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HOOFDSTUK 1: INLEIDING 

Om het inzicht in de fysische en biochemische werking van de normale en pathologische 
skeletspier te vergroten, werken de RL en de TUE samen aan een onderzoeksproject, 
dat "Functie- en dysfunctie van de skeletspier" heet. Een onderdeel van dit project is het 
ontwikkelen van een contractiemodel voor de skeletspier. Er is gekozen voor een 
ein&ge-elementemdel van de mechanica van de skeletspier. 
Om het contrade-gedmg van skeletspierweek1 Q mdëkren  woïdi vadi -&í t m e  %pea 
modellen gekozen. Het eerste type zijn de HU-achtige modellen (HU 1938j, deze A.E 
mathemaîisch gezien vrij eenvoudig, maar hebben als nadeel het fenomenologische 
karakter. Dit wil zeggen dat ze geen inzicht geven in de fysisch-chemische processen die 
aan de basis liggen van het contractiemechanisme. Het andere type modellen zijn de 
Huxley-achtige modellen (Huxley 19571, deze modellen verschaffen dit inricht wel. Deze 
modellen hebben echter als nadeel dat ze erg complex zijn. Een oplossing hiervoor is het 
Hiurley model te vereenvoudigen. Op deze manier is het Distributed Moment (DM) 
model van Zahalak (1981) tot stand gekomen. Deze afschatting van het Huxley model 
heeft een mthemtkchie eenvoud &e vergelijkbaar 4s met het will model en heeft de 
inzichtelijkheid van het Huley model behouden. 
Er wordt nu gewerkt met een HiU-achtig model, in het kader van dit project is het ook 
interessant om het andere type model te bestuderen. Het doel van deze stage is dan sok 
meer inzicht in het DM-model te krijgen. Het evalueren van dit model houdt enerzijds 
in dat er literatuur over dit model moet worden bestudeerd en anderzijds, dat er 
simulaties van spiercontractie met het model moeten worden gemaakt. 
De opbouw van dit verslag is als volgt: eerst wordt de SIsiologie van spiercontractie 
uitgebreid toegelicht, vervolgens worden er twee arîikelen van Zahalak (1981, 1986) 
behandeld. Het eerste artikel beschrijft het Huxley model en de afschatting, die gemaakt 
wordt bij het DM-model. Het tweede artikel voegt aan het model peesmateriaal toe. Ten 
slotte worden de modellen uit het eerste en het tweede artikel in MATLAB 
geprogrammeerd. Hiermee worden enkele simulaties uitgevoerd. 
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HOOFDSTUK 2 DE FYSIOLOGIE VAN DE SKELETSPIER. 

Er zijn twee hoofdgroepen spierweefsel namelijk dwarsgestreept- en glad spierweefsel. 
Skeletspieren horen tot het dwarsgestreept spierweefsel 
De skeletspier is als volgt opgebouwd: elke spier bestaat uit vezelbundels, deze bundels 
zijn opgebouwd uit spiervezels. Naast de spiervezels bevat de skeletspier ook bindweef- 
sel, bleed- en l p h a t e n  en zenuwvezels. De vePschiUende wm-wnenfren van de spier 
worden bijeengehouden door bindweefsel. Iedere spiervezel bevat enkele honderdei tot 
duizenden initraceflulaire vezels, de myofibdlea Dit is het contradele apparaat van de 
skeletspiervezels. Een myofibril bestaat uit meerdere identieke sarcomeren. 

spier . . . .. /--- 
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Figuur 1: De structuur van een skeletspier en de rangschikking van de dikke en dunne 
filamenten in een sarcomeer (Bernards en Bornan, 1988). 

Een sarcomeer bestaat uit twee soorten myonlamenten: actine- en myoshefilamenten. 
Dit zijn uiterst dunne draden, die gevormd zijn uit aaneengekoppelde eiwitmoleculen. 
Het actinenlament is opgebouwd uit actine- en troponinemoleculen. De laatste kunnen 
Ca2' -ionen binden en loslaten. 
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Het myosinefilament bestaat uit myosinemoleculen. Op één plaats in het filament steken 
steeds drie paren koppen uit, behorend bij drie myosinemoleculen. Dit heet een kroon. 
De afstand tussen de kronen is 14.3 nm en de koppen zijn ten opzichte van elkaar 40' 
gedraaid. 
Een myosinefilament is & 2.05 pm lang en & 5 nm dik Een acthefilament is & 1.65 pm 
langen2 l û n m d i k  
8n t ~ t  contrxtte te komen moet de spier geprikkeld worden. In vivo gebeurt dit 
doordat humoraal ter plaatse van de motorische ehdplaat een actiepotentiad 
gegenereerd wordt, die doorgeleid wordt m.ar alle s p i e ~ b ~ e n .  In een experimenr kan 
rechtstreeks een actiepotentiaal worden opgewekt door elektrische prikkeling op de spier 
ze% of door elektrische prikkeling van een hoofdzenuw. 
In de spieren bevindt zich een sarcotubdair systeem. Dit bestaat uit het T-tubuli systeem 
(het transversale systeem) en het sarcoplastmatisch retidum (het longitudinale systeem). 
De eerste zorgt voor de snelle geleiding van de actiepotentiaal van de celmembraan naar 
alle fibrillen in de spier. De tweede speelt een belangrijke rol in de Ca2+-ionen stroom 
en in het spiercel metabolisme. 
Bij contractie worden de actineiïlamenten aangetrokken door de myminefilmenten en 
schuiven daartussen, Dit is het glijdende-filamentenmodel van kF.Huxley en H.E.Hux- 
ley. In een sarcomeer kan men door verschil in structuur verschillende banden en lijnen 
onderscheiden, zie figuur 1. Bij contractie worden de I-banden smaller, bij maximale 
cmtractie zijn ze zelfs helemaal verdwenen. De A-banden houden hun normale breedte. 
De Z-lijn raakt de A-band bij maximale verkorting. De H-band, die zich normaal in de 
A-band bevindt, verdwijnt. 

I J 
Figuur 2: De opbouw van het myosinefilament uit 'heavy' meromyosine (HMM), 'light' 
rneromyosine (LMM) en M-substantie (Bernards en Bouman, 1988). 

Xet contrídemechdsme besfzit uit de vorming van chemische verbindingen, "cross- 
bridges", tussen de uitstekende koppen van het %heavy meromyosine" HMM en 
actinemoleculen in het dunne filament. Dit is geen starre verbinding. Na de koppeling 
buigt de myosinekop naar het "light meromyosine" EMM. Het actinefilament verschuift 
naar het centrum van het sarcomeer. Na deze knik wordt de dwarsverbinding 
losgemaakt, de kop veert terug en gaat een verbinding aan met het volgende actinemole- 
mul. Het filament kruipt zo als het ware verder. De actine-myosineverbinding komt tot 
stand als de kop een hoek van 900 met het filament maakt, deze breekt als de hoek 45' 
wordt. De koppen bewegen niet in fase, dat wil zeggen dat de hoeken die verschillende 
koppen met het filament maken, niet allemaal gelijk hoeven te zijn. 
Qok als de spier niet (meer) verkort blijft de cyclus koppelen, aanspannen en loslaten 
doorgaan. NU worde~ de f4fmenten i e t  dcmrgeschoveq maar op spanning gehouden. 
Myosinekoppen oefenen een kracht uit op het acthefilament. De energie hiervpor komt 
van ATP, dat tijdens de contractie gesplitst wordt in ADP en in fosforzuur. 
Het aantal actine-myosinebruggetjes hangt af van de mate van overlap van de dunne en 
dikke filamenten. 
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De spiercontractie verloopt in vier fasen: 
i. Exitatie: Depolarisatie van de actiepotentiaal, dit komt door snelle Na+-in€lux 

van sarcolemma, via T-tubuli naar het inwendige van de spiervezels. 
2. Latente tijd Depolarisatie nu ook in longitudinaal systeem. Ca2+-ionen kunnen 

nu myofibrillen bereiken, hierdoor kan actine een verbinding aangaan met 
myosine. Het ATP splitst. 

