 − 𝑞 2
𝑡𝑑

در این تبدیل 𝑄 (𝑚𝑉) ،و )𝑧𝐻(  𝑞1 < 𝑞2پارامترهای
مدل هستند و )𝑉𝑚()𝑡(𝑥 خروجی معادله (پتانسیل غشای
متوسط هر تودة نورونی) و )𝑠𝑝𝑝( )𝑡(𝑧 نیز ورودی غیرخطی
برحسب فرکانس (چگالی پالس) است.
تابع پتانسیل به نرخ ،همانطورکه اشاره شد ،پتانسیل متوسط
غشا را به چگالی پالس متوسط تبدیل میکند .این تابع ،یک
تابع غیرخطی و استاتیک است و اغلب تابعی صعودی برای آن
انتخاب میشود ،که در ولتاژهای زیاد (∞ )𝑉 → +به مقدار
محدودی (بهمعنای بیشترین نرخ آتش ،یعنی تمام نورونهای
جمعیت در حال شلیک هستند) و در ولتاژهای پایین (→ 𝑉
∞ )−به صفر میل میکند .یک انتخاب رایج ،که بهتقریب در
همة مدلهای تودة نورونی مشترک است ،تابع سیگموئید است.
تابع سیگموئید مدل جانسن-ریت ،بهصورت زیر است:
2 𝑒0
()۳
)𝑣1 + 𝑒 𝑟(𝑣0 −
پارامتر  𝑒0نصف بیشینة چگالی پالس (نرخ شلیک) جمعیت،
 𝑣0پتانسیل غشای متوسط برای آنکه نیمی از نورونهای
جمعیت شلیک شوند و 𝑟 پارامتری برای تنظیم شیب تابع
سیگموئید است.
در شکل ( 2مشخص است که مدل جانسن-ریت ،سه تودة
نورونی یا جمعیت نورونی دارد ،که هر توده از تبدیلهای باال
تشکیل میشود .یک ورودی خارجی نیز به مدل وارد میشود،
که میتوان آن را نمادی از سیگنالهای دریافتی از سایر نواحی
کورتکس ،نواحی زیرین مغز مانند تاالموس و حتی ناشی از
تحریکات خارجی درنظر گرفت (شکل  3و  .)5به این ترتیب
= )𝑣(𝑆

روابط نهایی ،معادالت دیفرانسیلی از مرتبة  1و غیرخطی
هستند .این معادالت بهصورت زیر خواهند بود:
𝑥̇ 1 = 𝑥4
𝑥̇ 4 = 𝐴𝑎 S(𝑥2 − 𝑥3 ) − 2 𝑎𝑥4 − 𝑎2 𝑥1
𝑥̇ 2 = 𝑥5
()۴
𝑥̇ 5 = 𝐴𝑎[𝑃 + 𝑐2 S(𝑐1 𝑥1 )] − 2 𝑎𝑥5 − 𝑎2 𝑥2
𝑥̇ 3 = 𝑥6
𝑥̇ 6 = 𝐵𝑏𝑐4 S(𝑐3 𝑥1 ) − 2 𝑏𝑥6 − 𝑏 2 𝑥3
پارامترهای 𝑎  ،𝐴.اعداد ثابت معرف دینامیک ای.پی.اس.پی
(پتانسیل پسسیناپسی انگیزشی) و پارامترهای 𝑏  ،𝐵.اعداد
ثابت معرف دینامیک آی.پی.اس.پی (پتانسیل پسسیناپسی
بازدارشی) هستند.

 -2-2تغییرمتغیر و بیبعدسازی
قبل از تحلیل مدل ،بهتر است که با تغییر پارامتر ،تغییری در
مدل ایجاد شود؛ چراکه خروجی نهایی سیستم ،که قرار است
شبیهسازی سیگنالهای ای.ای.جی یا ال.اف.پی باشد و با آنها
مقایسه شود ،درواقع مقدار  𝑥2 − 𝑥3است .پس با فرض = 𝑥
 ،𝑥2 − 𝑥3معادلة ( )1به شکل زیر بازنویسی میشود:

()۵

𝑥̇ 1 = 𝑥4
𝑥̇ 4 = 𝐴𝑎 S(𝑥) − 2 𝑎𝑥4 − 𝑎2 𝑥1
𝑥̇ = 𝑥5 − 𝑥6
𝑥̇ 5 = 𝐴𝑎[𝑃 + 𝑐2 S(𝑐1 𝑥1 )] − 2 𝑎𝑥5
) − 𝑎2 (𝑥 + 𝑥3
𝑥̇ 3 = 𝑥6
𝑥̇ 6 = 𝐵𝑏𝑐4 S(𝑐3 𝑥1 ) − 2 𝑏𝑥6 − 𝑏 2 𝑥3

در این معادالت ،تابع سیگموئید از معادلة ( )1بهدست میآید.
مقادیر پارامترهای معادالت باال بهصورت زیر است:
(6
)

