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Simulaties van neuronale signalen met behulp van de NEURON ontwikkelomgeving

Summary

This graduation report describes the development of simulations of neuronal signals

created using the NEURON simulation environment. These simulations will be used as

part of the education program for first year students at the institute for Biomedical

Technology (BMT) at this university, the Eindhoven University of Technology. As the

year this project was carried out is the first year for this institute all of the teaching

material has to be developed from the beginning.

I\lEURON is a nerve simulation program which is designed around the notion of one

dimensional cables which are connected together to form any kind of branched cable

and whose properties can vary continuously with position along the section. Its design

goal is to separate the physical properties of the neuron from the numerical issue of

size of spatial compartments.

The simulations are intended to be a substitute to the actual laboratory experiments

they describe. This way the student can get a feeling for the kind of signals that can be

measured from neurons, as well as learning to understand the mechanisms behind

them. Therefore great care has been taken to model them accurately in order to be

able to guarantee a realistic output from the simulations.

The first set of simulations, which deal with the phenomena causing the resting

potential across the membrane of the cell and the passive and active propagation of

signals through the cell. The second simulation dealing with the human knee-jerk

reflex, a complete reflex-loop, will be used as an example of a biological control

system. This is a simulation showing the propagation of neural impulses through a

large part of the human body.

According to its makers NEURON is most efficient for simulations that range from parts

of cells to small numbers of connected cells. The first case which covers one large cell

shows that here it results in fast and accurate simulations. The second simulation shows

that it can also be used to describe a large and complex system of neurons, when

some approximations are allowed, but with considerably less speed.
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Simulaties von neuronale signalen met behulp von de NEURON ontwikkelomgeving

Samenvatting

Dit afstudeerverslag beschrijft simulaties van neuronale signalen die met behulp van de

NEURON ontwikkelomgeving geschreven zijn. Deze simulaties wilen gebruikt worden

als deel van het onderwijsprogramma voor de eerstejaors studenten aan het

opleidingsinstituut Biomedische Technologie aan de Technische Universiteit Eindhoven.

Aangezien het jaor dot dit project uitgevoerd werd het eerste jaor is voor dit instituut zal

aile lesmateriaal nieuw ontwikkeld moeten worden.

NEURON is een zenuw simulatie programma dot ontworpen is rond het centrale idee

van eendimensionale kabels welke verbonden kunnen worden tot een willekeurig

vertakte kabel en waarvan de eigenschappen continu kunnen varieren longs de lengte

as. Het ontwerp-doel is de fysische eigenschappen te scheiden van de numerieke

segmentering van de kabels.

De simulaties zijn bedoeld om een vervanging te vormen voor de laboratorium

experimenten die ze beschrijven. Op deze manier kan de student gevoel ontwikkelen

voor de soort signalen die gemeten kunnen worden aan zenuwvezels, en de

mechanismes die dit veroorzaken. De modellering is zo nauwkeurig mogelijk gebeurd

ten einde een realistische simulatie te goranderen.

De eerste serie simulaties behandelt de verschijnselen die de rustpotentiaal over het

membraan en de passieve en actieve signaalvoortgeleiding door de cel veroorzaken.

De tweede simulatie verbeeldt de menselijke kniepees-reflex, een complete reflexboog,

als voorbeeld van een biologisch regelsysteem. Deze simulatie toont dus de propagatie

van zenuwpulsen door een groot deel van het menselijk lichaam.

Het NEURON-programma is het meest efficient als het ingezet wordt voor simulaties

vorierend van delen van een cel tot enkele cellen. De eerste set simulaties van €len

grote cel loot zien dot hier inderdaad snelle en nauwkeurige simulaties verwacht

mogen worden. De tweede casus toont echter aan dot zelfs een groot en complex

systeem van neuronen, weliswaar met enkele benaderingen en beperkte snelheid, kan

worden gesimuleerd.
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Simulaties van neuronale signa/en met behulp van de NEURON ontwikkelomgeving

1. Inleiding

In verband met de start van de nieuwe studierichting Biomedische Technologie (BMT)

aan de Technische Universiteit Eindhoven is er behoefte aan een geheel nieuw pakket

probleemgestuurd onderwijs (PGO). De sectie Medische Elektrotechniek van de

vakgroep Meet- en Besturingssystemen (MBS) van de faculteit Elektrotechniek van de

Technische Universiteit, en met name Dhr. Cluitmans, is mede verantwoordelijk voor

de invulling van een gedeelte van dat onderwijs.

Het betreft hier specifiek een tweetal casus voor het eerste jaar die betrekking hebben

op de werking van zenuwen, en de elektrische en chemische verschijnselen die hieraan

ten grondslag liggen. De eerste casus, die onderdeel is van het onderwijsprogramma

in het eerste trimester, heeft als onderwerp de mechanism en die op celniveau ten

grondslag liggen aan het gedrag van de membraanpotentiaal in een zenuwcel van

een inktvis. De tweede casus handelt over de kniepees-reflex, een monosynaptische

reflexboog die als voorbeeld van een relatief eenvoudig biologisch regelsysteem in het

derde trimester aan bod komt.

Ter ondersteuning hiervan is behoefte ontstaan aan een aantal simulaties, zodanig dat

er voor de studenten de mogelijkheid bestaat te experimenteren met eigenschappen en

werking van zenuwen en zodoende een vervanging te bieden voor daadwerkelijke

experimenten. Voor het programmeren van deze simulaties is gekozen voor NEURON,

een simulatie-omgeving die specifiek op het simuleren van zenuwenmodellen

toegespitst is.

Een nadere toelichting op de plaats van de simulaties in het onderwijsprogramma voor

BMT wordt gegeven in hoofdstuk 2. In hoofdstuk 3 wilen de basisprincipes van de

neurofysiologie uitgelegd worden. In hoofdstuk 4 wordt vervolgens de structuur en

werking van het NEURON-programma toegelicht, zonder een uitputtende

gebruikershandleiding ervoor te willen schrijven. Hoofdstuk 5 behandelt de casus

celpotentiaal en de ontwikkeling van de simulaties die erbij horen. In hoofdstuk 6

wordt informatie gegeven over de casus reflexboog en de ondersteunende simulatie.
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2. Over BMT en PGO

In september van dit jaor (1997) is aan de Technische Universiteit Eindhoven de

nieuwe, vijfjorige ingenieursopleiding Biomedische Technologie (BMT) gestart.

Ofschoon de opleiding officieel aan de TUE gevestigd is, is het een gezamenlijke

opleiding met de Universiteit Maastricht (UM) en wordt er door de UM een

aanzienlijke bijdrage geleverd aan het curriculum. In het begin van de studie wordt

door UM-docenten ongeveer 1/3 van het onderwijs verzorgd; in een latere fase zullen

de bijdragen van TUE en UM in het onderwijs ongeveer gelijk zijn. Studenten zullen

dan ook, vooral in de latere joren, een gedeelte van het onderwijs in Maastricht goon

volgen.

Het onderwijsprogramma voor de opleiding Biomedische Technologie omvat vijf

cursusjaren. Het onderwijs is een mix van vakken en probleemgestuurd onderwijs

(PGO). In een yak wordt in de eerste plaats de theoretische basis gelegd van een

bepaald vakgebied. De PGO zijn meestal multidisciplinair van korakter. Integratie van

kennis speelt hierbij een belangrijke rol. Ook het leren samenwerken in een groep en

het verhogen van de communicatieve vaordigheden zijn doelstellingen die we met

deze onderwijsvorm proberen te bereiken.

Ter voorbereiding op of ondersteuning van het werken aan een casus in het kader van

PGO worden zogenaamde casusgebonden colleges verzorgd. Het werken in groepen

aan problemen, die door docenten zijn geformuleerd, is kenmerkend voor deze

onderwijsbenadering. Die zijn de stimulans voor een scala van gezamenlijke en

individuele studieactiviteiten. In groepen - zogenaamde onderwijsgroepen - analyseren

studenten problemen, formuleren zelfstudie-opdrachten en rapporteren wat ze

gevonden hebben bij de bestudering van literatuur en andere leermiddelen. Er wordt

door deze onderwijsbenadering een groot beroep gedaan op het eigen initiatief tot

leren.