3. Csntraaie: Door koppelhg oefent mymine een h c R t  uit QP actine en wordt 
actine tussen het myosine getrokken. Dit kost ÂW. 

4. Relaxatie: Ca2'-ionen worden actief terusepompt in het sarcopiastmatisch 
reticulum. De actine-myosine interactie wordt onderdrukt. Dit losmaken 
kost ook ATP. 

Op spierniveau zijn er verschillende vormen van contractie: 
A. Isotonische contractie: Gedurende de hele contractie blijft de spanning in de 

B. Isometrische contractie: Gedurende de hele contractie blijft de lengte van de 

C, Auxotodsche contractie: De spier verkort zich, terwijl de s p w g  in de spier 

spier constant, de lengte van de spier verandert wel. 

spier constant, de spanning in de spier verandert wel. 

toeneemt. 

Figuur 3: De verschillende vormen van spiercontractie, a. isotonische contractie b. 
isometrische contractie c. auxotonische contractie (Bernards en Bomm 1988). 
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HBOFDSTCTK 3: MODELLERING VAN C O N ï X A ~  OP SARCOMEEIZNIVEAU. 

Dit hoofdstuk is voornamelijk gebaseerd op Zahdak (1981). 

3.1 HET MODEL VAN A.V.HILL 

Het model van Hill is een klassiek twee-elementenmodel. Het is een zeer eenvoudig 
mde l  en wordt vaak gebruikt om kwantitatieve voorspellingen te maken van het 
meckmische gedrag vm de skeieqier in vivo en in e~-prheïìt. 
De spier wordt gemdeiieercl door een "series eiastie ekmeïîí" SE (seíiee! elastisch 
element) in serie met een "active force-generating contractile element'' CE (actief kracht 
genererend contractiel element). 
I 1 

I t 

Figuur 4: Het twee-elementen model van de spier volgens Hill (Zahalak, 1981). 

Er wordt aangenomen dat bij een constante waarde van activatie de rek van het SE en 
de reksnelheid van het CE eenduidig bepaald zijn door de instantane spierkracht. De 
mathematische weergave van het model ziet er als volgt uit: 

L = CF - V(P,FO) (1) 

Met: L = de spierlengte [ml 
P = de spierkracht [NI 
po c 
V 

= de isometrische kracht [NI 
= de compkintie van SE [m-ha-'] 
= de snelheid van verkorten van CE [ms-'1 

De afgeleiden in formule (1) zijn afgeleiden naar de tijd. 
De eerste term van het rechterlid van deze formule geeft de verlengingssnelheid van het 
SE (het peesdeel van de spier) en de tweede term van het rechterlid geeft de 
verlengingssnelheid van het CE (het contractiele deel van de spier). De verlenghgssnei- 
heid is gelijk aan min de verkortingssnelheid. 
Voor kleine lengteveranderingen en voor volledige activering en constante V Zijn Po en 
dL/d constant, en geldt dP/dt = (dp/L)*(dL/dtt). Formule (1) kan nu geschreven 
worden als: 

= c-'(Pp&[l + (LfV(Pgd1 
dL 

Dit model is alleen geschikt om de skeletspier tijdens verkorting te beschriben. Bij 
contractie tijdens verlenging is het niet bruikbaar. Dit komt omdat uit formule (2) blijkt 
dat de L-P-curve op elk punt een eenduidige helling moet hebben, t e d j 1  uit experimen- 
ten blijkt dat de m e n  elkaar kunnen snijden en daar dus niet dezelfde helling hebben. 
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Het model van Huxley is een zeer ingewikkeld kinetisch model, waarmee de mechani- 
sche en energetische toestanden van de skeletspier op basis van chemische interacties 
tussen actine en myoslne op cross-bridgeniveau voorspeld kunnen worden. Het model is 
te ingewikkeld om er hele spieren mee te beschrijven. Wel is het bruikbaar om er 
experimenten op spiervezels mee te interpreteren en om veronderstellhgen over 
moleculaire contractiemechanismen te toetsen. 
Er worden een aantal aannamen gemaakt: 

* Cross-bridges zijn onafhankelijke "kracht bronnen". 
* Op elk moment is er met grote waarschijnlijkheid slechts één actinebindings- 

plaats beschikbaar voor een cross-bridge. 
* Elke cross-bridge kent twee biochemische toestanden: één gebonden en één 

ongebonden. In de gebonden toestand is de gegenereerde kracht evenredig 
met de verplaatsingx, vanuit een evenwichtstoestand waarin de kracht nul 
is. 

De fixtie bindingen met e m  b p . d &  verplaatskg x wordt beschreven met een 
distributiefunctie n(i,t). De materiële afgeleide hiervan is de afgeleide naar de tijd, 
bepaald in één en hetzelfde materiële punt. Deze materiële afgeleide valt uiteen in twee 
afgeleiden: de eerste, de afgeleide naar de tijd, stelt de verandering in hoogte van de 
verdeling (van de distributiefunctie) voor, de tweede, een afgeleide naar de bindingsleng- 
te, heeft te maken met een verschuiving van een binding b h e n  de verdeling als gevolg 
van zijn snelheid. 
Het gevolg van de hierboven gemaakte aannamen kan worden omschreven in de 
volgende formule, die de materiële afgeleide van de distributiefunctie voorstelt: 

../- ,a0* n%c_ .- -- -*- 

/ 
/- 

/' 

Met: x = de vepiaatsing gemeten vana€ de evenwichtspositie van een cross-bridge 
(bindingslengte). In de evenwichtspositie is de cross-bridge niet 
uitgerek en is de cross-bridgekracht gelijk aan nul. [m] 

x en op tijdstip t. E-] 
n(i,t) = de distributiefunctie van fractie verbonden cross-bridges met verplaatsing 
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f(x) 

g(x) 

v(x) 

= de bonding rate pwmeter (de fractie van het aantal ongebonden cross- 

= de unbondmg rate parameter (de fractie van het aantal gebonden cross- 

= de snelheid van het verkorten van een halve sarcomeer. [ins-'] 

bridges, die per tijdseenheid een binding aangaat). Is-'] 

bridges, die per tijdseenheid loslaat). [s-'] 

Figuur 6: De bindingssnelheid en de ontbindingssnelheid. O = ongebonden, toestand 1 
= gebonden toestand. 