𝑐 = 1۳۵

𝑎 = 1۱۱

𝐴 = ۳/2۵

𝑐 = 𝑐1

𝑏 = ۵۱

𝐵 = 22

𝑐 𝑐4 = 0/25
𝑟 = 0/56

𝑐 𝑐3 = 0/25
𝑒0 = 2/5

𝑐 𝑐2 = 0/8
𝑣0 = 6

آنچنانکه در ابتدا مرور شد ،رفتار سیستم بهازای تغییر در
ورودی در مقاالت زیادی تحلیل و بررسی شده است؛ بنابراین
در هدف این مقاله ،تحلیل دینامیک مدل تنها بهازای ورودی
نیست و تحلیل دینامیک سیستم بهصورت کلیتر و بهازای تغییر
در دو پارامتر (دوشاخگی در دو بعد) انجام میشود .این کار
میتواند خصوصیات دینامیکی سیستم را خیلی مشخصتر
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نمایان کند؛ اما قبل از پرداختن به این کار ،باید گفت که میتوان
این دوشاخگیها را بهصورت تکی و دوبهدو برای تمام هشت
پارامتر سیستم بررسی کرد .چنین کاری عالوهبر وقتگیر بودن،
غیرضروری نیز بهنظر میرسد؛ زیرا اغلب تأثیر پارامترهایی
بررسی میشوند که تغییر در آنها معنادار و همخوانی کمی با
واقعیتهای زیستی داشته باشد .برای مثال در حمالت صرعی،
بهخصوص صرع غایب ،میتوان به چندین عامل اشاره کرد.
سافزینسکی در [ ،]34به  1پارامتر مهم درگیر در حمالت صرعی
اشاره میکند که بیشتر آنها با جمعیتهای نورونی تاالموس و
هستة مشبک 3در پیرامون تاالموس مرتبط هستند .از عوامل
دخیل در کورتکس ،میتوان به تغییر در بازدارش گیرندههای
گابا-آ 5و نیز تغییر در شیب تابع سیگموئید در نورونهای میانی
بازدارشی اشاره کرد .پارامتر دوم را بهنوعی میتوان نمادی از
قدرت اتصاالت شکافی 1در نورونهای میانی تفسیر کرد .در
منابع دیگر به نسبت بازدارش به انگیزش و نقش آن در برهم
خوردن تعادل دینامیکی مغز و متعاقب آن بروز حمالت صرعی
اشاره شده است (برای مثال [ ]12و [ .)]11البته همیشه و در
تمام شرایط ،افزایش انگیزش موجب بروز حمالت نمیشود و
گاهی افزایش بازدارش نورونهایی خاص میتواند موجب شروع
حمالت شود؛ برای مثال افزایش بازدارش در مدارهای
تاالموکورتیکال ،موجب افزایش احتمال بروز حمالت صرع غایب
خواهد شد ([ ]14و [ .)]18به این ترتیب ،برای بررسی
دینامیک سیستم ،توجه خود را به نسبت بازدارش به انگیزش
در مدل معطوف میکنیم .برای دستیابی به این هدف ،ابتدا باید
معادالت ( )1بیبعد شوند .فایدة این کار این است که میتوان
هر دو پارامتر بازدارش و انگیزش را در یک پارامتر خالصه کرد.
به این منظور ،پارامترهای بیبعد زیر تعریف شدهاند:
𝑥3
𝐴
𝜏𝑥6
= 𝑦6
𝐴
= 𝑦3

()7

𝑥
𝐴
𝜏𝑥5
= 𝑦5
𝐴
=𝑦

𝑥1
𝐴
𝜏𝑥4
= 𝑦4
𝐴
𝑡𝑎 = 𝜏

= 𝑦1

و به این ترتیب معادالت بیبعد شده بهصورت زیر خواهند بود:

()8

𝑦̇1 = 𝑦4
𝑦̇4 = Sg(𝑦) − 2 𝑦4 − 𝑦1
𝑦̇ = 𝑦5 − 𝑦6
𝑦̇ 5 = 𝐹 + 𝑐2 Sg(𝑐1 𝑦1 ) − 2 𝑦5 − 𝑦 − 𝑦3
𝑦̇ 3 = 𝑦6
𝑦̇ 6 = 𝐺𝐼𝑐4 Sg(𝑐3 𝑦1 ) − 2 𝐼𝑦6 − 𝐼 2 𝑦3

و تابع سیگموئید بیبعد شده نیز بهصورت زیر تعریف میشود:
𝐸
)𝑦1 + 𝑒 𝑅(𝑉−

()9

= Sg

که در این روابط:
()10

𝑏
𝑎
𝑣0
=𝑉
𝐴
=𝐼

𝐵
𝐴

=𝐺

𝐴𝑟 = 𝑅

𝑃
𝑎
2 𝑒0
=𝐸
𝑎
=𝐹

پارامتر 𝐺 بیانگر نسبت بازدارش به انگیزش و پارامتر 𝐹 ورودی
بیبعد شدة سیستم است.
حال میتوان دوشاخگیهای سیستم را بهازای دو پارامتر ورودی
بیبعد ( 𝐹) و نسبت بازدارش به انگیزش بیبعد ( 𝐺) بررسی کرد.
رسم نمودارهای دوشاخگی بهصورت پیوسته ،بهطوریکه تمام
انواع دوشاخگیها را شامل شده و دقت کافی داشته باشد،
نیازمند کدنویسیهای طوالنی و سطح باال خواهد بود .به همین
دلیل برای بررسی دوشاخگیها از نرمافزار  ،Matcontکه
توسط نرمافزار متلب فراخوانی و اجرا میشود ،استفاده شده
است .پس از وارد کردن معادالت و پارامترها در نرمافزار و
انتخاب کردن نوع دوشاخگیها ،نمودارهای دوشاخگی با توجه
به دو پارامتر بهصورت عددی و یکییکی رسم شدهاند تا
درنهایت ،نموداری بهصورت شکل ( 3ترسیم شود.

 -3نتایج و یافتهها
همانطور که در شکل ( 3مشخص است ،مدل قادر به تولید
رفتارهای دینامیکی گوناگونی است و در نواحی متعددی،
رفتاری دو یا چندپایا دارد .انواع دوشاخگیهای مرتبط با نقاط
تعادل در این سیستم عبارتاند از:
 منیفلد 1دوشاخگی نقطة زینی (منحنیهای مشکیرنگ)،
که در این ناحیه ،سه نقطة تعادل ،دو پایدار و یک ناپایدار
و در خارج آن تنها یک نقطة تعادل وجود دارد.
 منیفلد دوشاخگی هوپف-آندرونو( 2منحنی خطوط آبی
برای حالت فرابحرانی و نقطهچین آبی برای حالت
فروبحرانی در شکلهای  1و  .)1درواقع کل منیفلدهای
دوشاخگی هوپف ،چه فرابحرانی و چه فروبحرانی ،یک
منحنی واحد است که بین دو دوشاخگی بوگدانو-تیکن1
(بی.تی) قرار گرفته است ،که بخشی از آن در شکل 1
مشخص نیست .فاصلههای فرابحرانی و فروبحرانی منیفلد