Enkele voordelen van deze onderwijsvorm:

• leren methodisch te werken aan problemen volgens een systematische, stapsgewijze

methode

• leren samenwerken in groepen, waorbij leiden van een gesprek, luisteren, uitleggen

en samenvatten belangrijke vaordigheden zijn

• leren gebruik te maken van stud ie- en onderzoekvoorzieningen, bijvoorbeeld de

bibliotheek, meetopstellingen en simulaties.
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Over BMT en PGO

De ingredienten van probleemgestuurd onderwijs:

• een probleembeschrijving daagt uit tot nadenken

• door dat nadenken wordt reeds bestaande kennis weer actief gemaakt

• vragen komen op en de behoefte of motivatie ontstaat om in een boek of via een

experiment eens precies uit te zoeken hoe het nu eigenlijk zit

• er wordt hardop nagedacht, samen met anderen.

Het eerste jaar maakt iedere student gedurende een trimester deel uit van een vaste

onderwijsgroep die per trimester aan 4 casus werkt die slechts marginaal gekoppeld

zijn aan de vakken van hetzelfde trimester. Wei is er per collegeweek een uur

gereserveerd voor sprekers van binnen en buiten de universiteit, die aanvullende

informatie verschaffen in het kader van een casus.

De simulaties bij twee van deze casus vormen het onderwerp van dit verslag. Bij elk is

de geschreven simulatie een vervanging voor daadwerkelijke experimenten en

ondersteunt op die manier het experimentele deel van het PGO. De bedoeling is dat

de studenten er daadwerkelijk mee aan de slag kunnen en zo meer gevoel kunnen

ontwikkelen voor het mechanisme achter en de parameters bij de verschillende

simulaties. De bedoeling is dus niet om programma's te schrijven waar de studenten

alles stap voor stap voorgekauwd wordt. Net als bij daadwerkelijke metingen en

experimenten moet de student de verkregen resultaten zelf interpreteren.
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Simulaties van neuronale signalen met behulp van de NEURON ontwikkelomgeving

3. Basisprincipes van de neurofysiologie

3.1 De functie en bouw van een zenuwcel

De functie van het zenuwstelsel in ons lichaam is de signalen die door de zintuigen

(receptoren, sensoren) gegenereerd worden door het lichaam te transporteren naar de

beoogde ontvangers, de spieren (effectoren, actuatoren). Hierbij wordt echter een

complex netwerk van zenuwcellen doorlopen dat behalve transporterende ook sturende

functies heeft. Zo'n biologisch regelsysteem, een reflexboog genoemd, maakt het voor

ons lichaam mogelijk te reageren op veranderingen die van buitenaf erop inwerken.

OMGEVING MENS

... Verstoring .... Receptor
'---... (zintuig)

"
Regelaar
(centrale

zenuwstelsel)

- Reactie op verstoring ... Actuator
~.... (spier)

fig. 7: Schematische weergave van een reflexboog

De zenuwcel, ook wei neuron (Fig. 2) genoemd, is de kleinste eenheid van het

zenuwstelsel. Een neuron is in zijn algemeenheid een zeer langwerpige cel en bestaat

uit een cellichaam (soma), korte aanvoerende geleiders (dendrieten) en een lange

afvoerende geleider (axon). De dendrieten zijn opnemers voar signalen van andere,

naburige zenuwcellen of zintuigen. Deze signalen worden in het soma verwerkt en via

het axon doorgezonden aan de synaptische knoppen, alwaar ze doorgegeven kunnen

worden naar een volgende zenuwcel of een spier.
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Basisprincipes van de neurofysiologie

dendrielen

Fig. 2: Afbeelding van een zenuwcel

axon

synaplische
knoppen

Aile zenuwcellen bestaan uit een buisvormige celwand of -membraan waarbinnen zich

een intracellulaire vloeistof bevindt. Ze bevinden zich in een extracellulaire vloeistof die

hen geheel omspoeld. Het membraan is doorlatend voor bepaalde (kleine) moleculen

en ionen. In de extracellulaire en intracellulaire vloeistoffen (die voornamelijk uit water

bestaat) komen diverse ionen voor. De drie ionen die klein genoeg zijn om het

membraan te kunnen doordringen zijn K+, Na+ en CI-. Toch zijn in het algemeen de

concentraties binnen en buiten de eel van die ionen verschillend [Bernards 1994].

Sinds het begin van het onderzoek naar zenuwcellen in de jaren 30 van deze eeuw zijn

de zenuwcellen van de inktvis vaak het onderwerp van metingen geweest. Deze

interesse komt voort uit het feit dot hun axonen voor zenuwcellen gigantische

afmetingen hebben, typisch een lengte van 10 millimeter en een diameter tot 500 ~m.

Dit maakte het ook in een vroeg stadium van het onderzoek mogelijk om met behulp

van elektrodes daadwerkelijk door het celmembraan heen de potentiaal in het

binnenste van een eel te meten. Omdat daardoor van deze cellen veel gegevens

bekend zijn, zullen we ons er hier ook tot beperken. In een axon van een inktvis komen

de ionen in de volgende concentraties voor.

Interne K-concentratie [K+]'n 400 mmol/I

Externe K-concentratie [K+]ex 20 mmol/I

Interne Na-concentratie [No +]'n 50 mmolll

Externe Na-concentratie [Na+]ex 450 mmol/I

Interne CI-concentratie [Cltn 50 mmol/I

Externe CI-concentratie [CI-]ex 560 mmolll

Tab. 1: Intracellu/aire en extracellu/aire concentraties van K+, Na+ en C/-
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3.2 Totstandkoming van de rustpotentiaal

Ais voorbeeld wilen we van een situatie uitgaan waar een positief ion aan de

binnenzijde van een eel in veel grotere eoneentratie voorkomt dan aan de buitenzijde.

Indien het tussenliggende membraan doorlaatbaar is voor dot ion zal er stroming van

die ionen naar buiten optreden. Hierbij wordt positieve lading (de ionen) naar buiten

getransporteerd en dus wordt het membraan aan de buitenzijde positief ten opziehte

van de binnenzijde. Tegelijkertijd wordt deze stroom tegengewerkt omdat de

binnenzijde steeds negatiever wordt en dus de positieve ionen steeds meer aantrekt.

Op een gegeven moment zal op deze wijze een evenwieht bereikt worden waarbij de

diffusie en de aantrekking elkaar op wilen heffen en er dus geen netto iontransport

meer plaatsvindt. De wet van Nernst (1) geeft de evenwiehtspotentiaal over een voor

een bepaald ion doorlatend membraan aan de hand van de eoneentraties van dot ion

aan beide zijden [EMidG 1985].

( 1 )

waarbij S het ion is waarvoor de membraanpotentiaal berekend wordt. Verder zijn hier

gebruikt de universele gaseonstante R (8.3 J/moIK), de absolute temperatuur T (in K),

de eonstante van Faraday F (96.5 C/mol), en de valentie z van het ion S. Indien deze

eonstanten ingevuld worden is de vereenvoudiging als in (1) bereikt. Bedenk hierbij dot

zowel voor K+ als Na+ de valentie z= + 1 is. Voor de temperatuur wordt algemeen een

waarde van 6.3 °C (279.4 K) genomen, omdat die redelijk overeenkomt met de ideale

omgevingstemperatuur voor lO'n inktvis, en dus ook met zijn liehaamstemperatuur.

We kunnen nu de waarden van de evenwiehtspotentialen EK (:=:-72 mV), ENa (:=:53 mV)

en Eel (:=:-58 mV) berekenen aan de hand van de eoneentraties (Tab. 1). Metingen van

de membraanpotentiaal van een axon in rust (ER) hebben aangetoond dot deze vrijwel

gelijk is aan de EC!. Dit betekent dus omgekeerd dot de rustpotentiaal van het axon lo

dieht bij de evenwiehtspotentiaal van CI- ligt dot er dus nagenoeg geen transport van

dot ion meer plaatsvindt. Voor K+ geldt dot de rustpotentiaal lager is dan de

evenwiehtspotentiaal en dus wilen er ten gevolge van het eoneentratieversehil K-ionen

naar buiten stromen, tegen de rustpotentiaal in. Voor Na+ is lOweI ten gevolge van

een eoneentratieversehil als van de rustpotentiaal een stroom naar binnen te

verwaehten.
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Basisprincipes van de neurofysiologie

Toch moet er, aangezien de rustpotentiaal constant is, evenveel uitstroom van K+ zijn

als er instroom van Na+ is. Aangezien de uitstroom van K+ elektrisch tegengewerkt

wordt en die van Na+ meegeholpen, is dit merkwaardig. De doorlaatbaarheid

(permeabiliteit) van het membraan is blijkbaar verschillend voor de verschillende

ionen. Elektrisch is er sprake van een evenwicht, chemisch echter niet, omdat door de

continue stroom van ionen op den duur een opheffing van het concentratieverschil aan

beide zijden van het membraan te verwachten valt. Blijkbaar is er dus een mechanisme

dat dit concentratieverschil actief op peil houdt, waarop we later zullen terugkomen.