N o m a d  gesproken staat er een plus-teken tussen de twee partiële afgeleiden, nu is deze 
vervangen door een &-teken omdat de snelheid gedefinieerd is als verkortingssnelheid. 
Hieruit kan n&t) bepaald worden en daarmee verschillende interessante macroscopische 
variabelen als functie van deze verdeling. 
Als de kracht- verplaatsingskarakteristiek van een cross-bridge lineair wordt veronder- 
steld met een veerconstante k, dan is de spanning: 

Met: S(t) = de spanning (Cauchy). [ N I I ~ ~ ]  
P = de kracht. [rJ1 
A 
a = de activatieparameter. [-I 
4=1 
na 
S = de sarcomeerlengte. [m] 
k 
I 

= het dwarsdoorsnede-oppemlak van de spier. [m2] 

= mk/(2l) Dit is een commte a€hdeEjk va0 de animssanictuw van ket 

= het aantal cross-bridges per eenheid volume. [m-3] 

= de cross-bridge veerstijfheid. [Nm-'1 
= de afstand tussen de opeenvolgende actinebindhgsplaatsen. [m] 

contractiele weefiel. pm4] 

Deze formule kan als volgt verklaard worden: Neem één plak halve sarcomeren met 
dwarsdmrsnede-oppervlak A en breedte s/2 De spier wordt dan dus voorgesteld als een 
aantal myofibdlen, die tegen elkaar aan liggen. (Dit is een fysiologisch model. Je kunt 
ook de spanning in een myofibril uitrekenen. Je moet dan voor A het dwarsdoorsnede 
oppervlak van een sarcomeer inden.) In deze plak is het aantal cross-bridges d / 2 .  
De kracht van de verbonden cross-bridges met bindinglengte in de range ('+uk) is de 
stijheid mad de verlenging (=de kracht van één cross-bridge) maal het aantal 
amwe2ige cos-bridges m d  de fixt.ie v a  de mwezige aos-bridges die gebonden 
zijn. In formulevorm ziet dit er uit als: kx*m4s/sjr(4t)dr/z. De totale kracht is de 
sommatie over alle bindingslengten. In principe is eke bindinglengte x mogelijk. 
Daarom loopt de sommatie van min-oneindig tot plus-oneindig. De factor a brengt in 
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rekenhg dat niet d e  deelnemende cross-bridges kunnen binden, doordat bij grote 
spierlengte er niet genoeg overlap is tussen de actine- en myosinefilamentea Bij kleine 
spierlengte kunnen niet alle deelnemende cross-bridges binden doordat er sprake is van 
sterische verhindering. 
De spanning is de kracht gedeeld door het oppervlak. 
De kracht blijkt evenredig te zijn met het eerste-orde moment van de distributiefunctie. 
D e  instantane stijfheid K van het contractiele weefsel kan ook als functie van n(st) 
geschreven worden. Dit is evemedig met het ndde-srde moment. Ei wordt verondersteld 
dat de cross-bridges lineair ehtisch zijn en dat myoÎilameniern eiaslrsch z@~. 

Met: K(t) 
Deze formule is gelijk aan de sommatie van de stijfheden van de cross-bridges. Wet is 
dus gelijk aan de kracht van de spier gedeeld door de verlenging. 
De totale hoeveelheid energie die vrijkomt per tijdseenheid dE/& k m  ook berekend 
worden. Wiervoor maken we de aanname dat één ATP molecuul wordt gehydrolyseerd 
in ADP, voor elke complete cyclus van een cross-bridge binden en ontbinden. De 
chemische energie die per tijdseenheid per volume eenheid vrijkomt is: 

= de instantane stij€heid van de contractiele stof. [Nrn-'] 

Met: dE/dt = de totale chemische energie die vrijkomt per tijdseenheid bij verkorten 

c2 = m e /  [Jm4] 
f 

van de spier per volume eenheid. [Js-l] 

= de energie van één ATP molecuul, die bij hydrolyse vrijkomt. [Jl 
Deze uitdrukkiq kan als volgt verduidelijkt worden: cg is de energie die per tijdseenheid 
vrijkomt uit één cross-bridge die ontbindt. Het aantal gebonden cross-bridges per 
volme-eenheid is mn(i,t)&$? . Deze kainoera dus ~ntbhden ~nder  vrijkomen van 
energie. a Is de activatieparameter, die de mogelijkheid tot deelname aan het binden en 
ontbinden van cross-bridges in rekening brengt. De sommatie gaat weer over alle 
bindingslengten. 
(De mechanische energie die opgeslagen is evenredig met het tweede-orde moment van 
n(qt), zie appendix van Lasialak 1990.) 

3.3 HET UITGEBREIDE MODEL VAN A.F.HUXLEY, 

Pn het Huxley model deel 1 is de m a m e  gemaakt dat een cross-bridge slechts twee 
toestanden kent. Dit wordt nog steeds als een waardevol model beschouwd. Recentere 
en nauwkeurigere experimenten op geïsoleerde spieren hebben geleid tot een uitbreiding 
van het basismodel. 
&ra niecwe a.mmme is dat de moss-bridges niet slechts twee, maar meerdere toestanden 
kennen. In plaats van formule (3) voor een twee-toestanden systeem krijgen we nu een 
set van N-1 gekoppelde eerste-orde differentiaalvergelijkingen voor een model met N 
biomechanische toestanden. 
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Met: 

en meti = 2y2&w. 1-1 
Pi = de 
f i j  = de 

= de 
T = de 
Ai = de 

waarschijnlijkheid van de i-de toestand. [-I 
snelheidsparameter voor transities van toestand i naar j .  [ms-l] 

-ILj - Ai) 4 = e  xr 
4i 

constante van ~oltnrnanri. [KJ-'] 
absolute temperatuur. [KI 
vrije energie van toestand i. IJ] 

In het meest simpele geval van een twee-toestanden model (1 = gebonden en O = 
ongebonden) zijn er volgens de theorie van T.L.EHl twee reactiepaden tussen de twee 
toestanden. Dit komt tot uiting in de volgende formule: 

Met: f 

g 

en met: 

f 

g' 

= de snelheidsparameter voor binding langs het eerste reactiepad. Is-'] 
= de snelheidsparameter voor ontbinding langs het eerste reactiepad. Is-'] 
= de snelheidsparameter voor ontbinding langs het tweede reactiepad. [s-l] 
= de snelheidsparameter voor binding langs het tweede reactiepad. [s-'1 
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I e n .  O = de ongesmncien 
toestand, I = de gebonden toestand (Zahalak 1990). 

Bij constante temperatuur mag A, constant verondersteld worden en A, kwadratisch in 
x. 

1 
2 

A@) = A ;  + -kx2 

Het oude en het nieuwe twee-toestanden model hebben mathematisch gezien dezelfde 
vorm De kracht en de stijfheid worden nog steeds Serekend volgens de formules (4) en 
(5). De totale energie die vrijkomt wordt nu echter berekend volgens: 

E = ac2 I i g(x)n(x,t) - g'(x)Ii - n(x,tll) LLX (12) 
-- 

Dit komt overeen met formule (7) als g > > g'. 

Mijns inziens bedoelt Zahalak hier dat er altijd een chemisch evenwicht heerst bij een 
reactie, dit komt tot uitdnikking in formule (8). Bij elk reactiepad hoort dan ook een 
extra temgreactie. In dit geval betekent dit, dat er bij een reactie van gebonden- naar 
ongebonden toestand van de cross-bridges een extra terugreactie is, naast de al 
gektrdweerde weg v a  ongebonden nam zebonden toestand. Dit geldt ook voor de 
reactie van ongebonden naar gebonden toestand, zie figuur (7). 
In deze optiek is formule (7) alleen correct als er voor hj geldt dat zowel het al 
geïntroduceerde reactiepad van toestand i naar toestand j bedoeld wordt, maar daarbij 
ook de terugreactie van toestand j naar toestand i. Als er een twee-toestanden model 
gekozen wordt geldt er dus: i = 2, &? = f(x) + g'(x) en fz1 = g(') + f('). Uit formule (7) 
kan dan formule (9) worden afgeleid door voor p I  (I-n) te nemen en voor p2 n. 