3

1

5

2

Reticular Nucleus
GABAA
1
Gap Junctions

Manifold
Hopf-Andronov
1
)Bogdanov-Takens (BT
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دوشاخگی هوپف نیز توسط اکسترمم نسبی منحنی و
دوشاخگیهای هوپف تعمیمیافته( 3جی.اچ) مشخص
شدهاند .بین هر دو نقطة ماکزیمم نسبی ،مینیمم نسبی و
دوشاخگی جی.اچ ،بهترتیب منحنی فرابحرانی یا فروبحرانی
قرار دارد؛ یعنی از نقطة ( H1ماکزیمم نسبی) تا GH
فروبحرانی ،از  GHتا ( H2مینیمم نسبی) فرابحرانی ،از H2
تا ماکزیمم نسبی بعدی که در نمودار مشخص نیست،
فروبحرانی و از آن به بعد تا  GHفرابحرانی و به همین
ترتیب.
5
 دوشاخگی کاسپ یا نوکتیز (با برچسب  CPمشخص شده
است) ،روی منیفلد دوشاخگی نقطة زینی نقاط تعادل قرار
میگیرد و وضع گسترش تعداد نقاط تعادل را مشخص
میکند .این دوشاخگی ،در بررسی دوشاخگی سیستم با دو
یا چند پارامتر ظاهر میشود.
 دوشاخگی بوگدانو-تیکن (بی.تی) .این دوشاخگی ،یک
دوشاخگی با دو پارامتر است که از تالقی  1دوشاخگی نقطة
زینی ،هوپف و هوموکلینیک پدید میآید.
 دوشاخگی باوتین 1یا هوپف تعمیمیافته یا همان جی.اچ.
این دوشاخگی نیز مانند دوشاخگی بی.تی ،در بررسی
دوشاخگی سیستمها با دو پارامتر ظاهر میشود و حاصل

تالقی دو دوشاخگی هوپف و دوشاخگی نقطة زینی چرخة
حدی (ال.پی.سی) 1است.
دوشاخگیهای مرتبط با چرخههای حدی در این مدل به شرح
زیر هستند:
 منفیلد دوشاخگی محلی 2هوموکلینیک نقطة زینی( 1با
خط چین سبز رنگ در شکلهای  1و  1مشخص شده
است) ،که از طرفی به نقطة دوشاخگی بی.تی متصل
میشود و از طرف دیگر به نقطة تالقی دوشاخگیهای
هوموکلینیک زینی و دوشاخگی فولد یا نقطة زینی
چرخههای حدی (نقطة  )Sبرخورد میکند .از آنجا که این
دوشاخگی به حضور یک دوشاخگی نقطة زینی وابسته
است ،منحنی دوشاخگی هوموکلینیک نقطة زینی روی
قسمتی از منحنی دوشاخگی نقطة زینی نقاط تعادل
(منحنی مشکی رنگ) قرار دارد .درواقع این دوشاخگی در
یک بعد (با یک پارامتر) ناشی از تالقی یک چرخة حدی با
یک نقطة زینی است که در محل تالقی ،دورة تناوب به
سمت بینهایت میرود .منفیلد رسمشده در شکلهای  1و
 ،1امتداد و گسترش پیوستة این محل تالقی با توجه به دو
پارامتر است.

شکل ( -)3دیاگرام کامل دوشاخگی دوبعدی (دوشاخگی با دو پارامتر) مدل بیبعد شدة جانسن-ریت .بین هر دو ناحیه با رنگی متفاوت ،رفتار سیستم
تغییر میکند .تصویر بزرگ شدة این دیاگرام را میتوان در شکل ( )4دید
3

1

5

2

)Generalized Hopf (GH
Cusp Bifurcation
1
Bautin Bifurcation

Limit Point (Fold; Saddle-Node) of Cycles
Local Bifurcation
1
Saddle-Node Homoclinic
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شکل ( -)4بزرگنمایی نواحی باریک شکل ( .3نام هر ناحیه در کنار آن نوشته شده است.

 دوشاخگی محلی هوموکلینیک زینی 3که در بررسی
برحسب دو پارامتر ،هریک از این دوشاخگیها به یک
دوشاخگی بی.تی متصل میشوند؛ البته بهطور طبیعی ،یک
دوشاخگی بی.تی مجزا از قبلی است (این دوشاخگی با رنگ
نارنجی در شکلهای  1و  1مشخص شده است) .همچنین
یکی از آنها از سمت دیگر ،همانطور که در باال اشاره شد،
به محل تالقی سه دوشاخگی (نقطة  )Sاتصال پیدا میکند
و دیگری نیز از  BTشروع شده و دوباره به نزدیکی آن
بازمیگردد .این منیفلد نیز مانند منیفلد دوشاخگی
هوموکلینیک نقطة زینی است ،با این تفاوت که در یک بعد
(با تغییر یک پارامتر) ،این دوشاخگی ناشی از برخورد و به
همرسش چرخة حدی با یک نقطة تعادل تنها است.
 دوشاخگی فولد یا نقطة زینی چرخههای حدی ال.پی.سی،
از یک طرف به دوشاخگی جی.اچ متصل میشود؛ البته در
این سیستم ،دو منحنی از این نوع دوشاخگی قابل مشاهده
است که هریک ،به یک جی.اچ متصل شدهاند .دوشاخگی
فولد چرخههای حدی باالیی تا نزدیکی دوشاخگی بی.تی
ادامه مییابد؛ اما آن را قطع نمیکند ،که البته وجود آن
ضروری بهنظر میرسد؛ چون هر دو دوشاخگی هوپف در
این ناحیه ،از نوع فروبحرانی هستند و وجود یک فولد
چرخة حدی برای آنها ضروری است LPC .پایینی ،کمی
Saddle Homoclinic