Hierdoor spreken we ook van een rustpotentiaal en niet van een evenwichtspotentiaal,

er is hier geen sprake van een werkelijk evenwicht.

De wet van Nernst geeft geen duidelijkheid over de concrete rustpotentiaal in een

situatie waar meerdere ionen een rol spreken. De wet van Goldman (2), die gebaseerd

is op die van Nernst, geeft een verband hiervoor. Hierin speelt de permeabiliteit (P)

van het membraan voor bepaalde ionen (PK en PNa) een ral. Deze verhouden zich in

rust als PK:PNa = 1 : 0.04 en wegen feitelijk de bijdrage van de verschillende Nernst

potentialen op de rustpotentiaal. Hoe grater de permeabiliteit, hoe grater de bijdrage.

Omdat PK lO'n 25x grater is dan PNa ligt de ER in de praktijk dus altijd vrij dicht bij EK•

(in mV) ( 2 )

In het algemeen wordt om meer inzicht te verschaffen in de werking van een

membraan een elektrisch vervangingsschema (Fig. 3) gekozen. De permeabiliteit voor

een ion (P) wordt hier vervangen door een conductiviteit (G). De evenwichtsspanningen

EK en ENa worden vervangen door twee batterijen met hetzelfde potentiaalverschil.

Hierdoor ontstaan twee ionenstromen (I K en INa) die tegengewerkt worden door de twee

stroombronnen IK' en INa' die de Na-K pomp voorstellen. Laatste element in dit schema

is de capaciteit van het membraan (em)'

We hebben echter eerder al geconstateerd dat het verschil in interne en externe

concentraties op 'kunstmatige' wijze in stand wordt gehouden. Het celmembraan bevat

een Na-K pomp, waarvan aangenomen werd dat die precies evenveel ionen terug

pompt als er diffunderen door het membraan. Het werkingsprincipe van deze pomp is

nog onbekend, haar aanwezigheid staat echter onomstotelijk vast. Recent onderzoek

[Guyton 1996] doet vermoeden dat de pomp meer Na terugpompt dan K (verhouding

3:2) waardoor er dus meer positieve lading naar buiten getransporteerd zou worden

dan naar binnen, en er dus een verhogende bijdrage van de pomp aan de
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rustpotentiaal verwacht kan worden. Dit sluit aan bTj het effect van de toediening van

de stoffen ouaba"lne of digitalis aan lO'n axon, die de pomp stil lOuden leggen, en

onder invloed waarvan de rustpotentiaal lO'n 5 mV minder negatief wordt.

Fig. 3: Elektrisch vervangingsschema van een membraan van een zenuwcel in rust

3.3 Prikkelbaarheid van de zenuwcel

Onder de prikkelbaarheid van een cel wordt het vermogen verstaan te kunnen

reageren op prikkels van buitenaf. Zenuwcellen zijn daarbij weinig selectief, een kleine

verhoging van de rustpotentiaal door een elektrische prikkel, druk van buitenaf of een

snelle temperatuursverandering, indien de rustpotentiaal over het membraan

voldoende verstoord wordt wilen ze een actiepotentiaal opwekken. Deze

actiepotentiaal kan verklaard worden uit permeabiliteitsveranderingen van het

membraan.

Uitgaande van de rustpotentiaal wi als gevolg van de stimulus het membraan op de

plaats van stimulatie depolariseren, hierdoor neemt dan de permeabiliteit van het

membraan voor Na+ (PNa) toe, als gevolg waarvan de influx van l\Ja+ ook wi

toenemen, waardoor het membraan verder depolariseert. Deze Hodgkin-cyclus

[Hodgkin 1964] versterkt zichzelf totdat PNa lO groot is geworden dat de potentiaal ER

in vergelijking (2) erdoor gedomineerd wordt, en in feite vervangen kan worden door

vergelijking (1) voor Na (ENa). Echter, voordat die (positieve) potentiaal bereikt wordt

reageert het membraan door de PNa weer langwam te laten dalen, tegelijkertijd wi

ook de PK voor beperkte tijd toenemen. Hierdoor komt de omgekeerde cyclus op gang

en wi de spGnning dalen tot EK, waarna relatief langwam de rustpotentiaal weer

hersteld kan worden.

Pagina 17



Basisprincipes van de neurofysiologie

P N •

P K
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\..
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Fig. 4: Verloop van PNo en PK tiidens een actiepotentiaal

Alhoewel op zich het verloop van PNa en PK voldoende verklaring is voor het verloop

van de aetiepotentiaal is daarmee het gedrag van die permeabiliteiten nog niet

duidelijk. In het membraan dot passief slechts beperkt doordringbaar is voor een

aantal ionen zijn kanalen aanwezig die specifiek doorlaatbaar zijn voor een ion en die

afgesloten worden door een of meerdere poortmoleculen.

mernbraan ~'--__

:In

Na+-kanaal

\m (snel)---r membraan

.Jh (traag)

Fig. 5: Schematische voorstelling van een K+-kanaal en een Na+-kanaal

De eenvoudigste van de twee kana len is het K+-kanaal, dot enkel bewaakt wordt door

n-poorten. Deze n-poort is spanningsafhankelijk. In de rusttoestand is de poort

grotendeels gesloten, als het membraan depolariseert zal de poort geleideliik

opengaan. Ais de repolarisatie door het openen van de poort inzet zal de poort ook

weer sluiten.

Het Na+-kanaal wordt door twee verschillende poorten beveiligd, de snelle m-poort en

de trage h-poort. Ook deze beide poorten zijn spanningsafhankelijk, maar dan wei in

omgekeerde richting. In de rust-instelling is de m-poort volledig gesloten terwijl de h

poort dan volledig geopend is. In geval van prikkeling van het membraan zal de m

poort snel openen terwijl de h-poort langzaam sluit. Zo wi het kanaal voor beperkte

tijd open staan, en de PNa gedurende die tijdspanne hoog zijn.
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EL C

T m

Fig. 6: Elektrisch vervangingsschema voor een prikkelbaar membraan

Deze kennis is voornamelijk te danken aan het werk van Hodgkin en Huxley [Hodgkin

1964, Ferreira 1985] dot in feite bestaan heeft uit het doen van vele verschillende

metingen onder verschillende omstandigheden om zo te zoeken naar de oorzaken en

mechanismen voor dit gedrag, en deze dan numeriek te benaderen. Zij stelden een

vervangingsschema op (Fig. 6) en beschreven vervolgens het gedrag van de

verschillende veranderlijken (3). De twee ion-conductiviteiten (GNa en G K) worden

gezien als het aantal open kanalen voor dot ion. Ais aile kanalen voor een bepaald

ion openstaan, geldt dot de ion-conductiviteit gelijk is aan het maximum voor dot ion

(gNaen gK)' De conductiviteit G L is een constante lek die de som van aile passieve

ionenstromen in rust beschrijft, EL komt overeen met de heersende rustspanning .

( 3)

De functies n, m en h beschrijven het dynamisch gedrag van het openen en sluiten van

de bijbehorende poorten. Elk van de kanalen lijkt uit vier poorten te bestaan, die als ze

aile vier actief zijn een open kanaal leveren. Bij K zijn de vier poorten elk van het type

n, bij No is het kanaal opgebouwd uit drie delen m en een deel h. De verandering in

het aantal open kanalen gebeurt voor aile drie funeties op identieke wijze. Ais we voor

de m-functie aile poorten in een actief (m) en een inactief deel (l-m) verdelen, dan is

de verandering (4) gelijk aan het aantal inactieve structuren dot actief wordt minus het

aantal actieve structuren dot inactief wordt. Deze overgangsfuncties van inactief naar

actief (am) en andersom (~m) zijn door Hodgkin en Huxley zo nauwkeurig mogelijk
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gemodelleerd naar empirisehe data. Voor de h en n-funetie is dit op identieke wijze

gebeurd.

dm!dt = ( ] - m )a ,,/V ) - m f3 nJV )
dh!dt=( ]-h)ah(V )-hf3h(V)
dnjdt =(] - n )a n(V ) - n f3 n(V )

( 4 )

Met behulp van het door Hodgkin en Huxley bepaalde model kan het verloop van een

actiepotentiaal op nauwkeurige wijze berekend worden. Het model sluit bovendien

goed aan bij de besehikbare kennis over het functioneren van membranen, en de

daarin aanwezige kanalen.