3.4 DE EXACTE OPLOSSING VAN ]HET BASIS MODEL VAN Hi-JxIcEY. 

De oplossing van het twee-toestanden model van HuxIey kan gevonden worden met de 
methode van karakteristiekea Als v = constant en als t + is de oplossing voor n('t) 
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Met: H(x) = f(x) + g(x) 
Als v > O, dan gebruik je in de integraal het plusteken. 
Als v < O, dan gebruik je in de integraal het min-teken, 

(1 4 b) 
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3.5 DE AFSCHATTING -+ HET DM-MODEL. 

Ervan uitgaande dat enkel maar de momenten van de distributiefunctie bekend hoeven 
te zijn om het macroscopische spiergedrag te beschrijven, heeft Zahalak (1981) directe 
afschattingen gemaakt van deze momenten. Hierbij is het niet nodig om de distributie- 
functie van te voren te bepalen (er wordt er namelijk één gekozen). Deze distributiefunc- 
tie moet wel van te voren berekend zijn om de momenten van het Huxley model te 
bepalen. 
i ~ e  &chatting gaat ais voigt: ga uit van fomüle (31, vemcïîi~-i&g befde ka~teri met 
xi ( A  =U,í,z, ... j en integreer over het domein van x Dehieer Oe voIgende firndes: 

- 

Met: MA(t) = het A-de moment van de distributiefunctie. [m"'] 

Met: b, 
Vergelijking (3) wordt nu geschreven als: 

= het A-de moment van de bonding rate functie. [m"'s-'] 

Met: AZ = 0,1,2, ... 1-1 
Als nf't) wordt geschreven als n(M, Mp MJ is formule (17) een set van gekoppelde 
niet-lineaire eerste-orde differentiaalvergelijkingen voor de momenten van de 
distributiefunctie. 
De ahchatting zit h het kit dat er a priori eer? benadering voor de algemene vorm van 
n(4t) wordt gekozen. Deze benadering is een compromis tussen nauwkeurigheid en 
eenvoud. Een goede benadering lijkt een Gauss distributiefunctie. 
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Hierbij is p het gemiddelde en a de standaard deviatie. 
Als we nu formule (18) in formule (17) invullen krijgen we de uiteindelijke formules 
voor de eerste drie momenten van de distributiefunctie. 

Voor F,, zie appendix A Zahalak (1981). Deze functies hangen af van de veronderstelde 
vorm van de bonduig- en mbonding rate parameters en van de V Q ~  van n(k,t). 
Voor n&t) kan worden volstaan met een eenvoudige verdelingsfunctie, bijvoorbeeld de 
Gauss functie, want de kracht, de stijfheid en de energie hangen af van de integralen van 
deze verdeling en niet van de verdeling in detail. 
De rate parameters fl, g,, g, en g, worden als constanten beschouwd. Dit mag als de 
spier constant gestimuleerd wordt en niet veel in lengte verandert. Voor andere 
constante waarden van spierstimulatie kan men de waarde van fl aanpassen, zó dat als 
de stimulatie toeneemt de waarde van fl ook toeneemt. 

Resultaten van dit model blijken in ieder geval kwalitatief goed overeen te komen met 
vergelijkbare proeven op echte spieren. Enkele trends die uit dit model blijken zijn: 

* ''yielding;" (de kracht daalt abrupt na een sterke stijging) komt voor bij lage tot 
matige stimulatiewaarden en komt amper voor bij hoge stimulatiewaarden 
(bij gegeven snelheid). 

* de kracht kan tijdens rekken dalen tot onder de isometrische waarde. 
* de gemiddelde kracht daalt tot onder de isometrische waarde bij sinusvormige 

* er treedt hcrrmonisChe vervorming op van de kracht bij sinusvormige rek van 

* bij gegeven stimulatiewaarde en korter wordende beginwaarden van spierlengte, 

rek. 

groeiende amplitude. 

daalt de rekresponsie. 
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3.6 DISCUSSIE 

Het DM-model is een mathematische simplifïcatie van het Huxley model. In het DM- 
model wordt een benadering gekozen voor de distributiefunctie n(i,t), die in het Huxley 
model precies berekend wordt. Wet DM-model kan daarmee niet meer in detail de 
mnîracîie op cross-bridgeniveau beschrijven, maar wel het macroscopische gedrag. 
Er zijn een aantal belangrijke voordelen, die ket DM-mdel aantrekkelijk maken: 

1. Het model is eenvoudig van structuur en er km zonder veel probiemen mee 
gerekend worden. 

2. De lage orde momenten kunnen direct berekend worden, zonder dat de exacte 
distributiefunctie van te voren bekend hoeft te Zijn. Je gebruikt immers de 
gekozen benadering voor de distributiefunctie. 

gecompliceerde experimentele gedrag van de skeletspier bij rek, verkorten 
en bij oscillatie. 

4. Het geeft een directe wiskundige link tussen de microscopische parameters uit 
de kinetische theorieën en de maasscspische parameters uit het hele- 
spiemodel. 

5. Het model blijft handelbaar als er veranderingen door lengte afhankelijkheid 
en stimulatie afhankelijkheid ingevoerd worden. 

6. Het DM-model vergt een 100* kleinere rekeninspanning dan het Huxley model 
(Zahalak 1987). 

3. Het geeft een realistische afschatting (in ieder geval kwalitatief) van het 

Enkele minpunten van het DM-model en het Huxley model zijn: 
1. Er is geen rekening gehouden met peesmateriaal dat zich in de spier bevindt. 

Als je het model op sarcomeerniveau bekijkt is dit geen minpunt. 
2. Er is nog geen rekening gehouden met hoe de activatieparameter en de (un-) 

bonding rate parameters van de lengte en de stimulatiewaarde van de spier 
afhangen. 

3. De (un-)bonding rate parameters worden zó bepaald dat de model uitkomsten 
redelijk overeenkomen met de experiment uitkomsten. Ze worden dus niet 
op zich zelf staand afgeleid uit de @siologie van de spier. Bovendien zou 
Bet me~ein v a  deze parameters zeer ingewikkekl zijra. 

4. De spier wordt voorgesteld als parallel liggende myofibrillen, terwijl een spier 
een 'trispat" opbouw heeft. Wederom geldt hier dat als je het model op 
sarmmeerniveau bekijkt dit geen minpunt is. 

myonlamenten en de sterische verhindering verdisconteren, hoe deze 
parameter hiervan afhangt wordt niet weergegeven. Nu wordt nog gewerkt 
met a = 1, onder de veronderstelling dat er optimale overlap en maximde 
activatie geldt. 

5. De activatieparameter moet het eventuele missen van overlap tussen de 



HOOFDSTUK 4: MODELLERING VAN CONTRACTIE OP SPIERNIVEAU. 

Uitgaande van het model voor contractie op sarcomeerniveau, beschreven in het vorige 
hoofdstuk, heeft zahalak een model opgesteld voor contractie op spierniveau. In dit 
hoofdstuk zal dit model besproken worden, op basis van Zahalak (1986). 

De spier wordt opgedeeld verondersteld in een contractiel deel en een peesdeel. Het 
@~ntrdele  deel is add. Het peesdeel is passief en bevat geen contractiel weefsel, Bit 
kan als voîgt gemdeiieerd worden: 

1 CMrTRlrCnLE TISSUE I TENDON ' 

Figuur 9: Model voor spier met pees (Zahalak 1986). 

Met: L = de totale spierlengte. [m] 
;iy 
Y 
P = de spierkracht. 

