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Abstract
Abnormal oscillations of ventricular cell action potential can lead to cardiac arrhythmias. Early
afterdepolarizations (EADs) is one kind of these oscillations that have been widely studied in the field of
cardiac arrhythmias diagnosis and therapies. Nowadays although ventricular cell models have been
developed, yet dynamical mechanisms of EADs remain unknown that need more researches. In this
paper, using phase plane analysis of a minimal model of ventricular cell, we show that EADs are
occurred as a result of Hopf and homoclinic bifurcations in ventricular cell. We also show that during
period pacing, chaos happens at the transition from no EAD to EADs. This result provides a distinct
explanation for the EAD behavior of the cardiac cells and also explains EADs dynamics in accordance
with experiment results. While this research was performed for ventricular cells, but the achieved
results can be extend to other excitable systems and used in the prediction of oscillation due to the
changes of system parameters.
Key words: Ventricular cell model, Early after depolarization, Bifurcation, Chaos.
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چکیده
نوساانا يرر ببرعی پتانسارع ع ع ،(AP)3موجب بروز بر اریهای قلبی در سالو عضله بطنی میشود .نوعی از این نوسانا که بها
صااط پ پد دیپوالریزاساارون زود هنگا  ) EAD ( 5نامرده میشااود ،موضااوت تيقرقا گسااتردهای در زمرنه تشااصرو و درمان
بر اریهای قلبی اساات .امروزه اگر ه مد های ساالو بطنی بسااراری ارایه شااده اساات؛ اما ویژگیهای دینامرکی  EADه چنان از
مساایع ناشاناتتهای اسات که نراز به تيقرقا برشاتری دارد .در این تيقرق با استفاده از تجزیه و تيلرع صفيه فاز یک مد ک رنه
سالو بطنی ،نشان تواهرم داد که وقوت  EADمیتواند ناشی از وقوت دوشاتگیهای هاف ه بستر 1باشد .ه چنرن نشان تواهرم داد
که در بی یک دوره قلبی (ساارکع قلبی) ،در گذر از یک لا ت بدون  EADبه یک لا ت با  ، EADشااواهدی از وقوت پدیده آشااو
وجود دارد .این یافته ،برانی نو برای رفتاری يررببرعی در عضااله قلبی اساات و دینامرک  EADرا مطابق با یافتههای تجربی توضاار
میدهد .اگر ه این تيقرق روی سالو عضاله بطنی انجا شده است؛ اما نتایج بهدست آمده میتواند بر دیگر سرستمهای تيریکپذیر
نرز تع رم داده شود و وقوت نوسانا در اثر تغررر پارامترهای سرستم را پرشبرنی کند.
کلیدواژهها :مدل سلول بطنی ،پس دیپوالریزاسیون زودهنگام ،دوشاخگی ،آشوب.

1

Action Potential
Early after depolarization
3
HomoclinicHopf Bifurcation
2

*نویسنده مسئول
نشانی :گروه مهندسی پزشکی ،دانشکده مهندسی برق ،دانشگاه علم و صنعت ایران ،تهران ،ایران ،کد پستی 31811-31331
تلفن+88 )53( 01552177 :
دورنگار+88 )53( 01552000 :
پست الکترونیکیsabzposh@iust.ac.ir :

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

121

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،8ش اره  ،1زمستان 3181

 -1مقدمه

 -2موادو روشها

رفتارهای نوسااانی و پرچرده در پتانساارع يشااای بسااراری از
سالو ها و نورونها دیده شاده است .وقوت نوسان و ناپایداری،
یاک پدیدهی ویژه و قابع توجه در سااارساااتمهای دینامرکی
تيریکپذیر اساات .ساالو عضااله قلبی ،مثا معروفی از یک
سرستم دینامرکی پرچرده و تيریکپذیر است .در سلو عضله
بطنی ،دیناامراکهاایی باا مقراا های زمانی کند و تند دیده
میشاااود  .]3پادیاده  ، EADمانند شاااکع  ، -5رفتاری
يررببرعی(نوساان) در بو فاز ریپ ریزاسرون 𝑃𝐴 میباشد.
این نوساااانا و تاي میتواند به آریت یهای مرگبار قلبی منجر
شود  .]5اگر ه گفته شده است که  EADزمانی رخ میدهد
کاه جریاانهاای ورودی(دپ ریزه کنناده) ناگهان افزایش پردا
کنناد یا جریانهای تروجی (ریپ ریزه کننده) ناگهان کاهش
یابند ]1؛ اما لقرقت این اسااات که بساااراری از این تغرررا
نابجا موجب تو رد  EADن یشاود و سازوکار دینامرکی کلی
تو رد  EADهم نان ناشاناتته باقی مانده اساات .مشاهدا
تجربی نشاان میدهد که در یک سلو بطنی EAD ،بگونهای
نامنظم و يررتناوبی رخ میدهد .در تيقرقا اترر ،شواهدی از
آزمایشها روی یک تک ساالو ایزو هی عضااله بهدساات آمده
اسات و ادعا شده است که با اع ا شبرهسازیهای مياسباتی،
رفتار نامنظم  EADدینامرکی آشو گونه دارد .]1-1