No het ontstaan van een actiepotentiaal is het membraan voor bepaalde tijd niet (of

verminderd) prikkelbaar doordat de kanalen zieh moeten herstellen. Deze periode

wordt de refractaire periode genoemd. In eerste instantie is er een absoluut refraetaire

periode waarin de zenuweel niet te prikkelen is, gevolgd door een relatief refractaire

periode waarbij een grotere prikkeling dan normaal nodig is.

3.4 Signaalvoortgeleiding door de zenuwcel

3.4.1 Passieve voortgeleiding

Omdat lOwel de intraeellulaire als de extraeellulaire vloeistoffen relatief goede

geleiders zijn zal een verstoring van de membraanpotentiaal direct voortgeleid worden

door het neuron. Een verandering van de membraanpotentiaal zal leiden tot een

potentiaalversehil longs de lengte-as van het neuron, waardoor stromen op gang

komen. Omdat de stromen binnen en buiten het membraan tegengesteld zijn, zullen er

kringstromen ontstaan, waardoor het spanningsversehil gedistribueerd wordt over de

eel [EMidG 1985]. Hierdoor is de basis voor voortgeleiding van signalen over grate

afstanden door neuronen aanwezig.

Indien de verstoring van de membraanpotentiaal lOdanig gering is dot de drempel niet

bereikt wordt, spreken we van subliminale prikkeling. De zenuweel is hierbij te

vergelijken met een kabel met een axiale weerstand (Ra in Oem). De geYnjecteerde

stroom zal zieh door de kabel voortplanten, maar een gedeelte zal door het

membraan weglekken. Dit membraan is in feite in te zien als een parallelsehakeling

van een eapaeiteit (em in /IF/em 2
) en een eonductiviteit (Gmin S/em 2

). Op de plaats

van de prikkeling zal de spanningsverandering die hier het gevolg van is een
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exponentiele toenome loten zien met een tijdseonstonte 1m (de RC-tijd van het

membraon, in s).

( 5 )

Door deze spanningsverandering zal een passieve elektrisehe voortgeleiding door de

zenuweel plaatsvinden. Hoe groter de afstand van de plaats van prikkeling, hoe

belangrijker de lek door het membroan wordt. Hierdoor zal de amplitude van het

signaal op afstand van de prikkel exponentieel afnemen met een lengteeonstante A (de

afstand waarop de signoolamplitude tot l/e geredueeerd is, in em), waardoor de

passieve geleiding sleehts over korte afstanden bruikbaar is. Omdat deze geleiding

een puur elektriseh versehijnsel is wi de voortplantingssnelheid zeer groot zijn.

( 6 )

3.4.2 Actieve voortgeleiding

Ais op de ploats van de prikkel de drempelwaarde wordt oversehreden en daardoor

een actiepotentiaol ontstaat spreken we van supraliminale prikkeling. Doordat het

membraan dan depolariseert wi door de passieve voortgeleiding het membraan in de

nabije omgeving ook supraliminaal geprikkeld worden. Ook hier zal dan een

aetiepotentiaal ontstaan. Zo plant de aetiepotentiaal zieh voort door de zenuweel, met

voor zieh uit een passief voortgeleide depolarisatie. Door de refractaire periode van

het membraan zal de prikkel niet terug getransporteerd worden naar de plaats van

oorsprong.

Omdat de axiale weerstand van de zenuw in grote mate bepalend is voor de reikwijdte

van de passieve depolarisatie die nog voldoende is om op afstand een actiepotentiaal

op te wekken (ruwweg 1 a 2A), is deze ook de belangrijkste factor in de

voortplantingssnelheid bij deze geleidingsvorm [Bernards 1994]. Hoe groter de

diameter van zo'n zenuw, hoe lager de axiale weerstand, hoe groter A en dus, hoe

groter de voortplantingssnelheid. Op deze manier heeft de diameter van de zenuweel

een bepalende factor in de voortplantingssnelheid. De snelheid van deze voortplanting

is overigens oanzienlijk kleiner dan de passieve geleidingssnelheid, in de orde van

enkele meters per seeonde.

Doordat de piekwaarde van de aetiepotentiaal in feite aileen bepaald wordt door ENe

en dus overal identiek is, treedt er geen verzwakking van het signaal op. Dit wordt de
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alles-of-niets wet van de signaalvoortplanting door zenuweellen genoemd. Er is ofwei

geen signaal (rusttoestand), ofwei een piek van vaste amplitude (aetiepotentiaal).

3.4.3 Sprongsgewijze voortgeleiding

In hogere dieren komt nog een andere vorm van voortgeleiding voor die een grate

voorplantingssnelheid koppelt aan een grate overbrugbare afstand. Zo'n zenuweel

(Fig. 7) is omgeven door een isolerende myeline-Iaag. Deze is op een aantal punten,

die de knopen van Ranvier genoemd worden, onderbroken. Aileen in die knopen kan

door depolarisatie een aetiepotentiaal ontstaan.

Ais nu in een knoop daadwerkelijk een aetiepotentiaal ontstaat, kan die zieh niet op

normale wijze voortplanten door de zenuweel. Er zal eehter wei een passieve

voortgeleiding door de eel optreden, waarbij door de isolerende laag zo goed als

geen lek optreedt. Hierdoor wi de volgende knoop voldoende depolariseren om

geprikkeld te worden, waardoor ook hier een actiepotentiaal wi ontstaan. Het

springen van knoop tot knoop is de reden voor de benaming sprangsgewijze

voortgeleiding.

myeline-Iaag

I \~ /r-------,\+ /r---~/
'--- --Y+,...-- --.. -

Fig. 7: Sehemotische weergove von een gemye/iniseerde zenuw

Het is hierbij dus essentieel dot de A van de gemyelineseerde secties voldoende groot

is om deze passief te kunnen overbruggen [Bernards 1994]. Omdat door de myeline

isolatie G m vrijwel nul is, zal A (6) een zeer grote waarde aannemen. De lengte van

een knoop bedraagt zo'n 5 ~m en de afstand tussen de knopen ongeveer 2 mm.

Doordat deze laatste afstand met grate snelheid (passieD overbrugd wordt kan een

voortplantingssnelheid tot zo'n 100 meter per seeonde bereikt worden. Het signaal in

die knopen blijft verliesvrij omdat de aetiepotentiaal in aile knopen gelijk is.
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3.5 De receptor

De receptoren (zintuigen) zijn in feite de bron van de signalen die door neuronen

voortgeplant worden, ze zorgen voor de omzetting van het waar te nemen, ana loge

fenomeen naar een digitaal, frequentie-gecodeerd signaal wat door zenuwen

getransporteerd kan worden. Er zijn in ons lichaam vele receptoren aanwezig die elk

een specifieke grootheid registreren, we noemen dot de adequate stimulus, de prikkel

waar dot zintuig gevoelig voor is.

Alhoewel er natuurlijk voorbeelden te over zijn (zintuigen voor reuk, zicht, temperatuur,

pijn, druk, rek, etc.) wilen we ons hier beperken tot de rekzintuigen in de spieren, de

spierspoeltjes. De spierspoeltjes liggen in aile spierbundels van skeletspierweefsel in

ons lichaam en nemen de rek van die spieren op. Ze geven een signaal of dot dus in

feite de trekspanning van de spier beschrijft. Dit soort signalen zijn essentieel voor de

houdingsregulering van ons lichaam.

Het weefsel van de receptor [EMidG 1985] lijkt in belangrijke mate op dot van

algemeen prikkelbare zenuwcellen, de h-poort in het membraan ontbreekt hier echter,

waardoor er geen sprake kan zijn van een Hodgkin cyclus. De m-poort wordt feitelijk

gestuurd door de mate van stimulatie. Hoe groter de rek, hoe verder de m-poort open

wI goon. Afhankelijk van de rek wi daardoor in het receptordeel een stabiele

depolarisatie bereikt worden, de generatorpotentiaal (Fig. 8).