Er geldt: 

= de lengte van het contractiele deel. [m] 
= de lengte van het peesdeel. [m] 

De index o betekent dat de desbetreffende waarde wordt bedoeld in de referentietoe- 
stand. Deze referentietoestand is de toestand waarin de spier de maximale isometrische 

In het contractiele weefsel zit een vast aantal sarcomeren: 
sparnniFiP heeft. 

Met: s = de sarcomeerlengte. [m] 
Het gedrag van het peesmateriaal wordt beschreven door de compliantie: 

- -  LE - C(P) dP 

Met: C(P) = de compliantie van de pees. [d-'] 
Het contractiele deel van dit model wordt op dezelfde manier beschreven als in 
hw€&auk 3 bij het DM-mdel. Be lage-orde momenten van de distributiefunctie hebben 
de volgende interpretatie: 
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* Qo is proportioneel aan de instantane stijfheid van het contractiele weefsel. 

Met: r = A, m sok h2/ (21) [NI 
Qo = het genormeerde nulde-orde moment van de distributiefunctie. 

na*/ h' f-1 
* Q, is proportioneel aan de insiantane kracht gegenereerd door de spier. 

~ ( t )  = ttrq (24) 

Met: Q, = het genomeerde eerste-orde moment van de distributiefunctie. 

* Q2 is proportioneel aan de totale elastische energie, die instantaan wordt 
MI / h 2  [-I 

opgeslagen in de cross-bridges. 

Met: Q2 = het genormeerde tweede-orde moment van de distributiefunctie. 
1M,/h3 [-I 

Voor het geheel geldt nu: 

L = X + P  (26) 

De contractiesnelheid van het contractiele weefsel en het peesdeeel kunnen dus gewoon 
worden opgeteld om de contractiesnelheid van de hele spier te krijgen. De contractie- 
snelheid van het contractiele weefsel ziet er als volgt uit: 

* 2Xhu x=-  
S 

Met: u = v / h ,  de genormeerde verkortingssnelheid van een halve sarcomeer. [s-'j 
Dit wil zegge% dat de verlengingssnelheid van de hele spier gelijk is aan min de 
verkortingssnelheid van een halve sarcomeer maal het aantal halve sarcomeren dat zich 
in de totale spieriengte bevindt. 
De formules (21), (Z), (24) en (27) worden gesubstitueerd in formule (26). Het resultaat 
hiervan is een uitdrukking voor de spierreksnelheid in termen van Q, en ziet er als volgt 
uit: 

Met: y 
K ( g! QI 1 = I+ Liz C ( r a Ql ,I9 is een compliantie functie. [NI 
A 

= ( 2 Xo h ) / ( Lo so 1, is een dimensieloze geometrische parameter. [-I 

= L / L ,  is de spienet 1-1 
Het model voor het spier-pees-complex bestaat nu uit de drie differentiaalvergelijkingen 
voor de stijfheid, de kracht en de energie-inhoud van het contradele deel (formule 19), 
aangevuld met formule (B), die de spierlengte beschrijft. 
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HOOFDSTUK 5: NUmIUEm IMPLEMENTATIJ3 VAN HET DM-MODEL. 

Het DM-model is geformuleerd als drie gekoppelde differentiaalvergelijkingen voor de 
momenten MD Ml, rW, (formule 9). Het model is geïmplementeerd in MATLAB, hierin 
worden deze vergelijkingen via numerieke integratie opgelost. Als begintoestand wordt 
de stationaire isometrische toestand gekozen. De waarden van de momenten in deze 
toestand zijn te berekenern door het stelsel Werentiadvergelijkingen ~p te IQ~S~XI =et 
arbitraire kginwaarden voor de momenten, onder de voorwaarde dat v(fj=O. De uit 
deze berekening gevonden stationaire eindwaarden voor áe momenten worden 
vervolgens gebruikt als beginwaarden voor de eigenlijke berekening. Deze beginwaarden 
kunnen zowel worden gebruikt in het programma voor de spier waarin alleen het 
contractiele weefsel is gemodelleerd (bijlage i), als in het programma waarin zowel het 
contractiele weefsel als het peesweefsel is gemodelleerd (bijlage 2). 
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HOOFDSTUK 6: SIMULATILES MET HET DM-MODEL. 

Om het DM-model dat in MATLAB is geprogrammeerd te toetsen, moeten er enkele 
simulaties gemaakt worden. Eerst wordt met het programma voor het DM-model van de 
spier zonder pees een grafiek uit Zahalak (1981) nagebootst (simulatie 1). Hierna wordt 
met het programma voor het DM-model van de spier met pees een grafiek uit Zahalak 
(19%) mgebmtst (shdzitie 2). 
Om te kijken of het model de werkelijkheid volgt, wordt met het programma voor de 
spier met pees een experiment uit Etterna en Huijhg (1994) nagerekend (simulatie 3). 

6.1 SIMULATIE 1: DE 'UNBONDING RATE FUNCTIE. 

In Zahaiak (1981) wordt het effect van de 'unbending rate functie'g(x;) formule (14b) op 
het basis model van Wuxley berekend. De invoerwaarden zijn: =43.3 s-', gI = 10 s-l, 
g2=209 S', g,=O s-' (gestreept weergegeven) of g3=50 (getrokken weergegeven) s-l en 
u = t-20 s-' (bovenste twee curven) of u =-20 s-l (onderste twee curven). 

100 ;?o0 300 4 0 0  500 
tímsec) 

Figuur i 0  Wet effect van de 'mbonding rate functie' op het model van Huxley. 

In het programma voor het DM-model zonder pees worden dezelfde invoerwaarden 
ingevoerd als bij Zahalak (1981). Het programma berekent eerst de beginwaarden (met 
u =O) en daarna de &komstwaarden voor de genormeerde momenten. De waarden voor 
het genormeerde eerste-orde moment worden gedeeld door de beginwaarde van het 
eerste-srde moment. Dit komt nmefijk QVCXWXI met de kracht gedeeld door de 
beginwaarde van de kracht uit figuur 10. Uit de uitkomst van deze berekeningen (figuur 
li) blijkt dat de grafieken goed overeen komen. Hieruit kan afgeleid worden dat het 
model correct geprogrammeerd is. 
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Figuur 11: Het effect van de 'mbonding rate functie' op hei Huxley model, bereken( 
met het DM-model. 

6.2 SIMULATIE 2: HET 'ISOWIDCITY' EXPENMENT. 

In zahalak (1986) wordt een 'isovelocity' experiment gesimuleerd. Dit is een experiment 
waarbij een rek met een constante snelheid wordt opgelegd op een spier die is 
opgebouwd uit contractiel weefsel en peesweefsel. Hierbij blijftf, constant. De kracht 
die berekend is, is de 'steady-state' waarde. Steady-state waarden worden na 200 111s 
bereikt. De hvoerwaarden zijn: g, = '7 SI, g, =2u8 s> g, =38 s-I, a = 1.0, y= Û.Û28, K= 0.w 
N en f, =35 s-' (de bovenste lijn) of fr =5 (de middelste lijn) of fr = 1 s-l (de onderste 
lijn). Hoe hoger de constante waarde van spiersthulatie, hoe hoger de warde van de 
'bonding rate parameter'f,. Als de spiersthulatie hoger is, is de kracht in de spier ook 
hoger. 
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Pn het programma voor het DM-model, waarin naast het contractiele weefsel ook het 
peesweefsel is gemodelleerd, worden dezelfde invoerwaarden ingevoerd. Voor de 
reksnelbeid worden dezelfde waarden gekozen i0 figuur 62. Met het programma voor 
het contradele weefsel zonder pees worden eerst de beginwaarden voor de genormeerde 
momenten berekend. Hierna worden met het programma voor de gehele spier (dus 
contractid- en peesweefsel) de genormeerde momenten berekend. Net zo& i~ de vorige 
simulatie geldt ook hier, dat het genormeerde eerste-orde moment gedeeld door zijn 
beginwaarde overeenkomt met de kracht gedeeld door zijn beginwaarde. Het resultaat 
van de berekeningen ziet er als volgt uit: 

Y 

-0.8 4.6 -0.4 -0.2 O 0.2 0.4 0.6 0.8 

lp Esec (̂-l)l 

'ipw 13: Het kovebcity e~per;Jioent nagerekend met het DM-model. 