 -1-2معرفی مدل

دینامرک 𝑃𝐴 تيت تاثرر دینامرک کانا های یونی اساات؛ پد
صاارفنظر از نتایج تيقرقا قبلی ،منطقی اساات تا ع لکرد و
دینامرک آن کانا ها را سااار شااا ه دینامرک  EADبدانرم.
درتيقرقا ومقاال بررساای شااده EAD ،بهبور مع و با
شااابرهساااازیهای مياساااباتی و با اساااتفاده از مد های
ا کتروفرزیو ويیکی پرچرده مطا عه شادهاسات .بار مياسباتی و
پرچردگی این مد ها ،تجزیه و تيلرع دینامرک این پدیده را
بسارار دشوار و لتی نام کن میسازد  .]1در این مقا ه ،نشان
داده شده است که  EADمیتواند با استفاده از یک مد ساده
(ک رنه )3برای پتانساارع ع ع شاابرهسااازی شااود و بنابراین
دینامرک وشرایط وقوت آن در صفيه فاز مطا عه شود .ه چنرن
نشاان داده تواهد شادکه وقوت دوشااتگی هاف–ه بستر در
قسا ت دینامرک آهساته سلو بطنی ،میتواند مسئو ایجاد
 EADباشاااد .دراین مقا ه ،تجزیه و تيلرع صااافيه فاز با
استفاده ازنر افزار متکانت 5درميرط متلب انجا شده است.

Minimal

1

با توجه به یافتههای ا کتروفرزیو ويیکی در یک 𝑃𝐴 قلبی
ببرعی ،مانند شکع -5ا ف ،سه مقرا زمانی را میتوان
تصورکرد -3 :مقرا زمانی تند ،که در آن جریان سدی ی
(ورودی به يشا) بهسرعت فعا شده و موجب ایجاد لرکت
سریع رو به باال در𝑃𝐴 میشود وسپد بهسرعت يررفعا می-
شود -5 .مقرا زمانی آهسته ،که در آن جریان کلسر ی
(ورودی به يشا) آهستهتر از جریان سدی ی ،فعا و سپد
يررفعا میشود .این جریان نقش مه ی در ایجاد کفه در
پتانسرع ع ع بطنی دارد -1 .مقرا زمانی کند ،که در آن
جریانهای پتاسر ی بسرار آهستهتر فعا شده و درنهایت بر
جریانهای ورودی (سدیم و کلسرم) يلبه کرده و موجب ایجاد
ریپ ریزاسرون و بازگشت سلو به لا ت استرالت میشود.
در تيقرقا گذشته از مد های ا کتروفرزیو ويیکی پرچرده
برای مطا عه  EADاستفاده شده است  .]0-8در تيقرق لاضر
با توجه به واقعرت سه مقرا زمانی تند ،آهسته و کند ،ابتدا
یک مد ساده پرشنهاد شده و سپد از آن برای تجزیه و
تيلرع دینامرک پدیده  EADاستفاده شده است .این مد
دارای یک جریان تند ورودی؛ )( I fi (vن اینده جریان
سدی ی) ،یک جریان آهسته؛ ) ( I si (v, tن اینده جریان
کلسر ی) و یک جریان کند؛ ) ( I so (v , tن اینده جریان
پتاسر ی) است .معادال مد پرشنهادی بهصور زیر میباشد:


(C V  I fi (v )  I si (v , t )  I so (v , t )  I stim )3

درمد پرشنهادی I stim ،جریان تيریک است .جریان )𝑣( 𝑖𝑓𝐼،
يظهای و بدون دینامرک اسات و نقشی در تيوال زمانی فاز
کفاه در یااک 𝑃𝐴 نادارد؛ از اینرو در تجزیااه و تيلرااعهااای
دینامرکی که در پی تواهد آمد ،از آن صرفنظر میشود.
جریانهای )  I si (v, tو )  I so (v , tرا بهصاااور

زیردرنظرمی-

گرریم:
(I si (v, t )  g si df (V  Esi ) )5

(I so (v , t )  g so n (V  E so ) )1

2

Matcont
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که درآنها  dو  fو  nمتغررهای دریچهای دینامرکدار هستند.

