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  هاي بیوالکتریکدرس پدیده دانشکده مهندسی پزشکی

  مدل هاي کانال هاي یونی

  3تفکر شماره 

دکتر مهرداد ساویز: ارائه   فصل چهارم 

  .استفاده کنید) کتاب 4,1(هاي جدول زیر توانید در صورت لزوم، از داده، می2و  1هاي براي سوال*

  
  

هاي پتاسیمی، با اي در حالت استراحت است و در این حالت فقط کانالقورباغهي اسکلتی فرض کنید غشاي سلول ماهیچه: 4-1

  از این غشا چقدر است؟ cm2 0,5مقاومت . باز هستند 0,06احتمال 

  

فرضیات (مدل هاجکین هاکسلی بر اساس چه فرض ها و تقریب ها یا ساده سازي هایی نسبت به واقع امر بنا شده است؟ : 4-2

 .)را بیان نمایید.... ها در دو طرف غشا، وابستگی کانال ها به یکدیگر، و  مربوط به غلظت یون

  

  . است Dها و چگالی کانال qها و احتمال بسته بودن آن pها است، احتمال باز بودن کانال تعدادکانال Nدر سواالت زیر *

  

  هاي باز چیست؟براي کانال) امید ریاضی(مورد انتظار هاي باز چیست؟ رابطه ریاضی تعداد رابطه انحراف معیار تعداد کانال :4-3

  

سلولی که طراحی شده است کروي . هایی با سایزهاي مختلف طراحی کنیمفرض کنید این امکان وجود دارد که سلول: 4-4

هاي باز کانالبراي برقراري چنین شرایطی باید انحراف معیار تعداد . ستشکل و شامل تعداد پایداري کانال باز در غشاي خود ا

هایی است که سلول کمترین تعداد کانال M(بیابید qو  pبرحسب  Mاي از رابطه. هاي باز مورد انتظار نباشدکانال 0,01از تر بیش

  ).باید داشته باشد

  

کانال بر میکرومتر  D=40 هاکانال چگالی، um2 600سطح  يدارا شودمدلی استی که در سواالت بعد استفاده میمدل سلول *

و  میپتاس يهاونی هاي مربوط بهکانال یی ازمجزا تیسطح سلول جمع بر روي. است γ = 10 pSکانال باز  کی تیهدا . مربع است

. است Vr = -60 mVسلول استراحت  لیپتانس. هستند γ تیو هدا Dتراکم  يدارا تیاما هر دو جمع ،وجود دارد میسد

تعادل  لیو پتانس EK = -80 mV میتعادل پتاس لیپتانس به ایجاد منجر محیط اطراف موجود دري هایون غلظتهمچنین 

ENa= + 60 mV شده است.  

را پیدا کنید به این منظور روابط مورد نیاز در زیر داده شده است ولی توضیح بیشتر و  βو  αهاي ممکن است الزم باشد نرخ

 . گیردهاکسلی در فصل بعد بیشتر مورد بررسی قرار میها با ریاضیات مدل هاچکین ارتباط آن



 

 

 
  ). hو m همچنین براي (است  ��و  ��معادل با  bnو  anدر روابط باال 

Vmدر سواالت پیش رو، سلول تحت ولتاژ کلمپ با 
1 =-40 mV  وVm

2 =0 mV یعنی ولتاژ از مقدار ثابتی در .قرار گرفته است

 : هاي مقابل است سلول شامل زمان ما از این یابیارز. مرحله اول به مقدار ثابتی در مرحله دوم به صورت پله اي تغییر می کند

t1،  است 1 مرحلهدر  )ثابت(مانا حالت در آن جریان در  یعنی زمانی قبل از زمان وقوع پله که، ta،  ولتاژ تغییربالفاصله پس از، 

tb، 5/0 ولتاژ و  تغییرپس از  هیثان یلیمt2 رسیده  2 در مرحله ثابت زمانی به قدر کافی بعد از زمان اعمال پله که جریان به مقدار

 .است

 

در . را به دست آورید هاي باز پتاسیمیدر حالت پایدار فاز اول، احتمال باز بودن کانال پتاسیم و تعداد مورد انتظار کانال: 4-5

  حالت پایدار فاز دوم جریان پتاسیم سلول چقدر است؟

  

IKجریان پتاسیم در فاز اول را با فاز دوم مقایسه کرده نسبت : 4-6
2 / IK

  .را به دست آورید 1

 