پیچیدهتر است و موجب بروز چند رفتار دینامیکی متفاوت
میشود ،که در بخش  1بررسی خواهند شد .این منحنی،
پس از شروع از نقطة  ،GHیک کمینه دارد که در نمودار
شکلهای  1و  1با حرف  Eنشان داده شده است .سپس
یک دوشاخگی نوکتیز یا کاسپ در آن رخ میدهد ،که به
آن دوشاخگی کاسپ چرخههای حدی (سی.پی.سی) گفته
میشود.
حالکه تمام دوشاخگیهای ممکن در سیستم بیبعد (رابطة())8
بهازای  Fو Gمشخص شدند ،میتوان تمام رفتارهای سیستم را
براساس  33نقطة مهم دستهبندی کرد .این  33نقطه در جدول
( 1قابل مشاهده است.
براساس مقدار  Gکه بین کدامیک از این نقاط باشد 35 ،رفتار
مختلف قابل تمییز است ،که هر ناحیه با رنگی خاص از سایر
نواحی جدا شده است .تصویر این نواحی را میتوان در شکل (3
مشاهده کرد .این شکل ،دیاگرام کامل دوشاخگی دوبعدی
سیستم بیبعد شدة جانسن-ریت است ،که میتوان تمام 35
ناحیه را در آن دید؛ البته برخی از نواحی بسیار باریک هستند
و به همین دلیل ،برای نمایش بهتر ،نواحی باریک با مقیاس
بزرگتری در شکل ( 4ترسیم شدهاند .شایان ذکر است که
سیستم

3
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جدول ( -)1نقاط مهم تغییر رفتار سیستم با توجه به پارامترهای  Fو G
نقطه

F
-3/1518

G
1/3348

S

3/4423

1/1142

برخورد منیفلد ال.پی.سی،
هوموکلینیک و هوموکلینیک
نقطة زینی

H2

3/7881

1/1885

کمینة هوپف

E

7/8841

1/8282

برخورد هوپف و ال.پی.سی

H1

BT

مشخصات
دوشاخگی بی.تی

7/2875

4/7241

بیشینة هوپف

GH

7/1252

4/3115

دوشاخگی جی.اچ

CPC

5/5838

4/1882

دوشاخگی سی.پی.سی

BT

5/1543

31/3354

دوشاخگی بی.تی

M

1/7151

34/1118

بیشینة هوموکلینیک زینی

CP

1/2885

38/8517

دوشاخگی سی.پی

GH

1/3743

11/1487

دوشاخگی جی.اچ

41

بیبعد (دوشاخگی با یک پارامتر) و تغییر دورة تناوب و همچنین
رفتارهای زمانی متعاقب سیستم در این ناحیه برای  ،G = 1در
شکل ( 6رسم شده است.

با پارامترهای اولیه و اصلی آن در ناحیة باریک  Dقرار میگیرد.

 -1-3انواع رفتارهای سیستم
انواع رفتارهای سیستم در نواحی گانه را میتوان به دو دستة
کلی رفتارهای غیرنوسانی و نوسانی تقسیم کرد .در ادامه ،تمام
این رفتارها در نواحی مختلف بررسی میشوند و برای هر ناحیه،
دیاگرام دوشاخگی نسبت به ورودی بیبعد ،دورة تناوب
چرخههای حدی و انواع رفتارهای زمانی (گذرا و پایا) در سیستم
ارائه میشوند.

شکل ( -)5ناحیة ( .G = 1 : Aآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد (متغیر
 yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخطوط مشکی :نقطة تعادل پایدار،
خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار( .ب) رفتارهای زمانی گذرا و پایای
سیستم برای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر سری زمانی مرتبط با
خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است

 -1-1-3رفتارهای غیرنوسانی
 -3برای ناحیة  ،)G < 1/3348( Aسیستم ،رفتار نوسانی ندارد؛
بنابراین مدل برای این نسبت بازدارش به انگیزش ،بهازای هیچ
ورودی ،رفتار نوسانی ندارد .البته سیستم در این ناحیه نیز
دوپایایی دارد؛ اما میان دونقطة ثابت پایدار .نمودار دوشاخگی
در یک بعد برای  G = 1و 𝐹های مختلف و رفتارهای زمانی در
نواحی مختلف آن ،در شکل ( 5رسم شده است.
 -5برای ناحیة  )1/3348 < G < 1/1142( Bنیز سیستم فاقد
رفتار نوسانی پایدار است .در حقیقت سیستم در این ناحیه،
چرخة حدی دارد؛ اما این چرخه ناپایدار است .به همین دلیل
رفتارهای حالت پایای سیستم ،همگی پایدار و ثابت هستند .در
این ناحیه نیز سیستم دوپایایی دارد .در این ناحیه ،یک
دوشاخگی هوموکلینیک زینی نیز رخ میدهد .چرخة حدی با
بزرگ شدن  ،Fبه نقطة زینی برخورد کرده و دورة تناوب به
بینهایت میرود .نقطه-خطچین جگریرنگ در شکل ((6آ)،
این دوشاخگی را نشان میدهد .نمودار دوشاخگی بهازای ورودی