که درآن ) y (vلا ت پایدار و )  y (vثابت زمانی (وابسته به

بارپ کلی دینااامرااک متغررهااای دریچااهای بااه شاااکااع

و تاي) دریچه است.

زیردرنظرگرفته شده است:

مقااادیر لااا اات پااایاادار ) y (vبرای متغررهااای دریچااهای
فعا شاونده (  dو  ) fو متغرر دریچهای يررفعا شونده ( ) n
بهصور زیر تعریف شدند:
1
x 
,
(x  d , f , n )2
v12 x v

y  (v )  y
)  y (v

,
, y  d, n

)2

) ( v  b2 y
c2 y

(

 a2 y e

)2

) ( v  b1 y
c1 y



y 

)

(

 y (v)  a1 y e

 y ( v )  a y e b .v

,y f

(

1  e kx
مقادیر پارامترهای مد با استفاده از متون ا کتروفرزیو ويی
ویافتههای تجربی ،درميدودهای معقو و منطقی مانند
جدو های ( )3و ( )5تنظرم شد.

()1

جدول( .)1مقادیرپارامترهایمدل

v12 f

kn

v12n

kf

) ( mv

) ( mv

) ( mv

) ( mv

مقدار

31

-58/21

-0

-51

ضریب

bf

پارامتر

kd

v12d

E so

g so

Esi

g si

) ( mv

) ( mv

) ( mv

)(mScm 2

) ( mv

)(mScm 2

)(Fcm 2

8

-58/3

-00

7/585

87

7/78

3

C

جدول( .)2مقادیرضرایب متغیرهای دریچهای در مدل

مقدار

af

c 2n

b2n

a2n

c1n

b1n

a1n

c 2d

b2d

a2d

c1d

b1d

a1d

51/11 -51/15 51/18 31/23 01/88 380/1 513/0 -51/1 11/21 108 -51/3 08/12 521/8 7/755

در شکع  ،3برپ کلی توابع  d و  f و  n آمده است.
مقادیر نسبی ثابت زمانیهای یک سرستم دینامرکی ،تاثرر
زیادی بر رفتار و پایداری (ناپایداری) آن دارد .برای مطا عه اثر
نسبت ثابتزمانیهای متغررهای دریچهای (  dو  fو  ) nبر
دینامرک  ، APآنها را مانند زیر درنظر گرفترم:

) d  d (v) ,  f  f (v) ,  n n (v

در ادامه تواهرم دید که مقادیر نسبی 𝑛𝛿  ،𝛿𝑑 , 𝛿𝑓 ,اهر های
توبی برای تنظرم رفتار مد پرشنهادی میباشند.
معادال باال را با استفاده از نر افزار  COR3پراده سازی کردیم
 .]37معادال دیفرانسرلی با روش رانگ کوتا5ی درجه  1و
پلههای زمانی  7/73 msلع شدهاند.

Cellular open resource

1

شکع 3ا ف) لا ت پایدار متغررهای دریچهای فعا شونده و يررفعا
شونده جریان آهسته واردشونده ) .لا ت پایدار متغرر دریچهای
فعا شونده جریان آهسته تارجشونده.

 -2-2تولید پدیده EAD

با تنظر اتی که در پارامترهای مد اجرا شااد ،توانسااترم سااه
رفتاار دیناامرکی گونااگون پتانسااارع ع ع را مانند شاااکع5
بهدساات آوریم .در شااکع-5ا ف  APهای ببرعیAP -5 ،
های به ه راه  EADو -5پ  APهای بدون ریپ ریزاسرون
2

