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 مقدمه

 ( را بررسی کنیم.RBCخواهیم اثر کلسیم و کانال های کلسیمی بررفتار سلول گلبول قرمز )در این پروژه ما می

کنند.این سلول ها، عمدتا کانال هایی دارند که هرسه یون در اینجا، یون های پتاسیم و سدیم مثل آکسون نورون نقش اصلی را ایفا نمی

 .گیریمپس برای گلبول قرمز، فقط کانال کلسیمی درنظر میعبور می دهد و باقی کانال ها، کلسیمی هستند. را

 

 
و به  های کلسیمی پخش شده روی غشا استی کانالغشا نیست بلکه نماد همه کانال کلسیمی روی« یک»معنای وجود  تصویر فوق به

 همچنین این سلول یک پمپ کلسیمی دارد که اصطالحا به آن معنی این است که این سلول این کانال را روی غشا دارد.

 𝐶𝑎2+ − 𝐴𝑇𝑃𝑎𝑠𝑒  گویندمی. 

های کلسیمی است.کانال کانالی رده 2.1و  غشا کنترل شده با ولتاژ به معنای 𝑉دهیم.نشان می  𝑉 2.1کانال کلسیمی را به صورت 

 .الی آخر 1.3، 1.2،  1.1اند برای مثال کانال کلسیمی کلسیمی شناخته شده دسته بندی شده

 هستند در سلول عصبی ای که در انتهای سیناپسهای کلسیمیکانالمثال  های کلسیمی را داریم.ما در بدن انسان، انواع مختلفی از کانال

هاکسلی، ثابت زمانی، تابع احتمال -باشند، از لحاظ مدل هاچکین هستند متفاوت سلول قرمز خونکه در های کلسیمی با کانال ممکن است

 یا بسته شدن . بازشدن

  هاکسلی به صورت زیر بنویسیم:-توانیم بر اساس مدل هاچکینکلسیم را می جریان

𝐼𝐶𝑎 = 𝑔𝐶𝑎,𝑚𝑎𝑥. 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑛(𝑡, 𝑉𝑚). (𝑉𝑚 − 𝐸𝐶𝑎) 

𝐴واحد جریان کلسیم 
𝐶𝑚2⁄  .است 

𝑔𝐶𝑎,𝑚𝑎𝑥 = 𝑁𝛾𝐶𝑎  

 𝛾𝐶𝑎 رسانایی تک کانال و𝑁 تعداد (کانال برواحد سطح𝐶𝑚2.است) 
,𝑃𝑜𝑝𝑒𝑛(𝑡 :های کلسیممثال برای یک نوع از کانالل متفاوت است؛ااحتمال بازشدن کانال کلسیم بسته به نوع کان 𝑉𝑚) = 𝑚(𝑡, 𝑉𝑚) 
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مدل کانال موردنیاز برای پروژه را است.ها، نمایش داده شدههاکسلی آن-های کلسیم با مدل هاچکین، انواع کانالچَنل پدیادر سایت 

 بردارید.باید از سایت باال 

 

 

 کلسیم بر روی رفتار گلبول قرمز درونی تاثیر تغییرات غلظتچارت 

 سلول مدل شده، گلبول قرمز انسانی است و هسته ندارد. نداشتن هسته به این معناست که :

 تواند تکثیر شود چون دی ان ای ندارد. این سلول نمی 

 پیدا کند. یا عکس تمایز تواند تمایزنمی 

یم در درون و بیرون های طبیعی در درونش وجود دارد و تغییرات غلظت کلسشیمیایی درون سلولولی باز هم بخش زیادی از مدارات 

 شود.اتفاقات خاصی می سلول، باعث رقم خوردن

https://channelpedia.epfl.ch/
https://channelpedia.epfl.ch/
https://channelpedia.epfl.ch/ionchannels/78
https://channelpedia.epfl.ch/ionchannels/78
https://channelpedia.epfl.ch/ionchannels/78
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که سینوسی با زمان  دهیمخواهیم به چی برسیم؟ سلول فوق را تحت میدان الکتریکی خارجی قرار میست که ما میسوال اول این ا

کند و آیا به مرزهای ذکر شده ابعی از زمان چگونه تغییر میغلظت کلسیم درون سلولی به صورت تکنیم که شاهده میمکند و تغییر می

 رسیم یا خیر.در چارت فوق می

 

 فاز اول
کلسیم روی غشا وجود دارد)این فرض واقعی نیست ولی برای  کانالکنیم یک جور در فاز اول پروژه، فعال برای سادگی،فقط فرض می

 رویم.پس فاز اول پروژه را با یک سلول غیر واقعی جلو می شروع مناسب است(.