شکل ( -)6ناحیة ( .G = 1 : Bآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد (متغیر
 yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل پایدار،
خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط سبز :چرخة حدی ناپایدار( .ب)
دورة تناوب چرخة حدی ظاهرشده در سیستم( .ج) رفتارهای زمانی گذرا و
پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر سری زمانی
مرتبط با خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
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 -2-1-3رفتارهای نوسانی یا فعالیتهای ریتمیک
برای مقادیر باالتر از  ،G = 1/1142سیستم همیشه یک یا چند
نوع رفتار نوسانی پایدار دارد .در برخی از مقادیر ،این فعالیتهای
نوسانی با رفتارهای پایدار ثابت یا رفتارهای نوسانی دیگر،
همزمان حضور خواهند داشت (دو یا چندپایایی).
در ادامه ،دربارة انواع رفتارهای نوسانی و تغییرات دورة تناوب
آنها برای نواحی مختلف ،بحث شده است .شاید بتوان گفت
نواحی مهم در این مدل ،در این نواحی قرار دارند؛ چراکه
میتوان چند رفتار مهم مغز مانند ریتمهای آلفا و نوسانات
موجیشکل ضربهدار (اس.دبلیو.دیها) در افراد مبتال به صرع
غایب را با آن توضیح داد.
 -1در ناحیة  ،)1/1142 < G < 1/1885( Cشاهد بروز نوسانات
در سیستم خواهیم بود؛ هرچند در ناحیهای بسیار محدود و با
دامنهای کم .در این ناحیه ،دو نقطة هوپف یا دو دوشاخگی
هوپف جدید در دینامیک سیستم ظاهر میشود .همچنین
میتوان از نمودار دورة تناوب در شکل ((7ب) ،دریافت که دورة
تناوب این چرخة حدی جدید در حدود  37است و با توجه به
بیبعدسازی ،فرکانس آن در حدود  37هرتز در مدل با
دیمانسیون اصلی خواهد بود .این فرکانس نزدیک به فرکانس
نوسانات ریتم آلفا در مغز است .دورة تناوب چرخة حدی ناپایدار
نیز بهتدریج به بینهایت میل میکند؛ زیرا به یک دوشاخگی
هوموکلینیک ختم خواهد شد .در این ناحیه نیز دوپایایی
مشاهده میشود ،که البته هر دو رفتار ،غیرنوسانی و پایدار
خواهند بود .رفتارهای مختلف مدل در این ناحیه نیز بهازای

شکل ( -)7ناحیة ( .G = 1/46 : Cآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخة حدی پایدار،
خط سبز :چرخة حدی ناپایدار( .ب) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و
ناپایدار سیستم( .ج) رفتارهای زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها
و شرایط اولیة مختلف .هر سری زمانی با خطچینهای عمودی همرنگ در
تصویر (آ) ،مرتبط است

 ،G = 1/11در شکل ( 7رسم شده است.
 -1ناحیة  ،)1/1885 < G < 1/8282( Dهمان ناحیهای است
که مدل اصلی ارائهشده توسط جانسن و ریت با پارامترهای برابر
رابطة ( )1در آن قرار دارد .در این ناحیه ،دو دوشاخگی نقطة
زینی و دو دوشاخگی هوپف فرابحرانی و یک فروبحرانی ،یک
دوشاخگی هوموکلینیک نقطة زینی و یک دوشاخگی فولد یا
نقطة زینی چرخة حدی ،در مدل روی میدهد .تمام اینها باعث
میشود سیستم عالوهبر داشتن رفتار نوسانی با فرکانس حدود
 37هرتز و با دامنة کمتر و همچنین رفتار غیرنوسانی پایا ،یک
رفتار نوسانی پیچیدهتر با دامنهای بهمراتب بیشتر و فرکانسی
تاحدی بیش از نصف فرکانس نوسانات اولیه (نوساناتی شبیه به
اس.دبلیو.دیها) نیز داشته باشد .رفتارهای مختلف مدل در این
ناحیه نیز بهازای  ،G = 1/41در شکل ( 8ارائه شدهاند.

شکل ( -)8ناحیة ( .G = 1/14 : Dآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخة حدی پایدار،
خط سبز :چرخة حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی ،مرتبط با خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم
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 -2ناحیة  ،)1/8282 < G < 4/7214( Eدر نمودار دوشاخگی
شکل ( 9تاحدودی مشابه ناحیة  Dاست ،با این تفاوت که
منحنی ال.پی.سی با هر خط  Gثابت 1 ،تقاطع دارد؛ یعنی در
این ناحیه ،مدل  1دوشاخگی نقطة زینی چرخههای حدی یا
فولد دارد.
بنابراین نمودار دوشاخگی مدل در این ناحیه بهصورت شکل (9
(آ) و با با جزئیات بیشتر ،شکل (( 9ب) درمیآید .همانطور که
در این شکلها مشاهده میشود ،سیستم در این وضعیت،
چندین ناحیة دوپایایی دارد .مانند ناحیة قبل ،سه رفتار مهم
سیستم عبارتاند از :رفتار غیرنوسانی پایا ،رفتار نوسانی با دامنة
کم و فرکانس حدود  37هرتز و رفتار نوسـانی با دامنـة زیاد و
فرکانس در حدود  1یا  1هرتز یا کمتر .سه ناحیة دوپایایی از
ترکیب این رفتارها در مدل مشاهده میشود ،که نمودار زمانی
آنها در شکل (ج) رسم شده است .درواقع منحنی دوشاخگی
هوموکلینیک نقطة زینی ،که با خطچین سبزرنگ در شکل (3
مشخص شده است و در  1ناحیه نیز گسترش یافته است (ناحیة
 Cتا  ،)Hفرصتی مناسب را برای افزایش دورة تناوب و به دنبال
آن کاهش فرکانس نوسانات فراهم میکند .از طرفی دامنة
منیفلد هوموکلینیک ،بیشتر از چرخههای حدی پیرامون است؛
درنتیجه وقتی شرایط دینامیک برای حضور هردوی چرخههای
حدی و منیفلد هوموکلینیک فراهم میشود ،شاهد نوساناتی
شبیه به نوسانات اس.دبلیو.دی در حمالت صرع غایب همزمـان
با نوسانات ریتم آلفـا خواهیم بود .این امر ،ارزش این مدل را
بیشتر نشان میدهد .رفتارهای مختلف مدل در این ناحیه نیز

شکل ( -)9ناحیة ( .G = 1/97 : Eآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخة حدی پایدار،
خط سبز :چرخة حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی مربوط به خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم

بهازای  G = 1/84در شکل ( 9رسم شده است.
 -1در ناحیة  ،)4/7214 < G < 4/3115( Fدو ناحیة دوپایایی،
یکی میان نوسانات ریتمیک آلفا و نوسانات شبه اس.دبلیو.دی و
یکی بین دو نقطة ثابت پایدار مشاهده میشود .چرخههای حدی
سمت چپ بهطور کامل منزوی شدهاند و یک گروه کوچک از
چرخه حدیهای ناپایدار را بین دو نقطة دوشاخگی هوپف ،یکی
فرابحرانی و دیگری فروبحرانی تشکیل میدهند .چرخههای
حدی سمت راست ،بین منیفلد هوموکلینیک و نقطة هوپف
فروبحرانی نیز مشابه ناحیة قبل هستند ،با این تفاوت اندک که
دامنة آنها بهتدریج در حال نزدیک شدن به یکدیگر است .مانند
نواحی قبل ،شکل ( ،11نمودارهای مربوط به این ناحیه در 4/3
=  Gاست.

شکل ( -)11ناحیة ( .G = 4/3 : Fآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی مربوط به خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم.
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 -4ناحیة  ،)4/3115 < G < 4/1882( Gپایان نواحی دارای
چندپایایی در نیمة پایینی نمودار دوشاخگی شکل ( 3است .در
این ناحیه ،یک دوپایایی بین نوسانات ریتمیک و نوسانات شبه
اس.دبلیو.دی وجود دارد ،که با نزدیک شدن به انتهای این
ناحیه ،این دوپایایی کوچک و کوچکتر و درنهایت محو میشود.
شکل نوسانات نیز در اطراف نقطة دوپایایی تاحدودی شبیه به
هم میشود .نمودارهای دوشاخگی در یک بعد ،رفتارهای زمانی
و همچنین دورة تناوب چرخههای حدی بهازای  ،G = 4/1در

نمیتوان شاهد بروز نوسانات غیرعادی بود .پاسخ زمانی ،دورة
تناوب و نمودار دوشاخگی در یک بعد برای این ناحیه نیز در
 ،G = 37در شکل ( 12رسم شده است.

شکل ( 11رسم شده است.

شکل ( -)12ناحیة ( .G = 10 : Hآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد

شکل ( -)11ناحیة ( .G = 7/4 : Gآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی ،مربوط به خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم

 -8در ناحیة  ،)4/1882 < G < 31/3354( Hچرخههای حدی
در Fهای بین تنها نقطة دوشاخگی فروبحرانی و منیفلد
هوموکلینیک قرار دارند و هیچ ناحیة دوپایایی در این ناحیه
وجود ندارد .در این ناحیه ،طبق انتظار ،دامنه و دورة تنـاوب
چرخههای حدی با دور شدن از نقطة هوپف به سمت منیفلد
هوموکلینیک نقطة زینی افزایش مییابند .یک عیب در این
ناحیه ،نبودن دوپایایی است ،چه حضور همزمان دو نوع رفتار
نوسانی و چه حضور یک رفتار نوسانی و غیرنوسانی ،؛ به این
ترتیب تنها راه ظهور نوسانات شبه اس.دبلیو.دی ،تغییر ورودی
خارجی به میزان خاصی است و تنها با یک اغتشاش ساده،

(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی ،مرتبط با خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم

 -8در ناحیة  ،)31/3354 < G < 34/1118( Iآنچنانکه از
وجود دوشاخگی بی.تی انتظار میرود ،دوباره دوشاخگی
هوموکلینیک زینی ظاهر میشود و جالب آنکه این اتفاق نه در
یک نقطه ،بلکه در دو نقطه نیز رخ میدهد .درحقیقت سیستم
در این ناحیه ،دو نقطة هوپف (هر دو فروبحرانی) دارد و به همین
دلیل ،باید یک دوشاخگی نقطة زینی چرخههای حدی یا فولد
بین آنها رخ داده باشد؛ اما منحنی چرخههای حدی شروعشده
از نقطة هوپف اول (سمت چپ) قبل از رسیدن به منیفلد ،با
یک منیفلد هوموکلینیک برخورد میکند .منحنی دیگر نیز پس
از رد کردن ال.پی.سی ،به دام یک منیفلد هوموکلینیک افتاده
و یک دوشاخگی هوموکلینیک دیگر رخ میدهد .شکل (،14
تصاویر سهبعدی این دوشاخگیهای هوموکلینیک را نشان
میدهد .میتوان دید که چرخههای حدی در نقطهای به یک
نقطة زینی (ناپایدار) برخورد کرده و مادام این اتفاق ،دورة تناوب
آنها به بینهایت میرود .در پیرامون همین نواحی ،دو ناحیة
دوپایای بسیار باریک بین یک چرخة حدی و یک نقطة ثابت

© Copyright 2018 ISBME, http://www.ijbme.org

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،33شماره  ،3بهار 3181

پایدار بهوجود میآید .اگر قرار باشد از چنین رفتاری برای توجیه
رفتار حمالت صرعی استفاده کنیم ،باید رفتار غیرنوسانی و ثابت
مرتبط با نقطههای ثابت را فعالیت پیشزمینه و حالت طبیعی
مغز و رفتار نوسانی چرخه حدی را متناسب با فعالیت غیرطبیعی
و صرعی حمالت درنظر بگیریم؛ چراکه همچنان نوسانات چرخة
حدی در این ناحیه ،فرکانس مطلوبی دارند.
تصاویر پاسخ زمانی ،دورة تناوب و نمودار دوشاخگی در یک بعد
برای این ناحیه در  ،G = 34/1در شکل ( 13رسم شده است.
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 -37در ناحیة  ،)34/1118 < G < 38/851( Jنقاط دوشاخگی
نقطة زینی از دو طرف به هم نزدیک میشوند تا در انتهای ناحیه
در نقطة  CPیا دوشاخگی نوکتیز به یکدیگر برسند .همچنین
به علت وجود یک دوشاخگی فولد (هر دو نقطة هوپف،
فروبحرانی هستند) ،همچنان دوپایایی در این ناحیه وجود
خواهد داشت؛ همانطورکه در شکل ((15آ) و (ب) ،قابلمشاهده
است.
نمودار دوشاخگی ،با توجه به پارامتر  Fبرای این ناحیه ،چندان
پیچیده نیست .ناحیة دوپایا در تصویر با بزرگنمایی در شکل
((15ب) و همچنین پاسخ زمانی در شکل ((15ج) مشاهده
میشود ،که خطچینی قرمزرنگ از درون آن رد شده است .در
این ناحیه نیز با شرایطی مشابه شرایط ناحیة قبل ،میتوان
نوسانات اس.دبلیو.دی را توضیح داد.