Runge-kutta
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(لا ت دوپایا )3توساط مد تو رد شاده نشان داده شده است.
این شاااکاعهاا با تنظرم  V12dو ثابت زمانی (  nبا تغررر 𝑛𝛿)
بهدست آمدهاند؛ در لا یکه بقره پارامترها ثابت بودهاند .زمانی
که  V12dبزرگ باشاد ،سارساتم دینامرکی ،یعنی مد سلو
بطنی ،فقط یک نقطه تعاد دارد و  APبا شکع ببرعی تو رد
میکند (شکع-5ا ف) .وقتی  V12dکاهش مییابد ،سرستم سه
نقطه تعاد تواهد داشات (شاکع .) -5اگر V12d  -17/1
شاود ،رفتار بدون ریپوالریزاسرون  APرخ میدهد (شکع-5
پ).
بررسیهای ما نشان میدهد که  EADزمانی رخ میدهد که،
ثابت زمانی جریان )  I so (v , tیعنی ضریب 𝑛𝛿 ،بزرگتر از
مقدار مشصصی باشد .ميدودة  V12dکه رفتار  EADرا تو رد
میکند ،با افزایش 𝑛𝛿 زیادتر میشود.

بهبور اسااسای  EADیک دیپ ریزاسرون نا بهنگا ؛ یعنی
یک افزایش بیموقع در پتانساارع يشااا اساات .بنابراین میتوان
آن را ناشی از برشتر شدن بیموقع جریانهای یونی ورودی به
يشاا نسبت به جریانهای تروجی از آن دانست .با این دیدگاه
می توان در مد ارایه شاااده ،به دنبا تجزیه و تيلرع و تاثرر
ثابت زمانیها و نيوه تغررر و تيو جریان ( I siکه یک جریان
ورودی دینامرکدار است) بود.
برای اعتباارسااانجی تيلرلی و تئوری یاافتههای باال ،از روش
تطیساازی زیرسرستم آهسته استفاده میکنرم .با ثابت فرض
کردن ثابت زمانیها   dو  ،  fمقادیر ویژه زیرسرستم آهسته
را بهدسات میآوریم .ابتدا معادال دیفرانساارع زیرسرستم را
بهصور زیر مینویسرم:


) V  F (v, d , f

,

1
(I si (v , t )  I so (v , t )) ,
C


d (v )  d
f (v )  f
d  
, f  
()1
F (v , d , f )  

𝑛𝛿

d

f

 dضریب دریچهای فعا کننده و  fضریب دریچهای يررفعا
کننده اسااات ، d (v) .یک تابع سااارگ ويردی صاااعودی و
) ، f  (vیک تابع سرگ ويردی نزو ی مانند شکع( )3است.
شکع5ن ودار انوات گوناگون  APبهازای تغرررا 𝑛𝛿 و  . V12dمد

با توجه به معادال ( ،)5ماترید ياکوبرن برای نقطه تعاد
زیرسرستم باال بهصور زیر بهدست تواهد آمد.

در نالره سفرد ،یک نقطه تعاد و در نالره تاکستری ،سه نقطه
تعاد دارد.

 -3-2بررسی دینامیک EAD

سارساتم ( )3بهصاور دو زیر سرستم و در دو مقرا

()0

abc
Sd  1
0 J
d d

زمانی

1

آهساته و کند ،تجزیه و تيلرع شاد .در سارساتم آهسته ،یک

f

سارستم با سه متغرر لا ت (  ) f , d , vداریم .در این سرستم،

فضای فاز انتصا میکنرم .سپد با تيلرع دیاگرا دوشاتگی
زیرسارستم آهسته ،نوت و تعداد نقا تعاد آن و شرایط وقوت
 EADرا مطا عه کرده و به بررسااای گونگی تاثرر دینامرک
زیرسرستم بر رفتار کلی سرستم میپردازیم.

Bistable

f

که در آن:

بهد رع آن که  nبسارار آهستهتر از  d, fتغررر میکند(کند
اساات) ،آن را بهعنوان پارامتر (مقدار ثابت) در تجزیه و تيلرع

0

 Sf

,

F
c
f

,

F
b
d
 f 
v

Sf 

F
a
v

,
,

d
v

Sd 

لا میتوان با بررسی مقادیر و ع مت مقادیر ویژه ،شرایط بروز
دوشاتگی هاف و رابطه آن با وقوت  EADرا تعررن کرده و
نتایج بهدست آمده در شکع  5را ارزشرابی کرد.

1
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 -3نتایج

مییابد ،تا در نهایت با رساااردن  nبه دوشااااتگی همبساااتر

-1-3تشریح دینامیک EAD

(پرکاان  Homoclinicدر شاااکاع  ) -1از برن میروند.

