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(شکل شماره )۱
 :۱-۶یک فیبر  HHدر حالت استراحت را در نظر بگیرید .شعاع غشا  03میکرومتر است .جریانهای خارجی در محیط خارج
سلولی تا شعاع دو برابر شعاع آکسون گسترده شدهاند و در امتداد محور آکسون عبور میکنند .مقاومت ویژه محیط خارج
سلولی  50 Ωcmاست .مقدار مقاومت ویژه محیط داخل سلولی سه برابر این مقدار است .ظرفیت خازنی غشا بر واحد سطح
 1uF/cm2است .شرایط استراحت  HHصادق است .فیبر غیرفعال است .هریک از موارد خواسته شده را با واحد مناسب با
استفاده از مدل  Core-conductorبه دست آورید ( .راهنمایی :

،

،

)

الف) مقاومت ویژه غشا
ب) مقاومت غشا در واحد طول rm
ب) مقاومت داخل سلولی در واحد طول ri
 :2-۶یک فیبر سیلندری توسط مدل  core-conductorمدل شده است .پتانسیل دو سر غشا  ،Vmشعاع فیبر  ،aمقاومتهای
داخل و خارج سلولی به ترتیب  riو ( reمقاومت در واحد طول) هستند .اینها دانستههای ما هستند .برای زمانی که تحریکی از
هیچ نوع نداشته باشیم ،موارد زیر را با استدالل ریاضی بر حسب کمیت های دانسته به دست آورید:
الف) جریان طولی داخل سلولی (برحسب

و

ب)جریان طولی خارج سلولی (برحسب
پ)جریان غشا در ( cm2برحسب

و

و

)
)

)

 :0-۶مدل  core-conductorیک فیبر به طول محدود را مانند مدل زیر در نظر بگیرید.

(شکل شماره )2
در این مدل ،راههای غشا (جعبههای مستطیلی) از  3تا  Nدر سمت چپ فیبر شماره گذاری شده اند .ولتاژهای دو سر غشا با
واحد میلیولت v0-vN ،هستند و این ولتاژها یکسان نیستند زیرا به علت برخی فعالیتهای سلولی ولتاژ غشا در طول فیبر

تغییر میکند .فرض کنیم  N=4و برای سادگی نمادها قرارداد می کنیم  Rمقاومت یک تکه درون سلولی و  rمقاومت یک قطعه
بیرون سلولی باشد .فرمولهای ریاضی مناسبی برای موارد خواسته شده در زیر بر حسب  R,r, v 0 ,v 1 ,v 2 ,v 3 ,v 4به دست
آورید .نمادهای کوچک  vبه معنای انحراف ولتاژ از مقدار پایه (حالت استراحت) هستند.
الف) جریان غشا در مسیر تراغشایی ۱

ب) جریان غشا در مسیر تراغشایی  2ج) جریان غشا در مسیر تراغشایی 0

ارزش این سوال در این است که برای یک نورون میلین دار مدل عبور جریان از غشا به واقع مانند شکل فوق گسسته است و به
دست آوردن جریانهای غشا می تواند با همین شیوه انجام شود (به جای استفاده از مفهوم مشتق مکانی) .شکل شماره  ۱را در
همین برگه تمرینات مشاهده نمایید( .دقت نمایید که شما با دانستن توزیع ولتاژ غشا در روی آکسون می توانید جریان غشا در
هر قطعه را بدون دانستن خصوصیات رسانایی هر قطعه از غشا به دست آورید!)
 :4-۶در این سوال فرض کنید شعاع فیبر  10 umاست .جریان خارج سلولی از سطحی بین شعاعهای  aو  2aعبور میکند .هر
گره از گره بعدی با  λ/20جدا شده است که ) .λ=√(rm/riفیبر در حالت استراحت قرار دارد و اختالف های ظریف ولتاژ غشا
ناشی از فعالیت های موضعی غشای سلولی است .مقاومت ویژه محیط خارج سلولی  50Ωcmو مقاومت ویژه محیط داخل
سلولی سه برابر این مقداراست .جریان تحریک صفر است و اختالف ولتاژهای دو سر غشا برای قطعات مختلف:

ابتدا با محاسبهی

و

 ،بگویید  Δxچقدر است؟ سپس مقدار جریان واحد طول غشا در تکه  0و  ۱را محاسبه کنید؟ (اگر

الزم شد میتوانید از برخی کمیت های جدول زیر نیز استفاده کنید  -راهنمایی  :از نتایج سوال  0استفاده کنید)

 :5-۶فرض کنید انتشار یک نوع تغییرات پتانسیل با معادلهی زیر بیان شود:

که در آن  ،Vmبرحسب  mVو  tبرحسب  msecو  xدر راستای طولی برحسب  mmباشد .همچنین  θسرعت انتشار است که بر
حسب  mm/msecبیان میشود .اگر شعاع فیبر  50umباشد ،مقاومت ویژه محیط داخل سلولی  100Ωcmو مقاومت ویژه
محیط خارج سلولی صفر:
الف) جریان داخل سلولی در راستای طولی را به دست آورید ().)Ii(x,t
ب) اگر  x0=2mmو  θ=2m/secباشد ) Vm(tرا در  x=10 mmرسم کنید.
بیان کردن رابطهی پتانسیل به شکل تانژانت هایپربولیک مزیتهایی دارد مثالً خیلی سریع تر میتوان یک مساله را شبیهسازی کرد و
دید کلی درباره آن به دست آورد .البته این تابع تنها بخش خیز پتانسیل عمل را شبیه سازی می کند و بخش افت آن را ندارد.
 :۶-۶آیا می توانید جریان غشا در شکل  ۶.۶کتاب را با اطالعات شکل  5.۱۶به صورت حدودی تایید نمایید؟(پاسخ با رسم)