I

+++~+ + + + + +
-~- - - - - -

I
I
I
I

-~- - - - - -
It....L-/ + + + + ++++ I +

I
I

receptor I zenuwvezel
I

Fig. 8: Schematische weergove von een receptor

Hierdoor wi er een kringstroom goon lopen naar het aangrenzende vezeldeel,

waardoor dot ook depolariseert. Op een gegeven moment zal deze depolarisatie de

drempel kunnen overschrijden zodat hier een actiepotentiaal op gang komt. Deze wi

zich voortplanten door het neuron, waarna de vezel een bepaalde tijd (de absoluut

refractaire periode) in rust is. Zolang de rek echter constant is wi de cyclus zich
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herhalen doordat de depolarisatie van de vezel zich weer op zal bouwen. Zo ontstaat

met een bepaalde herhalingsfrequentie iedere keer een actiepotentiaal. Deze

frequentie is afhankelijk van de generatorpotentiaal, en dus von de rek.

Er is een drempel (10) voor de gevoeligheid van de receptor voor de prikkel, die

overeenkomt met die generatorpotentiaal waarbij juist de depolarisatie van het

vezeldeel zodanig is dat hier een actiepotentiaal kan ontstaan. Verder treedt er

verzadiging (fmo.l op door de refractaire periode van de zenuw en doordat de

generatorpotentiaal zijn maximum (ENo) bereikt.

Uit empirische data blijkt dat het verband (Fig. 9) bij benadering logaritmisch is en dat

we dus kunnen stellen:

f = k .In( 1/10 ) voor I ~ 10

waarbij keen constante is.

( 7 )

fmax ----- -- ---- -- --------------------------------- -- ---- -------------------- --------------------------------------

.....
CD
..c
c:
CD
::l-
CD

...--.--

Prikkelsterkte (I)

Fig. 9: Verbond tussen prikke/sterkte en herholingsfrequentie

3.6 De synaps

Door de onderlinge fysieke scheiding van zenuwcellen zijn er processen nodig die

zorgen voor de signoaloverdracht van zenuwcel op zenuwcel. Dit gebeurt in een

synops (Fig. 10). Er is hierbij geen sprake von elektrische geleiding die in principe in

twee richtingen kan verlopen, maar van chemisch eenrichtingsverkeer.

We hebben eerder (Fig. 2) gezien dat een axon oon het eind vertakt in een aantal

synaptische knoppen. Deze synaptische knoppen fungeren als "zenders" in het

synaptische proces. Zo gauw hier een actiepotentiaal aankomt zullen een aantol

Pagina 24



Simulaties van neuronale signalen met behulp van de NEURON ontwikkelomgeving

speciale synapsblaasjes een transmitterstof vrijgeven. Deze zal de synapsspleet

oversteken om zo aan de andere zijde in de dendrieten (de ontvangers) van de

volgende zenuwcel geabsorbeerd te worden. Doordat door een aantal ion-poorten in

het membraan specifiek reageren op de aanwezigheid van die transmitterstof wi als

gevolg hiervan een klein elektrisch signaal ge"lntroduceerd worden wat passief

voortgeleid wordt naar het soma van die eel. Door de betrekkelijke traagheid van het

chemische proces zal er niet aileen een vertraging in de synaptische overdracht zitten

(0,7 alms), maar wi het post-synaptische signaal ook vele malen longer aanhouden

(5 a 15 ms) dan een actiepotentiaal [EMidG 1985].

In principe zijn deze signaaltjes nooit sterk genoeg om in het soma een actiepotentiaal

te genereren. Echter, doordat er meerdere dendrieten zijn kunnen er van verschillende

dendrieten tegelijkertijd signalen binnenkomen die in het soma opgeteld worden, wat

spatiele summatie genoemd wordt. Een onder fenomeen is temporele summatie, dot

optreedt als verschillende signalen elkaar snel opvolgen waardoor ook optelling van

de potentiaalveranderingen in het soma voigt. Door summatie kan op een gegeven

moment wei een actiepotentiaal ontstaan in het soma die dan weer verder gestuurd

kan worden door het axon van de eel.

axon

synapsblaasje

synaptische knop
o 0

__....::;~t=:::t:~~:::::....::s:.!.y~napssp lee t

dendriet

Fig. 10: Schematische weergave van een synaps

I\lu zijn er twee soorten post-synaptische signalen, enerzijds de excitatoire post

synaptische potentiaal (EPSP), waarbij door de transmitterstof acetylcholine (Ach) het

membraan voor korte tiid doorlaatbaar wordt voor aile ionen en dus depolariseert

door de vrije stroming. De amplitude van een EPSP ligt tussen de 5 en 10 mV,

Anderzijds is er de inhibitoire post-synaptische potentiaal (IPSP), waarbij door de

transmitterstof gamma-aminoboterzuur (GABA) het membroan voor korte tijd

doorlaatbaarder wordt voor K, en dus het membraan hyperpolariseert. De amplitude

van een IPSP is maximaal -5 mV. Doordat er in de vele dendrieten die in een soma
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samenkomen EPSP's en IPSP's gegenereerd worden, en er op die wijze zowel optelling

als oftrekking van signalen mogelijk is, ontstaat een vorm van analoge logica die we

neuronale netwerken noemen. Deze processen liggen ten grondslag aan ons begrip

van neurale netwerken. De synapsen ziin dus niet aileen verbindingsprocessen, ze

maken dus deel uit van het stuur- en beslismodel in ons lichaam.

3.7 De neuro-musculaire overgang

In de neuro-musculaire overgang 1 (Fig. 11) treedt een proces op dot vergelijkbaar is

met een synaptische overgang. Het signaal dot aan het eind van een motoneuron (een

zenuwcel die een spier aanstuurt) arriveert, wi ook daar via een chemische transmissie

overgedragen worden aan de spier.

motoneuron

blaasje

moto r-e ind plaat

spleet

spier

Fig. 11: Schematische weergave van een neuro-musculaire overgang

Ais de transmitterstof op de eindplaat aan de overzijde van het motoneuron arriveert

wi ook hier een puis gegenereerd worden. De transmitterstof is hier ook acetylcholine,

waardoor er altijd sprake is van een EPSP. Omdat de amplitude van dit EPSP zo'n 40

mV bedraagt, wi hier altijd een actiepotentiaal gegenereerd worden. Er is dus sprake

van een 1 op 1 overdracht van motoneuron naar de spier, waardoor summatie in de

elektrische zin van het woord niet mogelijk is.

3.8 De spier

Ook de spier bestaat uit elektrisch prikkel boar celweefsel dot grote overeenkomsten

vertoond met een zenuwcel. Elke spierbundel is opgebouwd uit een groot aantal

spiervezels. Het signaal dot via een NMJ wordt doorgegeven aan een spiervezel wi

zich door die vezel voortplanten en hem laten samentrekken. Het grote verschil met

I In het engels: NeuroMuscular Junction (NMJ)
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een zenuwcel is nu juist dit vermogen van de spier tot samentrekken (contractie),

waardoor de spier als actuator in een biologisch regelsysteem ingezet kan worden.

Ook in een spier treedt summatie van actiepotentialen op, hier is echter geen sprake

van elektrische summatie, maar van mechanische. Hoe dichter no elkaar de

actiepotentialen een spiervezel bereiken, en hoe meer spiervezels geprikkeld worden,

hoe meer kracht de spier wi ontwikkelen.
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4. NEURON

4.1 Over NEURON

NEURON is een simulatie programma voor het elektrofysiologisch gedrag van

zenuwcellen. Het is ontwikkeld aan de afdeling voor "Neurobiology" van het medisch

centrum van de universiteit van Duke en het "Neuroengineering and Neuroscience

Center" van de universiteit van Yale. Het is een programma dat volop in ontwikkeling

is, maar de huidige versie (3.2.3) is voor ons doel goed bruikbaar, alhoewel verre van

foutloos.

NEURON bestaat voor de gebruiker in eerste instantie uit een object georienteerde

interpreter waarmee de fysische eigenschappen van het model, de benodigde

procedures, de gebruikersinterface, en de grafische ui1voer kunnen worden opgezet.