در این بصش برای تجزیه و تيلرع فضای فاز دینامرک منجر به

بنابراین سارساتم پد از نقطه دوشااتگی همبسااتر ،به س ت

 EADدر مد سلو بطنی ،از نر افزار متکانت 3استفاده شد.

پتانسرع استرالت تود بازمیگردد.

دیاگرا دوشااتگی زیرسرستم آهسته ،در شکع  -1ا ف تجزیه

برای  APبدون ( EADشاکع  -1پ) n ،رشااد سریعتری

و تيلرع شاده اسات .در این زیرسرستم ،زمانی که  nکو ک

داشاااته ( 𝑛𝛿های کو کتر) و کع سااارساااتم از نالره جذ

باشاااد ،ساااه نقطه تعاد وجود دارد؛ و ی زمانی که  nبزرگ

زیرسارساتمآ آهسته ،فاصله دارد؛ بنابراین بدون نوسان بهس ت

باشد ،تنها یک نقطه تعاد موجود است ( 7/02  n  7/8در

پتانسارع اساترالت تود ،ریپ ریزه میشود .جدا از وابستگی

شاااکع  -1ا ف) .تقابع نقا تعاد زیرسااارساااتم آهساااته با

باه 𝑛𝛿 ،وقوت  EADباه  V12dو پاایاداری نقطه تعاد روی

) ، n (vنقا تعاد سرستم کلی است ( وزیها) .ه چنرن با

شااته باالیی ( وزی تاکساتری در شکع  -1ا ف) نرز بستگی

رسااام جریانهای ماندگار ورودی و تروجی سااارساااتم کلی،

دارد .زمانی که  V12dبزرگ است (شکع -5ا ف) ،کع سرستم

میتوان تعاداد نقا برتورد این دو منينی ،که در واقع ه ان

تنها یک نقطه تعاد دارد که ه ان پتانسرع استرالت است.

نقا تعاد ساارسااتم هسااتند و به ازای دو مقدار گوناگون از
متغرر دریچهای  nرسام شادهاند را مشااهده کرد (شکع -1
ا ف و  .) -1بررسااای پااایااداری تطی لو نقااا تعاااد

(الف)

زیرسرستم آهسته ،نشان میدهد که شاته پایرنی نقا تعاد
در شااکع  -1ا ف ه واره پایدار اساات (پتانساارع اسااترالت) و
شاته مرانی ه واره ناپایدار میباشد (نقا زینی) .شاته باالیی
میتواند پایدار یا ناپایدار باشاد .این امر توسط دوشاتگی هاف،
که به نوساااانا دور لدی منجر شاااده و به یک دوشااااتگی
همبستر تتم میشود ،ایجاد میشود (شکع .) -1
برای ن ایش گونگی تاثرر دینامرک زیرسارستم بر رفتار کلی،
در شکع -1

و  -1پ دو نوت  APاز سرستم کلی و مربو

به دو مقدار متفاو از 𝑛𝛿 رسام شده است .برای  APه راه

باا ( EADشاااکاع  ،) - 1و تااي ابتادا بهسااارعت از mv
 -81/821تاا  17 mvافزایش مییااباد (تقریباا بدون هر
تغررری در  .) nآنگاه پد از رسردن به مقدار برشرنه تود ،با
افزایش  ، nو تااي باه سااا ات شااااتاه بااالیی لا ت تعاد
زیرسرستم آهسته میرود.
پد از رساردن به لا ت تعاد زیرسرستم آهسته ،و تاي شروت
به نوسان لو لا ت تعاد با دامنه مرراشونده (کانونی پایدار)
میکند .دامنه نوساااانا پد از دوشااااتگی هاف فوقبيرانی
(پرکان  Hopf Supercriticalدر شاااکع  ) -1افزایش

شکع  1ا ف) نقا تعاد زیرسرستم لا ت سه متغرره و ن ودار
)( n (vتطو م تد نقا تعاد پایدار و تط رنها نقا تعاد
ناپایدار) .ت قی این دو با وزیها مشصو شدهاند ،که نقا تعاد
سرستم کلی را نشان میدهند AP ) .ه راه با  EADکه
ميع وقوت دوشاتگی هاف فوقبيرانی و دوشاتگی همبستر در آن
مشصو شده است .پ)  APبدون EAD

1

Matcont

© Copyright 2017 ISBME, http://www.ijbme.org

120

مجله مهندسی پزشکی زیستی ،دوره  ،8ش اره  ،1زمستان 3181

 Sd  7و  S f  7اسااات  .در شاااکع  -2ا ف و  ، -2این
مقادیر بهازای پارامترهای مد نشان داده شدهاند.
در نقطه دوشاتگی هاف ،دو مقدار ویژه از سه مقدار ویژه

