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Prikkelgeleiding in Planten 

830201 

drs. A. Spanjers in samenwerking met ir. L. Yff. 

februari 1983 - januari 1984. 

Indien de bloemen van lelies bestoven worden kan 

dit tot gevolg hebben dat elektriese prikkels 

zich langs de membranen in de bloemstijl voort

planten. De vorm en de snelheden van deze signa

len zijn gemeten door A. Spanjers. Doel van het 

projekt is na te gaan of de karakteristieken 

van deze signalen begrepen kunnen worden aan de 

hand van bestaande modellen voor zenuwgeleiding. 

Deze modellen dienen daartoe aangepast aan de 

situatie in de plant en numeriek doorgerekend te 

worden. Speciale aandacht is vereist voor het 

in rekening brengen van het effekt van eventuele 

verhouting rond de membranen. 

Het projekt is in februari 1983 gestart door 

dr.ir. E.w.c. van Groesen. Hij herformuleerde het 

probleem en verrichtte literatuurstudie naar de 

relevante modellen voor zenuwgeleiding. Uit de 

geringe kennis omtrent de details van de membraan

processen in planten konkludeerde hij dat het 

niet zinvol zou zijn het meest algemene Hodgkin

Huxley model anders dan voor kwalitatieve doel-
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einden te gebruiken. Dit leidde tot toepassing 

van het Fitzhugh-Nagumo model. Dit laatsta model 

is uitgebreid om ook het effekt van in planten 

aanwezige verhouting te representeren. Het re

sulterende stelsel vergelijkingen is numeriek 

opgelost door dr. R.M.M. Mattheij en 

drs. G.W.M. Staarink in de maanden juni, juli en 

augustus. Bet betreffende randwaarde probleem 

bleek niet eenvoudig met de aanwezige programma

tuur hanteerbaar te zijn. Er was een rijke varieteit 

aan oplossingen en de gezochte oplossing van het 

stelsel differentiaalvergelijkingen bleek erg 

gevoelig te zijn voor het gekozen startprofiel 

en de systeemparameters. Om de ligging van de 

vele bifurcatiepunten in de parameterruimte na-

der te onderzoeken is nauw samengewerkt met 

dr. S. Doedel, Concordia University te Montreal 

en dr. G. Bock te Bonn die in het kader van het 

projekt een aantal specialistiese berekeningen 

hebben uitgevoerd. De verslaggeving is verzorgd 

door dr. J. Molenaar in de maanden oktober en 

november. Voor de interpretatie van de rekenre

sultaten en voor het begrijpen van de elektriese 

schakelingen achter de gebruikte modellen was 

het nodig nogmaals intensieve literatuurstudie 

te verrichten. 

Voor een kort overzicht van de resultaten ver-
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wijzen we naar de appendix. Voor een uitgebreid, 

verslag van de resultaten verwijzen we naar 

rapport WD 84-02 getiteld 

Simulation of Bioelectric Potential Changes 

in the Styles of Lilies using Nerve Impulse 

Transmission models. 

Literatuurstudie - 3 weken 

Analyties werk 

Numeriek werk 

Verslaggeving 

- 3 weken 

- 2 maanden 

- 3 weken 

"Connect" tijd computer - 50 uur 

"CPU" tijd computer - 45 ksec. 
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Appendix 

In deze appendix geven we een summier overzicht van respektievelijk de 

probleemstelling en de resultaten van het projekt: Prikkelgeleiding in 

Planten (projektnummer 830201). 

Probleemstelling 

De voortplanting van elektriese pulsen langs de zenuwbanen van mens en 

dier kan bevredigend beschreven worden met het zogenaamde Hodgkin

Huxley model en variaties ervan. In deze modellen wordt de zenuw, die 

als voornaamste komponent de membraanwand heeft, voorgesteld door een 

elektriese schakeling met weerstanden, condensatoren en spoelen. Ook 

in planten heeft men geleiding van elektriese pulsen langs de membranen 

in vaatbundels gemeten. De gemeten signalen vertonen een specifieke 

vorm en hebben een relatief zeer lage voortplantingssnelheid in de orde 

van cm/h (vergelijk: in lagere dieren vindt men snelheden in de orde 

van m/s). In het projekt is een antwoord gezocht op de volgende vragen: 

a) Kunnen de in planten gemeten signalen beschreven worden met de be

staande modellen? 

b) Kan het effekt van de in planten aanwezige verhouting beschreven 

worden met de bestaande modellen of een variant daarop? 

c) Indien a) en b) bevestigend beantwoord worden, wat is dan de invloed 

van de verhouting op de voortplantingssnelheid van de elektriese 

prikkels? 

Resultaten 

We gaan achtereenvolgens in op de vragen a, b en c. 