 

 وجود پمپ حتما الزم است.چرا؟به لحاظ فیزیکی 

و نیروی  135𝑚𝑉+غلظت کلسیم در بیرون سلول خیلی بیشتر از داخل سلول است پس ولتاژ نرست کلسیم در حدود  درحالیکه 

𝑉𝑚)محرکه  − 𝐸𝐶𝐴) < بسته به احتمال باز بودن کانال کلسیم ممکن است در حالت استراحت قدری کلسیم به داخل است و   0

به همین دلیل اگر سلول واقعا در  ؛بگیریم. (  channelpediaید شده در سایت )ولتاژ استراحت را مطابق ولتاژ استراحت ق یدسلول بیا

شود همان مقدار هم باید خارج شود وگرنه انباشت کلسیم در درون خواهیم حالت تعادل باشد، به همان اندازه که کلسیم وارد می

داشته باشد و کلسیم نانو موالر( الزم است که پمپ فعالی ۲۰پس برای اینکه غلظت کلسیم درون سلول همیشه خیلی کم بمونه ) داشت.

 .کند سمت بیرون سلول منتقلبه  ورودی را دائما

ای با ثابت زمانی کند.ولیو با قدرت بیشتری کار می رودوقتی که غلظت کلسیم داخل سلول زیاد بشود، دور)قدرت( پمپ هم باال می

به  س از سلول خارج شود و سلول دوباره شود تا کلسیم اثرخود را بگذارد و سپدهد.این ثابت زمانی باعث میاین کار را انجام می

 باشد.و تابع غلظت کلسیم می . پس جریان پمپ دینامیک استگرددبرحالت تعادل 

ها ثابت است چون غلظت سدیم و پتاسیم دیم که جریان این پمپکرعمل فرض میهای سدیم و پتاسیم، در طول پتانسیل در مورد پمپ

کند ولی غلظت های غلظت سطحی یون ها) شارژ غشا( به شدت تغییر می کند.ی نمیتفاوت چندان براثر پتانسیل عمل در داخل سلول

 کند.حجمی در بیرون و داخل سلول تفاوت چندانی پیدا نمی

خواهیم مطالعه کنیم توانیم چنین حرفی را بزنیم یعنی بگوییم غلظت کلسیم درون در طول نوساناتی که میمی آیا در مورد کلسیم هم

 ثابت است؟

ل کرد زیرا غلظت کلسیم داخل به حدی کم است که ورودی کمترین کلسیم به داخل هم غلظت داخ گیریتوان چنین نتیجهخیر نمی

 توان از این تغییرات صرف نظر نمود.نمیکند و جا میرا چندین مرتبه جابه

)برابر  ثابت است کلسیم جریان پمپ کنیمفرض میگرچه غیرفیزیکی است ولی برای سادگی در فاز اول پروژه 

محاسبات هم منحصرا مربوط به کانال  .شودحاصل میطبیعتا نتایج غیرواقعی .جریان کانال در حالت استراحت( 

  بعدی واقعیت پمپ را به مدل اضافه خواهیم کرد.در فاز  کلسیم خواهد بود.
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 :مدلسازی
 گیریم.میکرومتر درنظر می۸میکرومتر است که ابعاد را همان  ۸الی ۴کروی با ابعاد  حدوداسلول تحت مطالعه، 

 زنیم.با مکعب تقریب میکنیم این است که سلول را در میدان الکتریکی، اولین کاری که می

 

 

 

 میزنیم؟ چرا مکعبی تقریب

 

 
 میلی ولت۵۰با ولتاژ استراحت  سلول کروی بدون حضور میدان الکتریکی خارجی

 گرفت داشتیم:برای سلول کروی که در میدان خارجی الکتریکی قرار می
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غشا اضافه باری که در اثر میدان به بار طبیعی روی شود که چگالی بار سطحی)میمشاهده  ،در شکل باال، بعد از اعمال میدان خارجی

و مثبت تر  نسبت به ولتاژ استراحت در سطح باالی کره)سلول( ولتاژ غشا ها است.اال و پایین سلول بیشتر از کناره( در سطوح بشده است

 شود.در سطح پایین کره منفی تر می

بتوانیم این سطح را با یک  این است که کنیم ه سلول را مکعبی فرض میهدف ما ازاینک سطح باالی سلول کروی را درنظر بگیرید،

یک تغییر ولتاژ دارد و به جای اینکه مجبور باشیم با تقریبا جای این سطح سطحِ دارای ولتاژ ثابت تقریب بزنیم یعنی فرض کنیم همه

سطح  این درموردتیکه غشاهای مختلف چون ولتاژهای مختلف دارند کار بکنیم، با یک ولتاژ غشا برای سطح باالی سلول کار کنیم.