موهومی تا و میشوند؛ یعنی  . 1,2   j نانچه معاد ه

مشصصه ياکوبرن به شکع 𝑝(𝜆) = 𝑐0 + 𝑐1 𝜆 + 𝑐2 𝜆2
باشد ،شرایط زیر برای امکان بروز دوشاتگی هاف بهدست می-
آیند:
(> 0)8

𝐶 𝑓𝑆
𝑓𝜏

+

𝑏 𝑑𝑆
𝑑𝜏

−

𝑎
𝑓𝜏

−

𝑎
𝑑𝜏

1

1

1

𝑑

𝑓

𝑓

−

1
𝑓𝜏 𝑑𝜏

= 𝑐1

𝑐0 − 𝑐1 𝑐2 = 𝜏 (𝜏 − 𝑎) (𝜏 − 𝑎 + 𝑆𝑓 𝐶) +
1

(− 𝑎) (𝜏 − 𝑎 − 𝑆𝑑 𝑏) = 0)8
𝑓

1

(

1

𝑑𝜏 𝑑𝜏

(ا ف)
b

شکع  1ا ف) سه نقطه ت قی در رسم جریانهای ماندگار ورودی و
تروجی سرستم بهازای  ) .𝑛 = 7/73یک نقطه ت قی در رسم
جریانهای ماندگار ورودی و تروجی سرستم بهازای .𝑛 = 7/8

c

a

در زمان پایداری کع شاااته باالیی لا ت تعاد زیرساارسااتم،
 APهاااا بااه ازای هر مقاادار 𝑛𝛿 ،ببرعی تواهنااد بود .اگر
ولتاژ (میلیولت)

دوشاتگی هاف و همبستر در شاته باالیی وجود داشته باشند،
 EADها بهازای 𝑛𝛿 های بزرگ رخ میدهند (نالره ساافرد در
شاکع  .) -5با کو کتر شدن  ، V12dکع سرستم سه نقطه
تعاد تواهد داشات (نالره تاکسااتری در شااکع  .)5پایداری

( )
Sf

نقطه تعاد باالیی ( وزی تاکساتری در شاکع  -1ا ف) نشان
میدهد که آیا سارساتم ریپ ریزه میشود یا ترر .اگر ناپایدار
باشاد (ه انبور که در شاکع  -1ا ف نشاان داده شده است)،
 APه واره میتواند ریپ ریزاسااارون داشاااته باشاااد ،ه
 EADرخ بدهد ه رخ ندهد (بساااته به مقدار 𝑛𝛿) .اگر این
نقطه تعاد پایدار باشد ،آنگاه سرستم پایا تواهد بود و AP

Sd
ولتاژ (میلیولت)

ن یتواند بهس ا ت پتانساارع اسااترالت تود ریپ ریزه شااود
(شکع  -5پ).
برای تاییرد تيلرلی یافتههای باال ،زیرسااارساااتمآ آهساااته را

شکع  2ا ف) مقادیر  a, b, cبهازای و تايهای گوناگون ) .مقادیر
 S fو  S dبهازای و تايهای گوناگون.

تطیسازی میکنرم .برای ت ا مقادیر  vدر ماترید ياکوبرن،
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زمانی که  𝑐0 − 𝑐1 𝑐2 < 0باشااد ،نوسااانا رخ میدهند .در
(ا ف)

نقطه دوشااتگی هاف ،سومرن مقدار ویژه  𝜆3منفی است .اگر
دترمرناان  Jرا با )  det(Jنشاااان دهرم ،تواهرم داشااات
 ،𝜆1 λ2 λ3 = det(𝐽) < 0جایی که:

)( a  S f C  S d b

 d f

det( J ) 

(Sd b  S f C  a )37
با توجه به شااکع  -2ا ف ،این رابطه زمانی برقرار میشااود که

( )

( V  -17 mvشااته باالیی) باشد ،که بهازای آن  a  7و
 Sd b  S f C  7تاواهااد بود .برای   f ،  dو  aمعلو ،
معاد ة ( )8بهصور  A  S d B  S f C  7تواهد بود .این
معاد ه نشااان میدهد  S dو  ، S fیک رابطه تطی را در نقطه

دوشاااتگی هاف برآورده میکنند .آسااتانه   fنساابت به  d
برای دوشاااتگی هاف ،که توسااط معاد ه ( )8و ( )8مياساابه

شکع  1ا ف) نقا وقوت دوشاتگی هاف در فضای ) . ( d , f

میشود ،بهتقریب یک تط راست تواهد بود (شکع -1ا ف).

