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بر حسب جریان (  ̇��و ) هاي یونیبر حسب رسانایی(مربوط به جریان یونی کل  فرمول  13,2جدول با توجه به مقادیر : 5-1

   .به دست آوریدرا ) Isتحریک 

  
 

د دار  در این حالت Vmشده جریان تحریک صفر است و همانطور که در قسمت قبل محاسبه کردید، فرض  13,2در جدول : 5-2

̇��(را ثابت نگه دارد  Vmخواهد جریان تحریکی اعمال کند که کنید، فردي می فرضحال . دکنتغییر می با زمان = فرمول ). �

  .دست آورید مناسب براي جریان تحریکی که به این منظور باید به دو سر غشا اعمال شود را به

  

و مقادیر متغیرهاي حالت جدول  13,2را با استفاده از مقادیر پارامترهاي جدول   ̇��رسانایی سدیم، جریان پتاسیم و  :5-3

  .  Δt=50 usecفرض کنید . به دست آورید 13,4

  
به سمت صفر  مشخصی Vmهر معادله مخرجی دارد که در ( رفتار خاصی دارند Vmاز  مشخصیبراي مقادیر  αمعادالت : 5-4

داده شده  Vmرا در  αاین فرم ساده شده باید مقدار . بیابید ،داده شده Vmي این معادالت را حول شده فرم ساده). کندمیل می

  .و اطرافش به دست دهد

  .به دست دهد Vm=10را حول  αnاي را بیابید که معادله) الف

  .به دست دهد Vm=25را حول  αmاي را بیابید که معادله) ب

 



  :کند کتاب را در نظر بگیرید که بیان می 5,39معادله : 5-5

  
پس مقداري غیر صفر ( Im=Isدر نتیجه در طول تحریک، . را دارد 13,2هاي جدول تحریکی به غشا اعمال شده است که ویژگی

و غشا در  Is=50 uA/cm2، ي که مشخص شده جدا از موارد دیگر. اعمال شده باشد t=t0ي در لحظهفرض کنیم تحریک ). دارد

  .موارد زیر را بالفاصله بعد از اعمال تحریک محاسبه کنید. حالت استراحت قرار دارد

  ��/���) الف

  ؟ Is=-50 uA/cm2اگر   ��/���) ب

  چقدر است؟ ΔVmشود اولی که تحریک اعمال می msec 100ي خود را حفظ کند، در مقدار اولیه  ��/���اگر ) پ

  

شود؟ چگونه؟ و چه چیز چه چیز کنترل می(شود؟چگونه یک آزمایش ولتاژ کلمپ انجام میدر چند جمله بیان کنید، : 5-6

  )شود؟اندازه گیري می

نسبت . آکسون ماهی مرکب در حالت استراحت اعمال شده است رب Vm=20 mVیک ولتاژ کلمپ از حالت استراحت به : 5-7

- توانید از دادهمی(شت مدت طوالنی به رسانایی پتاسیم بالفاصله بعد از تغییر ولتاژ را به دست آوریدذرسانایی پتاسیم بعد از گ

  .سازي کامپیوتري الزم نیستشبیه). استفاده کنید در باال 13,2جدول  يها

  

 mV 117 نموداربه (. دهدهاي یونی پس از ولتاژ کلمپ را نشان میکتاب مربوط است که جریان 5,9این تمرین به شکل : 5-8

تواند به زیر خط افقی افت پیدا نمی منحنیدر منحنی غالب است؟ چرا این  msec 4تا  3ي زمانی کدام یون در بازه).توجه کنید

  کند؟

  
  

و  i=15 mM[Na]ابتدا کلمپ با استفاده از ترکیب نرمال . را در نظر بگیرید Vm=15 mVبه  Vm=-60یک ولتاژ کلمپ از : 5-9

[Na]o=180 mM شود؟ جریان حالت مانا توسط چه جریان اولیه توسط چه یونی و در چه جهتی ایجاد می. انجام شده است

  شود؟یونی و در چه جهتی ایجاد می

  

 