شکل ( -)13ناحیة ( .G = 34/1 : Iآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی مرتبط با خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم

شکل ( -)15ناحیة ( .G = 38 : Jآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی مرتبط با خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم

شکل ( -)14تصویر سهبعدی دوشاخگیهای هوموکلینیک زینی در ناحیة

 -33ناحیة  ،)38/851 < G < 11/148( Kدینامیکی بهمراتب
سادهتر از نواحی پیشین دارد و تنها یک دوشاخگی نقطة زینی
چرخههای حدی (ال.پی.سی) باعث بهوجود آمدن ناحیة
دوپایایی در آن میشود .نمودار دوشاخگی برحسب  ،Fدورة
تناوب چرخههای حدی و پاسخهای زمانی گذرا و مانا بهازای

 Iدر G = 1/34

ورودیهای مختلف در  ،G = 55در شکل ( 16ارائه شده است.
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 -35درنهایت ،ناحیة  )G > 11/148( Lکه فقط دوشاخگی
هوپف فرا و فروبحرانی در آن رخ میدهد و ناحیة دوپایایی ندارد.
دورة تناوب چرخههای حدی نیز ،در طول منحنی دوشاخگی
تغییر چندانی نمیکنند؛ بنابراین از نظر تفسیر بیولوژیکی ،این
ناحیه اهمیت چندانی نداشته و تنها میتواند نمایندة ریتمهای
آلفا در مغز باشد .نمودارهای این ناحیه نیز مانند سایر نواحی
پیشین ،در شکل ( 17مشاهده میشود.

 -4بحث پیرامون نتایج

شکل ( -)16ناحیة ( .G = 55 : Kآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) بزرگنمایی نمودار (آ)( .ج) رفتارهای
زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها و شرایط اولیة مختلف .هر
سری زمانی با خطچینهای عمودی همرنگ در تصویر (آ) مرتبط است.
(د) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و ناپایدار سیستم

شکل ( -)17ناحیة ( .G = 18 : Lآ) دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد
(متغیر  yبهعنوان تابعی از ورودی بیبعد  .)Fخط مشکی :نقطة تعادل
پایدار ،خطچین قرمز :نقطة تعادل ناپایدار ،خط آبی :چرخه حدی پایدار،
خط سبز :چرخه حدی ناپایدار( .ب) دورة تناوب چرخه حدیهای پایدار و
ناپایدار سیستم( .ج) رفتارهای زمانی گذرا و پایای سیستم بهازای ورودیها
و شرایط اولیة مختلف .هر سری زمانی با خطچینهای عمودی همرنگ در
تصویر (آ) مرتبط است.

اولین مسأله در این بخش این است که میتوان چنین تحلیلی
را برای سایر پارامترها نیز انجام داد؛ اما فراتر از محدودة این
مقاله است .مسألة دوم ،تفسیر بیولوژیکی چنین تحلیلهایی
است .در اینباره باید گفت ،اگرچه مدلهای تودة نورونی ،مانند
مدل جانسن-ریت ،برای توصیف پدیدههای بیولوژیکی ارائه شده
و سعی کردهاند تاحدودی منطق زیستی پشت این پدیدهها را
شامل شوند؛ اما بهطور کامل منطبق بر واقعیت نبوده و توصیف
خیلی دقیقی از مسائل رخداده نیستند .برای مثال ،با اینکه ادعا
میشود که پارامترهای مدل ،هریک نمایندة یک یا چند
خصوصیت پیچیدة زیستی هستند؛ اما مقادیر این پارامترها
طوری انتخاب شدهاند که دینامیک پدیدهای خاص را بازسازی
کند ،نه اینکه لزوما مقدار هر پارامتر حتماً معنای بیولوژیکی
خاصی را ارائه کند [ .]57با وجود این نکات ،میتوان تفاسیر
متعددی از منظرهای مختلف دربارة نمودارهای دوشاخگی در
یک بعد و دو بعد ارائه داد .از یک منظر ،اگر  Gرا بهعنوان یک
شاخص در مغز افراد سالم و افراد مبتال به صرع درنظر بگیریم،
شرایط برای بروز نوسانات شبیه به اس.دبلیو.دیها در چند
ناحیه فراهم است که این نوسانات میتوانند بنا به مقدار ورودی
و اغتشاشات وارد بر سیستم رخ دهند .حال انتخاب دقیق
نواحی ،نیازمند تعریف دقیقتر پیشفرضهایی است که در
بخش مقدمه بهعنوان مکانیزمهای دینامیکی وقوع حمالت
صرعی مطرح شدند؛ برای مثال باید مشخص کرد آیا فعالیت
طبیعی (فعالیت پیشزمینه) مغز را یک چرخة حدی ،یک نقطة
تعادل پایدار یا حتی یک جاذب آشوبناک میدانیم و همچنین
حالت غیرطبیعی را یک چرخة حدی با شرایط خاص ،یک
جاذب آشوبناک با شرایط فرکانسی خاص و حتی یک نقطة
تعادل پایدار در نزدیکی یک چرخة حدی یا منیفلد
هوموکلینیک و ( ....مطابق با مکانیزم تحریکپذیری) میدانیم.
پس بسته به هرکدام از این پیش فرضها ،میتوان نواحی خاصی
را برای مدل انتخاب کرده و راجعبه آنها بحث کرد.
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از منظر دیگر ،مقدار  Gیعنی ،نسبت بازدارش به انگیزش ،نقش
بسیار مهمی در حمالت صرعی دارد .در مرور منابع در قسمت
مقدمه گفته شد که بسیاری از مقاالت به نقش مهم کمبود
بازدارش یا انگیزش بیش از حد در بروز حمالت اشاره کردهاند؛
اما همچنین برخی از مقاالت ،بازدارش بیش از حد را نیز در
بروز صرع (اگر نه همة انواع که برخی گونهها ازجمله حملة
صرعی غایب) ،مؤثر میدانند .البته ارتباط این فرضیهها با پارامتر
مدل بیبعد شده (یعنی  )Gو تنها تکیه بر آن ،برای یک
نتیجهگیری کلی ،سادهانگارانه است؛ چراکه برای بررسی این
موضوع ،به جزئیات بیشتری در مدل نیاز است و حال اینکه این
مدل تنها برای رفتار جمعی نورونهای کورتکس معرفی شده
است .از طرفی ،حملههایی مانند حملة صرع غایب یا بهطور
اساسی تمام حملههای صرعی کلی یا عمومی ،ریشه در
قسمتهای زیرین مغز مثل تاالموس دارند و ترکیب دو جمعیت
نورونی تاالموس با کورتکس در آنها ،بسیار مهم است.