De gafieken hebben ongeveer hetzelfde verloop. De waarden van de grafieken voor 
fI =5 en fi = 1 bij reksneheid=O liggen dichter bij elkaar dan die van Zahalak. Ook 
verschillen de waarden van alle drie de grafieken bij een reksnelheid = -0.75 veel van die 
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van Zahdak. Deze verschillen zijn waarschijnlijk het gevolg van het feit dat Zahalak 
(1986) een andere definitie van de 'unbonding rate parameter' hanteert dan Zahalak 
(1981). In het programma is gebnrik gemaakt van de definitie van Zahalak (1981). Dit 
is niet aan gepast omdat dan een deel van het programma herschreven moest worden. 
Een voorzichtige aanname is dat ook het model met pees correct geprogrammeerd is. 

fl 253 4w 
time (ms) 

1 

6 3  SIMULATE 3: DE F€EQuENTIE-AFHANK1E3[9JKE SPANNING. 

In Ettema en Huijing (1994) wordt een experhnent beschreven op de gastrocne~x~ius 
medialis van een rat. Dit is een spier met pees. De spier wordt een isometrische 
contractie opgelegd. Ah het isometrische krachtplateau bereikt is, wordt er een 
sinwordge lengteverandering opgelegd. De amplitude hiervan is 0.05 ~llfll, dit is 0.125 
% van de totale lengte van de spier met pees. De frequentie varieert van 5 Hz tot 180 

Als uitgang wordt er gekozen de stijfheid in het spier-pees complex te meten. De 
stijfheid is gedefinieerd als de top-top verandering in de kracht gedeeld door de top-top 
verandering in de lengte. 

I I 2 5 10 20 s 0 1 1 w m  
IO' ' ' ' 

T (Hzl  
Figuur 15: De stijfheid als gevolg van de frequentie van vier spieren (gestreept) en de 
gemiddelde waarde (getrokken). De x-as heeft een log schaal. 

In het artikel wordt het experiment gesimuleerd met een Hill-type model. 
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Figuur 16: De gemiddelde waarde van het experiment (getrokken), de resultaten van de 
-simulatie (streep-stip lijn) en de Wilishulatie waarden met een andere invoer 

(gestippeld). De x-as heeft een log schaal. 

Dit experiment is ook gesimuleerd met het DM-model voor spier met pees. De 
bes e Invoerwaarden voor dit model waren de wmdeB voor de soleu van een kat: 
fi = 35 8, g, = 7 s-l, g2 =2ûû s-', g3 =30 s-19 a = 1, y= 0.028 en I(= 0.040 N (Zahalak 2986). 
Voor de lengte van het spier-pees complex geldt: L=40+ 0.05*sin(2*w*f*t) 
I 

t rs=i 

Figuur 17: De lengte als functie van de tijd. 

Bij de invoer van het programma staat LP, dit is de afgeleide naar de tijd van de rek A 
van het spier-pees compkx, De invoer hiervan is dus: LP=0.00125*cos(2*x*f*t)*2*lr*£. 
f Varieert van 5 Wa. t ~ t  180 hIz. In het programma moet nu bij het onderdeel 'INVOER 
VAN VARIABELE" het '%-teken' voor de variabele t weggehaald worden. Er moet 
immers een t gedefinieerd zijn, omdat die in de cosinus functie van LP geïntroduceerd 
wordt. 
Eerst worden met het programma van de spier zonder pees de beginwaarden berekend. 
Met het programma met pees worden vervolgens de waarden van Q1 berekend bij elke 
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tijdstap, voor de verschillende waarden van f. Bijvoorbeeld voor f = 50 Hz. 
I 

0.47 

0.465 

1 0.4  

6.455 I 
.._..________.._...__..... . ._._______.__..___.i ......__...._ : __...___._..._ :_...___....___..i 

0.425 I 
O 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2 I 

t [sec] I 
I 
Figuur 18: Met eerste-orde moment als functie van de tijd. 

Om de stijfheid volgens de definitie van Etterna en Huijing te berekenen wordt de top- 
top waarde van Qi (2* de amplitude, af te lezen uit de grafiek) gedeeld door de top-top 
waarde van de lengte (0.1 m). Deze waarden worden in een grafiek tegen de 
frequentie uitgezet: 
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De figuren 19 en 15 zijn niet zomaar met elkaar te vergelijken, de eerste gaat over een 
soleus van een kat en de tweede gaat over een gastrocnemius medialis van een rat. De 
top-top waarde voor Q1 is uit de grafiek afgelezen. Dit is niet een zeer nauwkeurige 
manier van bepalen. Er kan alleen kwalitatief vergeleken worden. 
Kwalitatief gezien komen de DM-simulatie en het experiment aardig overeen, behalve 
bij het stuk van f =O tot f =2O. Daar zijn de stijfheidswaarden van de simulatie lager dan 
in het experiment. 
Als we de kwaliteit van het DM-model vergelijken met die van het door Ettema en 
Huijhg gebruikte Hill model (figuur I$), kunnen we zeggen dat het DM-model de 
experimentele resultaten beter beschrijft dan het, door Ettema en Huijhg gebruikte, 
Hill-model. 
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HOOFDSTUK 7: DISCUSSIE EN CONCLUSIE. 

Traditioneel wordt in modellen ter beschrijving van het mechanisch gedrag van 
skeletspieren de spiercontractie beschreven met een (fenomenologisch) €SU-model (Hill 
1938). Onlangs is een micro-structureel model voor spiercontractie gepubliceerd, het 
zogenaamde ’Distributed Moment’ (DM) model (Zahalak 1981). Dit model is gebaseerd 
so, de aoss-bridge mdeUlea van H d e y  (HmJey 1957). 
Het doel van deze stage was meer inzicht te verkrijgen in dit DM-model. 
Het oorspronkelijke DM-model bestaat uit drie differentiaalvergelijijkingen voor de 
stijfheid, de kracht en de energie-inhoud van contraherende sarcomeren als functie van 
parameters als bindingslengte van cross-bridges en snelheid van maken en verbreken van 
cross-bndges. Het model is geïmplementeerd in MATLAIB. Het verkregen programma 
is getest door berekende resultaten te vergelijken met in literatuur gepubliceerde 
simulatie-resultaten. Vervolgens is een uitgebreide versie van het model (Zahalak 1986), 
waarin ook de pezen zijn opgenomen, geïmplementeerd en getest. Met dit laatste model 
zijn in literatuur gepubliceerde resultaten van skeletspier-experimenten gesimuleerd 
(Ettema en Huijing). 
Wet onderzoek heeft geleid tot de volgende conclusies: 

* Het DM-model kan experimenteel waargenomen aspecten van spiercontractie 
(‘yielding’,f?equentie-afhankelijkheid) beschrijven, die niet met Hill- 
nieddlen beschreven hmen worden. 

e parameters in het DM-model hebben een duidelijke fysische betekenis op 
cross-bridge niveau. Ze kunnen helaas slechts bepaald worden op basis van 
macroscopische spier-experimentea 

* De numerieke uitwerking van het DM-model is ’redelijk eenvoudig’ en vergt 
weinig rekeninspanning in vergelijking met het Huxley-model. 