De voor een bepaalde simulatie benodigde instructies worden uit een script-bestand

ingelezen. Deze HOC-bestanden 1 bevatten regel voor regel de uit te voeren NEURON

instructies in teks1vorm. De instructies bezitten een C-achtige syntax en zijn daardoor

relatief eenvoudig leesbaar.

Net zoals in werkelijke cellen zijn de celspanningen in NEURON het resultaat van de

verschijnselen die in de cellen optreden als gevolg van diverse mechanismen. Deze

introduceren stromen of stroomdichtheden die een bepaalde spanning(sverandering)

tot gevolg hebben. Dit in tegenstelling tot het traditioneel elektrotechnische beeld waar

de stroom als het gevolg van een spanningsverschil gezien wordt.

4.2 Fysische modellering

Het centrale idee bij de fysische modellering in NEURON is dot elk deel van een

zenuw vertaald kan worden naar een eendimensionaal kabeldeel. Deze kabeldelen

hebben een vaste lengte en een diameter die vast (cylindrisch kabeldeel) of variabel

(bijvoorbeeld een conisch kabeldeel) kan zijn. Ze zijn eendimensionaal in die zin dot

aileen longs de lengte-as een relatieve plaatscoordinaat gegeven kan worden die altijd

loopt van 0 tot 1. Een nadeel van deze methode is dot er enkel spanningen berekend

kunnen worden op die lengte-as. Omdat voor de simulaties enkel de propagatie van

signalen longs die as belangrijk is , is dit geen zwaarwegende beperking.

1 HOC: Afgeleid van High Order Calculator (In MS-Dos: *.HOC).
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De gebruiker kan membraaneigenschappen aan de verschillende delen toewijzen. Een

aantal (vrij algemene) modellen zijn reeds bijgesloten, er bestaat echter ook de

mogelijkheid om zelf modellen toe te voegen in de vorm van chemische

reactieschema's en simultane vergelijkingen. De resulterende membraanspanningen

kunnen desalniettemin efficient en nauwkeurig berekend worden doordat deze

modellen gecompileerd worden tot een bibliotheek alvorens gebruikt te worden en

doordat een impliciete integratiemethode gebruikt wordt.

Verschillende kabeldelen kunnen ergens langs hun lengte-as met andere verbonden

worden tot een willekeurig vertakte kabel met eigenschappen die afhankelijk van de

plaats in de kabel kunnen varieren.

Een belangrijke eigenschap is verder dat de fysische eigenschappen van de kabeldelen

gescheiden kunnen blijven van de numerieke doordat de plaatscoordinaat los staat

van het aantal segmenten waaruit een kabeldeel bestaat. In Fig. 12 is te zien hoe het

elektrisch vervangingsschema er voor een kabeldeel met 3 segmenten (nseg=3) uitziet.

Behalve aan de beide uiteinden van de kabel heeft ook het midden van elk segment

een elektrisch knooppunt. Aan de hand van een aantal specifieke parameters zoals de

membraancapaciteit (Cm in j.1F/cm2
), de membraanconductiviteit (Gm in S/cm2

) en de

axiale weerstand (Ra in Ocm) berekent NEURON de capaciteiten (Cm ' in j.1F),

conductiviteiten (Gm ' in S) en weerstanden (Ra ' in 0) in dit vervangingsschema

afhankelijk van het aantal segmenten en de bijbehorende dimensies (Iengte en

diameter). Hierdoor kan gezocht worden naar een minimaal benodigde

0 ....
kabeldeel

~1

0)
: ) (:) .)• • •
'. "

R' 2R ' 2R ' R'a a a a
V(O) V(1 )

Fig, 12: De segmentverdeling en het bijbehorende vervongingsschemo
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nauwkeurigheid door het aantal segmenten per kabeldeel te varieren zander de

kabeleigensehappen te hoeven veranderen. Aigemeen geldt dat de spanningen binnen

een segment overal gelijk zijn. Omgekeerd is de spanning op een bepaalde plaats

bepaald door het segment waar hij in Iigt en dus gelijk aan de spanning van het

diehtstbijzijnde knooppunt.

De versehillende fysisehe parameters die in NEURON aan een kabeldeel toegekend

kunnen worden, zijn als vermeld in Tab. 2. De membraaneonductiviteit, die we bij

nadere vergelijking met Fig. 12 hier missen, maakt deel uit van het membraanmodel

dat aan een sectie wordt toegekend.

Grootheid Symbool Eenheid Bijzanderheden

Lengte L /lm

Diameter diam /lm kan variabel zijn

Aantal segmenten nseg

Membraaneapaciteit em /IF/em 2

Axiale weerstand Ra Qem

Tab. 2: Fysische mode/parameters in NEURON

Een axon van een inktvis, zau er op deze manier gedeclareerd als voigt uit kunnen

zien:

create axon
access axon

axon {
nseg = 10
diam = 100
L = 10000
Ra = 35.4
cm = 1

De parameters zijn oak toegankelijk als bijvoorbeeld axon. L, de lengte van 'axon'. De

spanning halverwege de eel is op vergelijkbare wijze axon. v (0.5). In plaats van

axon.diam=100, is het oak mogelijk am aan te geven axon.diam(O:1)=100:30. Dit

betekent dat over de lengte van axon (van 0 tot 1) de diameter lineair afloopt van 100

tot 30. Zo kunnen eventueel eonisehe delen gedefinieerd worden. NEURON benadert

oak deze diameters afhankelijk van het aantal segmenten, binnen een segment is de

diameter gelijk aan de diameter in het bijbehorende knooppunt.

Pagina 31



NEURON

4.3 Numerieke benadering

In numerieke benaderingen van systemen waar het elektrisch gedrag naar tijd en

plaats beschreven wordt met behulp van differentiaalvergelijkingen, worden deze in het

algemeen vervangen door differentievergelijkingen. Dit wordt gedaan door continue

differenties te vervangen door eindige differenties analoog aan de formule voor de

berekening van een afgeleide.

dfl = lim f(xo+h)-f(xo)~f(xo+h)-f(xo)

dx x =Xo h ~ 0 h h
( 8 )

Nu wordt echter niet de limiet voor h naar 0 genomen, maar h wordt als een vaste,

kleine tijdstap gezien. Zo ontstaat een stelsel van differenties die een voor een opgelost

kunnen worden en zo een numerieke benadering van het probleem mogelijk maken.

dx
__._~ ~_.~_membra an

membraan

Fig. 13: Kobe/segment en biibehorende stromen

De grondslag voor de numerieke kabelbenadering zoals die toegepast wordt in

NEURON vormt de algemene kabelvergelijking (9) voor een eendimensionale kabel

[Roll 1989]. Deze Partiele Differentiaalvergelijking beschrijft het verband tussen de

spanning over en de stroom in een eendimensionale kabel en is feitelijk ontstaan uit de

formules en berekeningen gedaan door Lord Kelvin voor de eerste transatlantische

telegraafkabel in 1855.

met x=~ en ( 9 )

Uit de stroomwet van Kirchhoff en de wet van Ohm is een variant van deze

kabelvergelijking of te leiden. De stroomwet (10) stelt dot de som van aile stromen een

gebied in altijd nul moet zijn. Deze stromen kunnen bestaan uit de axiale stromen een

kabelsectie in vanuit de vorige of volgende sectie (ioi-l, ioi + 1) en de stroomdichtheden

door het membraan (jmi)'

~>ak = f jmjdA
k
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Er wordt aangenomen dot stromen het gebied in en stroomdichtheden door het

membraan naar buiten positief zijn. Indien in (11) aangenomen wordt dot voor het

gebied i rand een knooppunt voldoende klein is, mag aangenomen worden dot de

waarde in dot knooppunt een voldoende goede benadering is voor het gebied er

omheen.