 𝑎 =-7/71و  .𝑏 = 𝑐 = 0/11تط م تد بهازای 𝑆𝑓 =7/71
= 𝑑𝑆و تط رن بهازای  ) .𝑆𝑓 = 𝑆𝑑 =7/71مرز وقوت

این موضوت توسط نتایج به دست آمده از زیرسرستم (شکع -1
) نرز تایرد میشااود ،جایی که دوشاااتگی هاف روی شاااته

دوشاتگی هاف در فضای) 𝑓𝛿  (𝛿𝑑 ,برای .𝑔𝑠𝑖 =7/31

𝛿

باالیی در شااکع  -1ا ف تنها بهازای مقادیر بزرگتری از 𝑓𝛿 رخ
𝑑

میدهد .بنابراین نراز اسااات تا ثابت زمانیهای فعا ساااازی و
𝑓𝛿

يررفعا ساازی و دینامرک جریان ) ، I si (v, tبهدرستی تنظرم
شوند تا دوشاتگی هاف رخ دهد.
برای تيقرق این موضاااوت ،که آیا وقوت دوشااااتگی هاف برای
ایجاد  EADموردنراز اساات یا نه ،فضای) 𝑓𝛿  (𝛿𝑑 ,برای کع
سارساتم تجزیه و تيلرع شاد .نتایج در شکع  ،0نشان داد که
𝛿

 EADدر ميادودة مراانی 𝑓𝛿رخ داده و پتانسااارع ع عهای
𝑑

بادون  ، EADزمانی رخ میدهند که این نسااابت کم یا زیاد
باشد.
در شکع  ،0مرز باالیی با افزایش 𝑛𝛿 به مقدار برشتری از نسبت
𝛿

𝑓𝛿 میرسد؛ اما مرز پایرن با تغررر 𝑛𝛿 ،تغررر ن یکند .این مرز

𝑑

پایرنی ه واره در جایی از ميدوده ) 𝑓𝛿  (𝛿𝑑 ,قرار میگررد ،که
دوشاتگی هاف در زیرسرستم رخ میدهد؛ بنابراین میتوان
نترجه گرفت که دوشاتگی هاف برای رتداد  EADالز است.

𝑑𝛿

شکع 0منطقه تاکستری رنگ،نالره وقوت  EADدر سرستم کلی

در فضای ) 𝑓𝛿 (𝛿𝑑 ,را برای  𝑔𝑠𝑖 =7/31را نشان میدهد.

 -2-3تجزیه و تحلیل تحول از دوشاخگی به آشوب
 EADپدیدهای يررببرعی اساات ،که ا کتروفرزیو ويیسااتها
آن را به نقع و انتقاال تصادفی یونها توسط کانا های یونی
نساااباات میدهنااد  .]33در این تيقرق ،وجود دوشااااتگی
همبساااتر باهعنوان توضااار جاایگزین دیگری برای آن ارایه
میشاااود ،که میتوان آن را آشاااو دینامرکی نامرد .در این
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تيقرق،از ساازوکاری مشاابه با آنچه که توسط وانگ 3و پد از
وی ،توساط شرلنرکوف 5و ه کارانش در مد های نورونیشان
تيلرع و بررساای شااد  ،]35-31اسااتفاده میشااود .بعدها،
کوگلر 1نرز بهتفصاارع به تجزیه و تيلرع این نوت دوشاااتگی و
تاثرر آن بر وقوت پدیده  EADپرداتت .]32

و تاي يشا بهازای𝑠𝑚 𝑃𝐶𝐿 =877ارایه شده است ،که برپ
 EADهای آشو گونه را تداعی میکند .آياز تيو به س ت
آشو در  PCLهای کوتاه به بلند (مرانی) ،با شروت تبدیع
 APهای بدون  EADبه  APهای با  EADه راه است.
فرضاره ما برای توجره مشااهدا آشاو گونه در آستانه وقوت
 EADو با  PCLهای مرانی ،به شرپ زیر است EAD :در
شرایطی بيرانی 1از متغررهای دریچهای ایجاد میشود؛ PCL

ا ف)

های کوتاه ،فرصت تغررر را به متغررهای دریچهای ن یدهند و
برعکد PCL ،هاای بلناد فرصااات کافی را برای تغررر لا ت
آنها فراهم میآورند؛ اما  PCLهای مرانی ،وضاعرتی اتفاقی و
يررقابع پرشبرنی را ایجاد میکنند که اگر همزمان با شاارایط
بيرانی دریچهها (تغررر وضاعرت ترز دریچه) باشد ،میتواند به
بروز رفتارهای آشو گونه منجر شود.