 پایین هم صادق است.

 

 

 االی مکعب و سطح پایین مکعب.سطح بطح دارد که با میدان درگیر هستند یعنی فقط دو س حاال سلول

 غشا و غشای تقریبا نارسا داریم: کانال روی تعداد کم اینکه، با فرض

∆𝑉𝑚 = 𝐸𝑚 ⋅ 𝑑𝑚 , 𝐸𝑚 = 𝐸 ⋅ 𝐺(𝑓)  

𝐸 = 𝐸0 sin(2𝜋𝑓𝑡) 

𝑉𝑚 = 𝑉𝑟 + ∆𝑉𝑚  , ∆𝑉𝑚 = 𝐴 sin(2𝜋𝑓𝑡) 

یرا چگالی بار خالص در شود،چون بار خالص است باید روی سطح غشا پخش بشود)زوقتی کلسیم وارد سلول می:چالشی سوال

 ( پس روی غلظت داخل نباید تاثیرگذار باشد، ولی اینطور نیست. چرا؟تواند بماندحجم نمی

وقتی کلسیم دهد.در حالت استراحت را وجود تشکیل می داخلی غشاروی سطح بار منفی ی یونی است که یون کلر عمده جواب:

آید روی سطح غشا قرار تواند در حجم بماند میآیند داخل و چون بارخالص نمییک سری بار دومثبت می آید داخل سلول یعنیمی

. در اینجا مثبت تر شدن غشا به برندمی گیرد ولی به جای اینکه به بارهای منفی روی غشا)کلر( اضافه شوند، دو کلر رو با خودشانمی

ها اضافه شود.طبق شکل زیر، کلسیم بعد شود نه اینکه کلسیم به آنشوند کم میکه زیرغشا کم می ایاین معنی است که بارهای منفی

لظت درون سلولی به غشود شود تا بار مثبت درون سلولی باشد پس به همین دلیل کلسیمی که وارد میاز مثبت کردن غشا آزاد می



 
6 

 

زیر به معنی نشستن کلسیم  شود ولیتر میشود مثبتی کلسیمی که وارد میغشا به اندازه های قبلی ما نیستاین ناقض حرف پیوندد.می

 شود.می ترو بارهای منفی روی غشا کم کشدبه داخل میغشا نیست بلکه کلرهای زیر غشا را 

 

 

شوند ولی تغییرات غلظت درون ها به بار داخل حجم اضافه میپتاسیم هم صادق هست و این یوناستدالل باال برای یون های سدیم و 

شود مقداری نیست کنیم.)غلظت سدیم در مرتبه میلی موالر است و مقدار یونی که اضافه میخیلی ناچیز است و ما از آن صرفنظر می

و ورود هرگونه  )در مرتبه نانوموالر(داخلی کلسیم خیلی کم است که غلظت درون را به مقدار قابل توجهی افزایش دهد ولی غلظت

  کنیم.(دهد پس از تغییرات غلظت داخل صرف نظر نمیغلظتی غلظت درون را چندین مرتبه تغییر می
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وجه پایینی عین وجه باالیی است با این  ی جریان کلسیم را بنویسیم.های باال و پایین باید رابطهدوتا پچ داریم و برای هرکدام از پچ

همان وقایع جریانی کانال  تفاوت که ولتاژ غشا وجه پایینی منفی ولتاژ وجه باالیی است.پس وقایع جریانی کانال کلسیم در پچ پایینی

کلسیم در پچ باالیی با 
𝑇

2
 دوره تناوب است(.T)تاخیر زمانی است. 

 را درنظربگیریم باید هردو جریان را باهم جمع کنیم.  شودسلول وارد میاگر بخواهیم کل کلسیمی که به درون 

 کند.دوبرابر چیزی است که پچ باالیی وارد می، کنندتوان گفت خالص کلسیمی که پچ باال و پایین در یک سیکل وارد سلول میمی

ای که یعنی به اندازهخطی نیست)کانال خطی نیست(. زیرا سیستم ما شودکلسیم سینوسی نمیما ولتاژ را سینوسی بدهیم ولی جریان  اگر

 شود و کلسیم داخل سلول آرام آرامکلسیم در سیکل منفی خارج نمیشود، به همان اندازه کلسیم در سیکل مثبت وارد سلول می

 .شودانباشت می

 