-5-

a) De gemeten signalen vertonen twee karakteristieke pulsvormen. Indien 

de stimulus bestaat uit zelfbestuiving meet men een hoge piek gevolgd 

door een dal . Kruisbestuiving als stimulus geeft echter aanleiding 

tot eenzelfde piek maar nu gevolgd door een lang plato, dat iets lager 

is dan de piek. Beide lopende golfpatronen kunnen optreden als oplos-

singen van de differentiaalvergelijkingen die behoren bij het Hodgkin-

Huxley model. Voor de plato oplossing is het echter noodzakelijk dat 

er minstens twee processen zijn waardoor het membraan (im)permeabel 

wordt voor bepaalde ionen. Deze processen moeten veel langzamer ver-

lopen dan de voortplantingssnelheid van de lopende golven maar oak 

onderling flink in snelheid verschillen. Voor het optreden van de 

zelfbestuivingssignalen is slechts minstens een ion proces nodig. Er 

is nag weinig bekend over de membraanprocessen in planten. We konsta-

teren dat in principe de gemeten signalen beschreven kunnen worden 

met het Hodgkin-Huxley model en beantwoorden punt a) dus posi-

tief. 

bl) Door L. Yff is voorgesteld om het effekt van verhouting in de buurt 

van vaatbundels in planten in rekening te brengen door in de elek-

triese schakeling, die als model dient, een weerstand Rt op te nemen 

tussen het membraan en zijn omgeving. Omdat er weinig details bekend 

zijn over de membraanprocessen hanteren we niet het Hodgkin-Huxley 

model maar het eenvoudiger Fitzhugh-Nagumo model, waarin genoemde pro-

cessen alleen globaal worden beschreven. Indien we zoeken naar lopen-

de golf oplossingen luiden de differentiaalvergelijkingen van het 

laatste model na uitbreiding met de weerstand Rt: 

0 

c v m 
0 

00 = V - w - f(V ) 
m 

c w = €(V - yw) m (a2.1) 
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Met V is de afgeleide van V naar de plaats langs het membraan bedoeld. 

De vergelijkingen zijn in dimensieloze grootheden gegeven, die als 

volgt korresponderen met fysiese grootheden: 

V - spanning over membraan plus weerstand Rt 

V - spanning over membraan 
m 

w - stroom door membraan ten gevolge van langzame 
membraanprocessen 

f - stroom door membraan ten gevolge van snelle 
membraanprocessen 

c - snelheid van de lopende golf. 

De faktor 8 geeft het effekt van verhouting weer. Geen verhouting 

(Rt = 0) korrespondeert met 8 = 0. Voor de parameters E en y geldt: 

€ << 1 en y ~ 1. De funktie f(V ) is bekend. 
m 

c1) De vergelijkingen (a2.1) hebben, bij gegeven waarden voor E, yen 8, 

fysisch relevante oplossingen voor slechts een klein aantal waarden 

van c. Door B te varieren is c te berekenen als funktie van de verhou-

tingsgraad. De voortplantingssnelheid v kan uit c berekend worden mid-

dels de (benaderde) relatie 

v~( 
a 

-----=-2) 
2 R R c 

s a m 

~ 
• c . 

De symbolen in deze relatie betekenen het volgende. 

c - capaciteit van het membraan per oppervlakte eenheid 
m 

a - straal van het cylindervormige membraan 

Ra - weerstand van het membraanplasma per lengte eenheid 

R-
1 

- geleidbaarheid van het membraan per oppervlakte eenheid. 
s 

De berekende waarden voor c zijn van de orde een. 

Er is gevonden dat c en dus v afneemt als B toeneemt. 

(a2.2) 
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Er bestaat echter (bij gekozen waarden voor £ en y) een waarde 6 
max 

zodanig dat voor ~ > 8 er geen lopende golven meer kunnen voorko
max 

men langs het membraan. De maximale afname van de snelbeid, die uit 

de berekeningen volgt, bedraagt ongeveer een faktor 10. Indien we aan-

nemen dat de systeemparameters, die voorkomen in vergelijking (a2.2), 

niet veel verscbillen voor planten en dieren, dan kunnen we konklude-

ren dat de lage snelheden in planten niet alleen veroorzaakt kunnen 

zijn door de aanwezige verbouting. Wel moet worden opgemerkt dat bet 

waarscbijnlijk is dat de plasma weerstand R in planten aanzienlijk 
a 

boger is dan in dieren ten gevolge van de aanwezigbeid van vacuoles in 

bet plasma. Aangezien uit (a2.2) volgt v ~ R-~ 
a 

zou echter R onwaar
a 

schijnlijk veel moeten toenemen om de lage waarden voor v te kunnen 

verklaren, zelfs als we zouden veronderstellen dat de toename van R a 

optreedt tegelijk met maximale verhouting. 

b2) Er is nog een andere mogelijkheid om verbouting te beschrijven met het 

Fitzhugh-Nagumo model. Indien we aannemen dat de verhoute cellen een 

laag vormen dicht rond het membraan kunnen we het membraan en de ver-

boute laag als een elektriese komponent beschouwen. Dit verhoute mem-

braan heeft nog steeds capaciteit c maar de weerstand is nu gegeven 
m 

door (Rs + R
1
). We dienen dante rekenen met de oorspronkelijke 

Fitzhugh-Nagumo vergelijkingen (a2.1 met 8 0). Men kan aantonen dat 

c2) 8 en y niet veranderen. Alleen in relatie (a2.2) dient R vervangen te 
s 

worden door (R
5 

+ R!). We vinden de volgende evenredigheid: 

v (a2.3) 

De laatste term in formule (a2.3) volgt uit bet feit dat 

2 5 2 
R (~ 0.1 nm) << Rn(~ 10 Qm) indien we voor R een karakteristieke 

S N S 

waarde voor dieren gebruiken en voor R
1 

een karakteristieke waarde 
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voor droog hout. 

Veronderstellen we ook nog een kleine toename van R ten gevolge van 
a 

de aanwezigheid van vacuoles dan is het in dit model zeer wel mogelijk 

dat men tussen de snelheden in dieren en planten een verschil vindt 

3 van een faktor 6.10 , zeals in de praktijk wordt aangetroffen. 