( 11 )

De axiale stromen kunnen met behulp van de wet van Ohm omgezet worden naar het

spanningsverschil tussen twee opeenvolgende punten gedeeld door de weerstand

ertussen. Mits de afstand tussen twee knooppunten voldoende klein is, is ook deze

benadering voldoende nauwkeurig. Ais we dit invoeren voor aile aanliggende

gebieden k dan voigt:

( 12 )

We moeten hierbij bedenken dot de membraanstroom samengesteld is uit een

capacitief en een ionisch gedeelte. Het capacitief gedeelte wordt veraorzaakt door de

membraancapaciteit en het ionisch gedeelte is onder andere het gevolg van

varierende ion-specifieke kanaalconductiviteiten. We kunnen dan schrijven:

( 13 )

We hebben dan een vergelijking verkregen die ruimtelijk gediscretiseerd is. De

eerstegraads tijdsafgeleide wordt numeriek ge·l·ntegreerd. Ais we er van uitgaan dot

een segment in het midden van een eendimensionale kabel (j) altijd twee naburige

segmenten heeft (j-1, j+1), ontstaat de volgende vergelijking:

v -v J dV
J J+ =C. __J + I

J dt IOn)
rj.j+J

( 14 )

Ais we nu er van uitgaan dot de lengte (fu) en de diameter (d) van de verschillende

segmenten gelijk zijn, kunnen we stellen: Cj=Cmrrdfu en rj_l,j=rj•i+l=Rafu/rr(d12f No

invulling voigt dan:

d V+J - 2V +V J dV
J J J- =C __J + '.

4R L1x 2 m dt lIOn)
a
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Let er wei op dot de termen van eenheid verandert zijn, in (14) waren ze aile stromen,

in (15) zijn ze getransformeerd naar stroomdichtheden. Desalniettemin volt in te zien

dot dit een feite een ruimtelijk gediscretiseerde weergave van de kabelvergelijking (9)

is.

Door nu verschillende van deze secties aan elkaar te koppelen kunnen in principe

zenuwcellen gesimuleerd worden. De complexiteit van de berekeningen neemt hierbij

echter snel toe. Zoo Is reeds in 4.2 gememoreerd is een belangrijk voordeel van

NEURON hierbij dot de numerieke segmentatie losgekoppeld is van de fysische

eigenschappen en de afstandsparameter, doordat deze niet gerelateerd zijn aan de

segmenten. Hierdoor kan met het aantal segmenten gevarieerd worden om een

bevredigend evenwicht te vinden tussen gewenste nauwkeurigheid en snelheid van de

simulatie. Bij een verdubbeling van het aantal segmenten neemt de gerealiseerde

nauwkeurigheid met een factor 4 toe, tegelijkertijd neemt in dot geval het aantal op te

lossen vergelijkingen met een factor 2 toe (Hines 1995].

4.4 Numerieke Integratie

Door de ruimtelijke discretisatie is elke zenuwsimulatie gereduceerd tot een stelsel

vergelijkingen met eerstegraads tijdsafgeleiden. Deze kunnen volgens meerdere

methoden opgelost worden, Drie van de meest gangbare integratiemethoden zijn

voorwaarts en achterwaarts Euler en Crank-Nicholson.

In het geval van voorwaarts Euler wordt een expliciet schema toegepast, dit wil zeggen

dot de volgende waarde (Y j) direct bepaald kan worden uit de huidige waarde (Yo) en

zijn afgeleide (Yo'). Dit geschiedt volgens de eerstegraads-formule Y1=Yo+~T.Y'o. Het

nadeel van deze snelle, eenvoudige methode is de onnauwkeurigheid en de numerieke

instabiliteit ervan, reden waarom er in NEURON geen gebruik van wordt gemaakt.

Zowel achterwaarts Euler als Crank-Nicholson zijn impliciete schema's die niet direct

opgelost kunnen worden uit momentane waarden en dus een set vergelijkingen

genereren die simultaan opgelost moeten worden. In het geval van achterwaarts Euler

wordt de volgende waarde (Y1) in principe bepaald uit de huidige waarde (Yo) en de

afgeleide van die volgende waarde (Y1'). Dit geschiedt volgens de formule

Yl=Yo+~T.Y'j, alhoewel dot dus nog niet direct kan. Achterwaarts Euler is in

tegenstelling tot voorwaarts Euler stabiel maar nog steeds betrekkelijk onnauwkeurig.

Bij Crank-Nicholson wordt eerst een halve impliciete stop voorwaarts gedaan, ten

einde door de afgeleide te bepalen (Y'05). Vervolgens wordt met behulp van die
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afgeleide expliciet de volgende waarde bepaald volgens Yl=Yo+LlT.Y'os. Het resultaat

is een nauwkeuriger en redelijk stabiel tweede orde schema wat qua snelheid

vergelijkbaar is met achterwaarts Euler, echter nauwkeuriger en minder stobie!.

voorwaarts Euler

achterwaarts Euler

Crank-Nicholson

fig. 14: Bepa/ing van de eerstvo/gende waarde vo/gens de drie schema's

Als we als eenvoudig voorbeeld uitgaan van een passieve zenuw (met een constante

membraanconductiviteit), gerepresenteerd in een segment, kunnen we vergelijking (13)

reduceren tot:

dV dV VGm dV
0= Cm dt +I;on ¢::>O =-+-- ¢::>O=-+kV

dt Cm dt
( 16 )

Hier zijn de membraancapaciteit en de membraanconductiviteit dus vervangen door

k=Gm/Cm (in sol). De exacte oplossing voor dit probleem wordt gegeven door

V(t)=V(O).e,kt Als we dit op lossen volgens voorwaarts Euler krijgen we:

V( t + i1T)- V( t) + kV( t) = 0 ¢::> V( t + i1T) = ( 1- ki1T )V( t)
i1T

In het geval van achterwaarts Euler wordt dit:

( 17 )

V(t+i1T)-V(t)T+kV(t+i1T)=O¢::>V(t+i1T)= V(t) (18)
i1T 1+ ki1T

Bij Crank-I\jicholson voigt voor de impliciete eerste stop:

V( t + i1T / 2)-V( t) + kV( t + i1T / 2) =0
i1T/2

¢::> V ( t + i1T / 2 ) = V( t )
1+ ki1T / 2

en aansluitend uit de expliciete tweede stop:

V( t + i1T)- V( t + i1T / 2) kV
----i1-T-/-2--- + (t + i1T / 2 ) =0

1- ki1T /2
¢::> V( t + i1T) =(1- ki1T /2 )V( t + i1T /2) = V( t)

1+ ki1T / 2
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Ais we nu stellen V(O) = 1, k= 1, kunnen we de drie methoden vergelijken met de exacte

grafiek voor .-1T=l en .-1T=0.5 (Fig. 150 en b). We zien dot Crank-Nicholson

inderdaad erg nauwkeurig is, zelfs bij een grote tijdstap.

Ais we k vergroten naar 2, zien we dot voorwaarts Euler inderdaad erg snel onstabiel

wordt (Fig. 15c) en bij verdere vergroting naar 4 (Fig. 15d) zien we dot het resultaat

volledig onbruikbaar is geworden. Terwijl achterwaarts Euler bij aile voorbeelden

volgens een vloeiende lijn benadert, komt Crank-Nicholson in het laatste geval slechts

moeizaam via (een gedempte) slingering tot een benadering. NEURON gebruikt

standaard het achterwaarts Euler schema, omdat dit het stabielst is. Ais er een

nauwkeuriger resultaat nodig is, kan moeiteloos overgeschakeld worden op Crank

Nicholson door het veranderen van een instelling (secondorder=1).

A
V In V

05

0.5 1 5 25 35

Exact (exD(·xH

Voorwaarls Euler

Achlerwaarts Euler
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4.5

tin s
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tin s
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Fig. 75: De verschiJlende integratiemethoden vergeleken (40: met k= 7, V(O) = 7, L1T= 7,

4b: met k= 7, V(O) = 7, L1T=0.5, 4c: met k=2, V(O) = 7, L1T= 7 en 4d: met k=4, V(O) = 7,

L1T= 7)
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Door gebruik te maken van het feit dot neuronale modellen altijd een boomstructuur

bezitten en er dus geen lussen in voor kunnen komen, heeft men de numerieke

oplossingsmethoden in NEURON verder kunnen vereenvoudigen en versnellen [Hines

1994, 1997].

4.5 Gebruik van NEURON modellen

De modellen die in NEURON gebruikt worden zijn in staat om:

• de stroom/spanningsverhouding van kanalen te realiseren. Een goed voorbeeld

hiervan is een actief membraan volgens het Hodgkin-Huxley model.

• puntprocessen op een bepaalde plaats in een kabeldeel te introduceren. Zo kan

prikkeling door middel van een geYntroduceerde stroom, een spanningsklem of een

synaps gesimuleerd worden.