 -1یافتههاوبحث
برای اثبا تيلرلی آشو گونه بودن مشاهدا در  PCLهای

)

مرانی ،بزرگترین ضاااریب راپانوف برای  PCLهای گوناگون
در مد زمان  37ثانره در شکع  8نشان داده شده است .دیده
میشاااود کاه این ضاااریب بهازای  PCLهای کو ک ،ايلب
مقداری منفی داشته و در بازههای مرانی ،دارای نوسانا مثبت
و منفی اسات .الز به ذکر است که مقدار این ضریب میتواند

شکع  8ا ف)  APDبرلسب  PCLدر سرستم کلی ) .رفتار
زمانی و تاي يشا در یک لا ت آشو گونه بهازای𝑠𝑚.𝑃𝐶𝐿 =877
بزرگترین ضریب راپانوف در این لا ت برابر با  7/1718 𝑠 −1است.

براسا مشاهدا در این تيقرق ،اگر پارامترهای مد بهگونه-
ای تنظرم شوند که سرستم EAD ،ایجاد کند؛ آنگاه هنگامی
که سرستم با تيریکی با زمان تناو مرانی تيریک شود،
رفتارهای آشو گونه دیده تواهد شد .در شکع  -8ا ف ،نوعی
ن ودار دوشاتگی ،یعنی بو زمانی پتانسرع ع ع ( )1 APD
برلسب دوره زمانی تيریک (  ،)2 PCLنشان داده شده است.
دیده میشود که  APDدر ه سایگی  PCLهای مرانی،
برلی آشو گونه دارد .در این تيقرق APD ،برمبنای مد
زمان  APاز مقدار برشرنه تا  %87از مقدار ریپ ریزاسرون
تعریف شده است .در شکع  ، -8یک ن ونه از رفتار زمانی

براساا

بو زمان مورد بررسای متفاو باشد .در این شکع،

دیاده میشاااود که مقدار بزرگترین ضاااریب راپانوف

برای s

 ، PCL  7/877برابر باا  7/1718 𝑠 −1باهدسااات آمده ،که
معراری از آشو گونه بودن سرستم است.

−1

) ثانیه(

شکع 1بزرگترین ضریب راپانوف بهازای  PCLهای گوناگون.

1

4

2

5

Wang
Shilnikov
3
Kugler

Action potential duration
Pacing cycle length
6
Critical
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 نتیجهگیری-5
در این تيقرق باا اساااتفااده از تجزیه و تيلرع فضاااای فاز و
 یک شر الز کلی را برای وقوت،دوشااتگی یک مد ک رنه
 نشاااان، در این تيقرق. در مد سااالو ی ارایه دادیمEAD
 این اسااتEAD دادیم که شاار دینامرکی الز برای وقوت
،که لا ت تعاد (يرر از لا ت اساترالت) زیرسارستم آهسته
 این.پایداری تود را بی یک دوشاااتگی هاف از دساات بدهد
 که با یک دوشااااتگی،امر به وقوت نوسااااناتی منجر میشاااود
 نراااز، EAD  ه چنرن برای ایجاااد.همبساااتر از برن میرود
اساات تا ثابتزمانیهای فعا سااازی و يررفعا سااازی جریان
، I so (v , t )  و ثااباتزماانی فعاا ساااازی جریانI si (v , t )
بهگونه مناسابی نساابت بههم تنظرم شااوند تا رفتاری نوسااانی
 پدیده، EAD  با ایجاد دوشاتگی همبستر و وقوت.ایجاد کنند

EAD آشو میتواند با تيریک تناوبی سرستم ظاهر شود و
 اگر ه، این تيقرق.های يررعادی و نامنظم را توضااار دهد
روی سالو عضاله بطنی انجا شدهاست؛ اما با توجه به کلرت
 میتواند بر دیگر سرستمهای تيریکپذیر نرز،مد ارایه شاده
.تع رم داده شود
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