* Het DM-model leent zich voor uitbreiding: in meer recente versies wordt ook 
calciumactivatie in rekening gebracht (Zahalak 1991). 

Gezien de kwaliteiten van het DM-model kan worden aanbevolen dat het model op 
grotere schaal wordt toegepast. 
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BIJLAGE 1: HET DM-MODEL IN MATUB VOOR DE SKELETSPIER. 

de hand van het programma op de volgende bladzijden volgt hier een stapsgewijze 

EL 
wier worden de gekoppelde differentiaal vergeI@hgen opgesteld. De functie 
p h e  krekent be dgeleide van y. De wardeq die ns&g zijn voor de 
berekening hiervan, worden in het volgende ingevoerd of berekend. 

e = De genormeerde verplaatsing x (e = x/h). Deze loopt van O tot 1 omdat deze 
wordt gebruikt in een integraal, die buiten deze grenzen nul is (zie 
BEREKENING VAN beta). 

u, fi, g,, g,, g, Zijn variabele invmwaarden. 

%INVOER VAN VARIABEBN 

Is altijd O, 1 of 2, het geeft de drie momenten weer. 
%BE VAN beta 

Het genormeerde moment van de bonding rate functie (6 = b,/h"+'). 
D e  integraal wordt berekend met Runge-Kutta. 

%B VAN PA 
%B VANfENg 

%BEPALEN VAN n 
Dit is voor de berekening van de genormeerde momenten niet nodig. 

Dit is voor de berekening van de genormeerde momenten niet nodig. 

functie myerf rekent de errorfunctie van Zahalak uit. Zie frnnction myer€. 

Jij = Ji(r) met i = A. en j = O als r = p/q of j = 1 als 7 = (l-p)/q. 
%BEPALEN VAN fi 
%~~~~~ 

%ERRORF"CTE QM-MODEL 
Hier worden de gekoppelde differentiaal vergelijkingen gedefinleercl. 
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% DM-MODEL VAN ZAHALAK 
% C.M.SCHAAP, SEPTEMBER 1994 
% Dit model dient om afschattingen te verkrijgen van de eerste drie genormeerde 
% momenten- Deze momenten hebben te maken met de stijfheid, de kracht en  de 
% elastische energie van de skeletspier. 
% De invoer is de genormeerde contractie snelheid u, de (0nt)bindingsparameters 
% f l ,  g l ,  g2 en 83, de begin- en eindtijd van de contractie TO en Tf en de 
% beginwaarden van de genormeerde momenten QO, Q l  en Q2. 
% Met deze beginwaarden bv. resp. 1, .45 en .25 en bij u=O kan het model goede 
?ö benaderingen voor Ge genomîeeï~c iriûmeiiien bereken. E e  nieuwe wtartriien worden 
% in het vervolg ais 'beginwaarden gebrùih, ongeacht de genmmvrde contrac~ie- 
% snelheid u. 
% In matlab geef je het commando: [t7y]=ode23('test',T0,Tf,[Q0;Q1;Q2],1.e-3,1). 
% y Geeft dan de nieuwe genormeerde momenten. 

%MODEL 

function ypnme=fun(t,y); 
QO=yU); 
Ql=y(2); 
Q2=y(3); 

%INVOER VAN VARIABELEN 

e=[O:.Ql:l]; 
u=20; 
f 1=43.3; 
gl=10; 
g2=209; 
g3 =O; 
labda=[O: 1:2]; 

%BEREKENEN VAN beta 

kO=e.Alabda( l).*fl.*e; 
kl =e.'Yabda(2),*f 1. *e; 
k2=e.Alabda(3). *f 1. *e; 
dx=.Ol; 
be t a04 ;  
beta 1=0; 
be t a24 ;  
for i= 1 : 100; 
betaO=beta0+.5*(kO(i+l)+kO(i))*dx; 
betal=betal +S*(kl (i+ I )+kl (i)) *dx; 
beta2=beta2+.5*@2(i+l)+k2(i))*dx; 

e n d  
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%plot(e,gO,e,g 1 ,e,g2),pause; 

%BEPALEN VAN p,q 

p=Q UQO; 
q=sqfi( QYQo- (Q 1/Q0)"2) 

%BEPALEN VAN f EN g 

%if e<O 
% f=O 
% g=g2 
% elseif e>l  
% f=o 
% g=gl*e+g3*(e-l) 
% else 
% f=fl*e 
% g=gl*e 
%end 

%BEPALEN VAN n 

%n=QO/( sqrt( 2*pi) *q) *exp (-(e-p) . "2 ./( 2*qA2)); 

%BEPALEN VAN Fi 

FiO =m y erf @ ,q ,O); 
Fil=myerf(p,q,l); 

%BEPALEN VAN J 

JOO=FiO; 
JO l=Fi 1; 
3 10=p*kFiO-q*exp(-@/q)A2/2)/sqrt(2*pi); 
J 1 1 =p*Fi 1 -q*exp(-(( 1 -p)/q)^2/2)/sqrt(2*pi); 
J20=pA2*Fi0-2*p*q* exp (-(p/q)^2/2)/sqrt(2*pi)+qA2* (FiO+p/q* exp(- (p/q)A2/2)/, . 

52 1 =PA2* Fi 1 - 2 *p *q*exp (- (( 1 -~)/q)~2/2)/sqrt(2 *pi)+qA2* (Fi 1 - (( 1 - p)/q) * . . 

J30=pA3 *FiO- 3 *pA2* q*exp(- (p/q)*2/2)/sqrt(2*pi)+3 *p*q^2* (FiO+p/q*exp.. 

53 1=pA3 *Fi 1 -3*pA2*q*exp(-(( 1 -p)/q)^2/2)/sqrt(2*pi)+3*p*qA2*(Fi 1 -( ( 1 -p)/q) *exp. 

sqrt(2*pi)); 

exp(-((l -p)/q)^2/2)/sqrt( 2*pi)); 

(- (P/q)W2)/sqrt(2 *pi)) -SA 3 * (2+ @/q)~2)  * exp (- (p/q)*~/2)/sqrt(~*pi) ; 

(- (( 1 -~)/4>~2/2>/sqrt(2*pi))-q~3 * (2+(( i -p)/q)~z)*exp(-(( i -p)/q)*2/2)/. . 
sqrt(S*pi); 

%BEPALEN VAN fi 
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fiO=QO"(g2"JOO+(f 1+g l)*(J 1 1-J 1O)+g 1 "(p-J1 l)+g3"(p-J 1 1- l+JO 1)); 
fi I=QO*(g2* JlO+(f 1 +gl)*(J21-J2O)+g 1 *(pA2+qA2-J21)+g3*(pA2+q"2-J2 l-p+J11)); 
fi2=QO*(g2*J20+(f l+gl)*(J3 1-J30)+gl*(p~3+3*p"qA2-J3 l)+g3*(pA3+3"p*qA2-J3 1 .. 