 ود.شانباشت کلسیم از وقایع پچ باالیی ناشی می

فرض کنیم که پمپ اما اگر فعال  و هیچگونه انباشت کلسیمی نداریم. شودجریان پمپ خنثی میدر حالت استراحت، جریان کلسیم با 

سیم در درون سلول را خواهیم انباشت کلمیآید.تغییر دهیم، انباشت کلسیم به وجود می جریانش ثابت باشد و جریان کلسیم را با ولتاژ

 م داریم: محاسبه کنیم. برای جهت قراردادی مثبت برای جریان کلسی
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𝜌𝐶𝑎2+(𝐶 𝑙𝑖𝑡⁄ )
÷𝐹𝑍
→  [𝐶𝑎2+]  (𝑚𝑜𝑙 𝑙𝑖𝑡⁄ ) 

𝐹 ≈ 105, 𝑧 = +2 

 𝜌𝐶𝑎2+بار الکتریکی کلسیم و  حجمی چگالیFz  است. تبدیل کولن به مولضریب 

[𝐶𝑎2+]𝑖(𝑡) = ∫(
𝐼𝐶𝑎(𝑡) ⋅ 𝐴

𝐹 ⋅ 𝑧𝐶𝑎
⋅

1

𝐶𝑒𝑙𝑙 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒
)𝑑𝑡 + [𝐶𝑎2+]𝑖

(0)
 

[𝐶𝑎2+]𝑖
 : غلظت کلسیم در زمان صفر(0)

 .هست که باید با غلظت پایه جمع بشودلیتر است. انتگرال باال،تغییرات غلظت کلسیم  حجم سلول برحسب

  :توان ثابت کرد کهکه میینی غشا،سطح پایوه جریان کلسیم بعال برابر است با جریان کلسیم سطح باالیی غشا 𝐼𝐶𝑎(𝑡)جریان کلسیم

 متوسط زمانی شان در یک سیکل کامل برابر است. پس:

 

𝐼𝐶𝑎(𝑡)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ = 2𝐼 ̅𝐶𝑎
باال

 
 

 ؟خواهیم مطالعه کنیمحاال ما چه چیزی را می

ذکر شده رخ  ۲یکنیم تا وقایعی که در چارت صفحهای میدان را اعمال سی بدهیم و با چه دامنهکنیم که چه فرکان طالعهخواهیم ممی

 .کنیم دو پارامتر موثر دارد : دامنه و فرکانساعمال میدر بافت میدانی که .دهد

 تواند موثر باشد.ی اعمال میدان هم میبازه کنیم.ی مشخصی اعمال میتوانیم فرض کنیم که میدان الکتریکی را برای بازهمیحتی 

𝐸 = 𝐸0 sin(2𝜋𝑓𝑡) ∗ 𝑟𝑒𝑐𝑡(0, 𝑡𝑒𝑛𝑑) 

𝐸0:  (Amplitude)دامنه

𝑓:فرکانس(Frequency) 

𝑡𝑒𝑛𝑑:  (𝐷𝑢𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛)مدت زمان اعمال

 همان پالس است. rectتابع 

هستند که در کل تحریکاتی که به سلول ، پارامترهایی )سه خصوصیت مهم تحریک سینوسی(فرکانس و طول زمان-سه پارامتر دامنه

 داده می شود، مشخص کننده ی تحریک ما هستند.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B7%DB%8C%D9%84%DB%8C
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خواهیم به این سوال پاسخ دهیم که فرکانسی روی خروجی چگونه است و به طور خاص می قرار است بررسی کنیم که اثر این پارامترها

روی  ی کهدارویبه دنبال موثرترین داروی الکتریکی هستیم. .در واقعوجود دارد که بیشترین تاثیر با کمترین زمان اعمال را داشته باشد

 های کلسیم برسیم.پس باید به یکی از آستانهتاثیر مشخص بگذارد. رفتار سلول یک

 توان به آن رسید چقدر است؟پارامتر دیگر( ماکزیمم غلظت کلسیمی که میهای مختلف)با فرض ثابت بودن دو پس به ازای فرکانس

 همین فرآیند باید انجام شود.پارامترهای دیگر)دامنه و مدت زمان( برای 

 

 دقت کنیم که در فاز اول چون پمپ وجود ندارد مقادیر به دست آمده واقع گرایانه نیست. 

 

 دومفاز 
 نظر گرفتن پمپ است. در فاز دوم پروژه با

 در کالس مطرح خواهد شد تا به مدل فوق افزوده شود.    Ca-ATPaseدر این خصوص انشاا...  مدل پمپ 
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