 -5نتیجهگیری
در این مقاله ،تحلیل دینامیکی کاملی از مدل تودة نورونی
جانسن-ریت بهازای دو پارامتر ورودی و نسبت بازدارش به
انگیزش در مدل بیبعد ارائه شد .ابتدا ،معادلة اولیة مدل ،یعنی
رابطة ( ،)1به نحوی تنظیم شد که خروجی سیستم ،که نمایندة
سیگنالهایی مانند ای.ای.جی است ،بهطور مستقیم یک متغیر
حالت باشد و سپس با تعریف یک پارامتر معنادار بیولوژیکی
(نسبت بازدارش به انگیزش  ،)Gرفتار سیستم تحلیل و بررسی
شد .برای این منظور ،دیاگرام دوشاخگی مدل بیبعد (رابطهی
( ))8با توجه به دو پارامتر ورودی بیبعد ( )Fو نسبت بازدارش
به انگیزش در مدل ( ،)Gترسیم شده و رفتارهای مدل به 35
ناحیه تقسیم شد .سپس دربارة رفتار هر ناحیه بهطور جداگانه
بحث شد و در یک نقطة خاص در هر ناحیه ،نمودارهای
دوشاخگی در یک بعد (خروجی بیبعد مدل ( )yبهعنوان تابعی
از ورودی بیبعد ( ،))Fدورة تناوب چرخههای حدی و انواع
پاسخهای زمانی قابلحصول ،رسم و تحلیل شدند.
با توجه به نمودارهای ارائهشده ،میتوان رفتارهای مهم مدل را
به سه دسته تقسیم کرد :رفتار حالت پایای ثابت (نقاط ثابت
پایدار) ،رفتار نوسانی با دامنة کم و فرکانس حدود  37هرتز و
رفتار نوسانی با دامنة زیاد ،فرکانس حدود  1هرتز و شکل موجی
مانند نوسانات اس.دبلیو.دی .آنچنانکه در قسمت قبل بحث
شد ،براساس پیشفرضهای درنظرگرفته شده برای توصیف
دینامیکی حمالت ،میتوان هریک از این رفتارها را به
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فعالیتهای طبیعی (رفتار حالت پایا یا رفتار نوسانی با دامنة
کم) یا غیرطبیعی (رفتار نوسانی با دامنة زیاد) مغز ربط داد.
همچنین با توجه به مکانیزمهای دینامیکی اشارهشده در ابتدای
مقاله  ،سیستم میتواند شروع و پایان حمالت را از سه طریق
توجیه کند -3 :مکانیزم دوشاخگی که مستلزم تغییر در
پارامتری خاص (مانند ورودی) برای آغاز یا پایان حمالت است،
 -5سازوکار دوپایایی که اعمال اغتشاشی به اندازة کافی بزرگ
میتواند سیستم را به حوزة جذبی دیگر فرستاده و حمالت را
شبیهسازی کند و  -1مکانیزم تحریکپذیری که در نواحی
خاصی (برای مثال در نزدیکی منیفلدهای هوموکلینیک)،
اغتشاش در سیستم میتواند موجب رفتاری گذرا شبیه به
حمالت شود.
خوب است اشاره شود که نتایج این شبیهسازیها تنها منحصر
به بررسی حمالت صرعی نبوده و میتوان از آنها در کاربردهای
دیگر این مدل در سایر حوزههای علوم اعصاب محاسباتی بهره
برد .در پایان باید اشاره کرد که نمیتوان از چنین مدلهایی،
رفتاری بهطور کامل منطبق بر واقعیات زیستی را انتظار داشت؛
زیرا سادهسازیهای فراوانی در آنها انجام شده است؛ اما با این
حال ،میتوانند ابزاری قدرتمند برای مطالعة بسیاری از
کارکردهای مغز در حالتهای مختلف باشند .یکی از کاربردهای
اصلی این مدلها ،دریافت بینشی دربارة سازوکارهای دینامیکی
درگیر در حالتهای مختلف مغز (اعم از طبیعی و غیرطبیعی)
و گذار بین این حالتها است .غنای دینامیکی مدل جانسن-
ریت میتواند شاهدی بر این مدعا باشد .این بینش دینامیکی
میتواند به درک بسیاری از حقایق و روشن شدن برخی از
زوایای ناشناختة زیستی حاکم بر مغز منجر شود.
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