-(p*2+q*2)+J2 i)); 

%MODEL 

yprime( 1 )=betaO-fiO; 
yprirne(2)=betal -fil -u*QO; 
yprime(3)=betaZ-fi2-S"u"V i ; 
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% Dit bestand dient om de errorfunctie uit het DM-model van Zahalak uit te 
% rekenen. 

function myerf=fun(p,q,N); 
myerf=1/2*erf( l/sqrt(2)*(N-p)/q)+1/2; 
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B m G E  2: HET DM-MODEL IN MATLAB VOOR DE SKELETSPIER MET 
P E E S M A E m .  

Aan de hand van het programma op de volgende bladzijden volgt hier een stapsgewijze 
uitleg: 
Bijlage 2 komt voor een groot deel overeen met bijlage 1, er zijn alleen een paar extra 
 des io opgenome= met de Uwbij behorende extra parameters. Alleen de nieuwe 
gegevens worden puntsgewijs toegelicht. 
%INVOER VAN VBRIAiBErnN 

t--.. 

kappa = K 
gamma = y 
alfa = a 
M D A  = h 
u Ontbreekt omdat deze in het programma zelf wordt berekend. 

De genormeerde snelheid u is nu vervangen door een uitdrukking voor u, die uit 
de extra peesformule (formule (S)) kan worden afgeleid. 

u Wordt hier apart bepaald, dit is niet nodig voor het uitrekenen van de 
genormeerde momenten, omdat dezelfde uitdrukking voor u al elders in het 

%MODEL 

N VAN u (PEESDEEL) 

program2 i§ VeWJerkt. 
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% DM-MODEL VAN ZAHALAK 
% C.M.SCHAAP, SEPTEMBER 1994 
% Dit model dient om afschattingen te verkrijgen van de eerste drie genormeerde 
% momenten. Deze momenten hebben te maken met de stijfheid, de kracht en de 
% elastische energie van de skeletspier. 
% De invoer is de activatie parameter alfa, de compliantie functie kappa, 
% de dimensieloze geometrische parameter gamma, de spier-rek ratio LABDA, de 
% (0nt)bindingsparameters fl, gl ,  g2 en 83, de begin- en eindtijd van de 
% contractie TO en Tf en de beginwaarden van de genormeerde momenten QO, Ql  
96 en 02. 
% Met deze beginwaarden bv. resp. i ,  .45 en .25 en bij u=O kan het model 
% (waarin de pees nog niet geprogrammeerd is) goede benaderingen voor de 
% genormeerde momenten bereken. De nieuwe waarden worden in het vervolg als 
% beginwaarden gebruikt, ongeacht de genormeerde contractiesnelheid u. 
% De genormeerde contractiesnelheid u wordt vanzelf uitgerekend in het huidige 
% programma, dat is uitgebreid met de pees. 
% In rnatlab geef je het commando: [t,y]=ode2'i('test',TO,Tf,[QO;Ql;Q2], l.e-3,l). 
% y Geeft de nieuwe genormeerde momenten. 

%MODEL 

function yprime=fun(t,y); 
QO=y( 1); 
Q 1 =yW; 
Q2=y(3; 

%INVOER VAN VARIABELEN 

e=[0:.01: i]; 
kappa=.MO; 
gamma=.028; 
alfa= 1; 
f 1=5; 
gl=7; 

g3=30; 
labda=[O: 1:2]; 
%LABDA=constant (d.w.z.isometrische contractie), of=niet constant; 
%LF'=dLABDAJdt 
LP=.5; 
%t=[O:.OO1:.11; 

g2=200; 

%BEREKENEN VAN beta 

kO=e.'Yabda( l).*fl.*e; 
kl=e./'labda(2).*f 1 .*e; 
k2=e./\labda(3).*f 1 .*e; 
dx=.O 1; 
betaO=O; 
Detal=O; 
beta2=0; 
for i=l:lOO; 

betaO=betaO+S*(kO(i+l)+kO(i))*dx; 
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betal=betal+.5*(kl(i+l)+kl(i))*dx; 
beta2= bet a2+. 5 * (k2 (i+ l)+k2( i)) *d x; 

end; 
%plot(e,gO,e,g 1 ,e,g2),pause; 

%BEPALEN VAN p.q 

%BEPALEN VAN f EN g 

%if e<O 
% f=O 
% g=g2 
% elseif e>l 
% f=O 
% g=gl*e+g?*(e-1) 
5% else 
% f=fl*e 
% g=gl*e 
%end 

%BEPALEN VAN n 

%n=QO/( s qrt( 2*p i) * q) *exp (- (e-p) .A2 ./( 2” qA2)); 

%BEPALEN VAN Fi 

FiO=my erf(p,q,O); 
Fil=myerf(p,q, 1); 

%BEPALEN VAN J 

JOO=FiO; 
JOl=Fil; 
J 1 O=p*FiO-q*exp(-(p/q)A2/2)/sqrt(2*pi); 
J1 l=p*Fi 1-q*exp(-(( l-p)/q)A2/2)/sqrt(2*pi); 
J20=p~2*Fi0-2*p*~*exp(-(p/q)~2/2)/sqrt(2*pi)+q~2*(FiO+p/q~exp(-(p/q)~2/2)/. . 

J21=pA2*Fi 1-2*p*q*exp(-(( 1 -p)/q)A2/2)/sqrt(2lcpi)+q”2*(Fi 1 -(( i-p)/q) *. . 

J30=pA3*FiO-3 *~A2*q*exp(-(p/q)”2/2)/sqrt(2*pi)+3*p*q~2~(FiO+p/q*exp.. 

J3 1=pA3*Fi 1-3*pA2*q*exp(-(( l-p)/q)A2/2)lsqrt(2*pi)+3*p*qA2*(Fi 1-(( 1 -p)/q)*exp.. 

sqrt(2*pi>); 

exp(-((l -~)/q)~2/2)/sqrt(2*pi)); 

(-(~/q)~2/2)/sqrt(2*pi))-q~3*(2+(p/q)A2)*exp(-(p/q)A2/2)/sqrt(2*pi); 

(-(( 1 -~)/q)~2/2)/sqrt(2*pi))-qA3 *(2+(( 1 -p)/q)~2)* exp(-(( i -p )/q)~2/2)/. . 
sqrt(2*pi); 

%BEPALEN VAN fi 

f‘,O=QO*(g2*JOO+(fl+gl)”(Jl l-JlO)+gl*(p-J 1 l)+g3*(p-J 1 1- 1+JO 1)); 
fi l=QO*k(g2*J 10+(f l+gl)*(J2 l-J20)+gl*(p”2+qA2-J2 l)+g3*(pA2+qA2-J2 1 -p+J 1 I)); 
fi2=QO*(g2* J20+(fl+g 1)*(J3 l-J30)+g 1 *(pA3+3 *p* qA2-J3 1 )+g3 *(p”3+3 *p*qA2-J3 1 
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-(p”2+qA2)+J2 1)); 

%MODEL 

yprime( l)=betaO-fiO; 
yprime(2)=( beta1 -fi 1 +QO/gamma*LP)/( l+kappa*alfa*QO/gamma); 
yprime(3)=beta2-fi2-2/gamma*(kappa* alfa*yprime(2)-LP)* Q 1 ; 

%BEREKENEN VAN u (PEESDEEL) 

%dLABDA/dt=kappa*aïfa*yprime(2)-gamma*u 
u= i/gamma*(itappa*aiÍa*yprime(2j-i?j; 
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% Dit bestand dient om de errorfunctie uit het DM-model van Zahalak uit te 
% rekenen. 

function myerf=fun(p,q,N); 
myerf= 1/2*erf( l/sqrt(2)*(N-p)/q)+ 1/2; 
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