• een verandering in de interne en of externe ionenconcentraties ten gevolge van

stroming van bepaalde ionen te realiseren. Zo kunnen zeer diverse ionenkanalen en

-pompen gerealiseerd worden.

Er kunnen meerdere modellen tegelijkertijd in een segment tegelijk gebruikt worden.

Ais in meerdere modellen in een segment bijvoorbeeld hetzelfde ion voorkomt zal de

concentratie hiervan door NEUROI\! gelijk gehouden worden. Stromen gegeneerd

door de verschillende modellen zullen opgeteld worden zodat hieruit de potentiaal

berekend kan worden.

In aanvulling op de aanwezige modellen kunnen er met behulp van de NMODL

toolbox [Hines 1993, 1994, Moore] aanvullende modellen geschreven worden. De

modeltaal stelt de gebruiker in staat om een groot aantal wiskundige vergelijkingen (x'

= f(x , Y I t)) en chemische reactievergelijkingen (- Ca + 2Cl <-> CaC12

(k1 ,k2)) te verwoorden. De toolbox is een feite een pre-processor die de modellen

dan omzet naar een C-programma waarna deze gecompileerd kunnen worden tot een

dynamische bibliotheek (NRNMECH.DLL), zodat ze ingezet kunnen worden in

simulaties. Zo zijn er een aantal modellen aangepast voor de simulatie van synaptische

transmissie en de neuro-musculaire overgang die ingezet worden in hoofdstuk 4. Zo'n

modelbibliotheek moet overigens 01 bij het opstarten van een NEURON sessie gekozen

worden. Hiertoe moet de naam van de bibliotheek meegegeven worden bij het

opstarten, ofwel hij moet in de directory staan van waaruit het HOC-bestand opgestart

wordt.
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4.6 De gebruikersinterface

Een belangrijk ander aspect van NEURON is de ingebouwde bibliotheek van grafische

objekten die ingezet kunnen worden om simulaties van een passende

gebruikersinterface te voorzien. De opzet van het programma is dusdanig dat over het

algemeen eerst het fysische model van een simulatie opgezet zal worden, waarna

hieraan een gebruikersinterface dynamisch door de gebruiker toegevoegd kan worden

door grafiekvensters op het scherm toe te voegen, te positioneren en er de weer te

geven grootheden aan toe te wijzen, waarna dit ontwerp opgeslagen kan worden om

gebruikt te worden voor de bediening van een definitieve uitvoering van een simulatie.

Het fysische model zal in het algemeen in een HOC-bestand opgeslagen worden, de

gebruikersinterface in een SES-bestand 1
• Een voorbeeld van een grafische

gebruikersinterface is in Fig. 16 te zien. Een beschrijving van de biibehorende

elementen is in de volgende paragrafen te vinden.

. I .1 .J

tlnm5

Fig. 76: fen voorbeeld von een gebruikersinterfoce

I SES: Afgeleid van SESsion, bevat de layout van de gebruikersinterface (In MS-Dos: *.SES).
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4.6.1 De interpreter

De interpreter is zoals de naam 01 doet vermoeden de daadwerkelijke verwerker van

de instructies. Hij kan gevoed worden met toetsenbordinvoer of met behulp van een

script-bestand.

Uersion 3.2.3 Date: 1997/04/24 17:23:37
y John W. Moore, Duke University Medical Center

and Michael Hines, Yale University -- Copyright 1996

1
oc>1

Fig. 17: De NEURON interpreter

4.6.2 De Print & File Window Manager

De Print & File Window Manager (PWM) is het hart van de NEURON

gebruikersinterface, m.b.v. de PWM kunnen aile andere vensters gemanipuleerd

worden. De PWM bevat behalve een aantal knoppen twee rode kaders. Het linker

kader verbeeldt het scherm-oppervlak en de daarop zichtbare I'J EURON-vensters. Het

rechter kader toont een denkbeeldig blad papier en de lay-out van wat daarop

eventueel verschijnt.

Fig. 18: De Print & Fife Window Manager

Vensters die afgedrukt dienen te worden kunnen in dit printkader geplaatst worden

door er m.b.v. de rechter muisknop op te klikken in het linkerkader. Ze kunnen weer

verwijderd worden door de zelfde actie te ondernemen in het rechterkader. Binnen de
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beide kaders kunnen de vensters versleept worden door de linker muisknop vast te

houden en de muis ondertussen te verplaatsen. In het voorbeeld (Fig. 18) zouden de

vensters 2 en 3 afgedrukt worden.

4.6.3 De bedieningspanelen

Aan elke simulatie kunnen door de programmeur een aantal specifieke

bedieningselementen toegekend worden om een aan de simulatie aangepast

bedieningspaneel op te zetten. Er kan beschikt worden over panelen, diverse knoppen

(Buttons, StateButtons, Checkboxes, RadioButtons etc.), labels (varia bel en constant),

menu's, variabele-editors en schuifbalken.

Elke in dit verslag beschreven simulatie heeft zo de beschikking gekregen over een

bedieningspaneel waarmee diverse parameters ingesteld kunnen worden en knoppen

waarmee, indien gewenst, een simulatie gestart en beeindigd kan worden en de

grafieken gewist kunnen worden.

xpanel("Casus: Celpotentiaal", 0)
xlabel("B. De spanning stijgt")
xbutton("Simulatie starten","IRun()")
xbutton("Grafieken wissen","ClrGrphs()")
xvalue("Ix in pA","stim.amp", 1,"DoI()", 0, a )
xvalue("[Kjex in mmol/l","axon.ko",1,"DoENaEK()",

0,0)
xvalue("[Kjin in mmol/l","axon.ki",1 ,"DoENaEK()",

0,0)
xvalue("[Najex in mmol/l","axon.nao",1,"DOENaEK()",

0,0)
xvalue("[Najin in mmol/l","axon.nai",1 ,"DoENaEK()",

0,0)
xvarlabel(eklabel)
xvarlabel(enalabel)
xbutton( "Simulatie Afsluiten", "quit()")
xpanel(0,235)

Fig. 19: fen bedieningspaneel met bijbehorende programmacode
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4.6.4 De grafiekvensters

Een simulatie kan zoveel grafiekvensters als gewenst bevatten. Dit kunnen grafieken

zijn van bijvoorbeeld stroom, spanning of andere variabelen als functie van de tijd. Het

is biivoorbeeld ook mogelijk om grafieken te maken waarbij de waarde van een

parameter als functie van de plaats in de zenuw te zien is. Er zijn andere

mogelijkheden beschikbaar die hier niet ingezet zullen worden. Hiervoor zii verwezen

naar de handleidingen bij NEURON.

EI ec-trode A.
Electrode B

Spanning als functie van de tijd

-76

-80

---:::::=...------

\~~
\ ("

\ ../1/
\\ /

\ .1

\ I

-84 O'-----'-\....,'\,\-'i-i--------'2'-------3-'------'4---------'5

-72

Yin mY

tin s

Fig. 20: fen voorbeeld van een grafiekvenster
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5. Casus Celpotentiaal

5.1 Beschrijving

Het doel van de casus Celpotentiaal voor de studenten BMT in hun eerste trimester van

het Probleem Gestuurd Onderwijs (PGO) is het verkrijgen van inzicht in het ontstaan

van de potentiaal over het membraan van een zenuw, en het mechanisme achter de

passieve en actieve voortgeleiding door een zenuw. Het is met andere woorden, de

bedoeling hen kennis te laten maken met de basis op celniveau voor de

signaaloverdracht door zenuwen.

Het onderwerp van deze casus is een axon van een inktvis. loals in hoofdstuk 3 reeds

aangeduid is worden deze cellen traditioneel veel gebruikt in dit onderzoeksveld. Voor

de simulaties zijn aan de hand hiervan de volgende algemene parameters gekozen.

Grootheid Symbool in NEURON Waarde Eenheid

Temperatuur T

Temperatuur celsius

Lengte I L

Diameter d diam

Axiale weerstand Ra Ra

Membraancapaciteit Cm cm

Membraanconductiviteit Gm gm

Interne K-concentratie [K+lin ki

Externe K-concentratie [K+lex ko

Interne Na-concentratie [Na+lin nai

Externe Na-concentratie [Na+]ex nao

279.4

6.3

10000

100

35.4

0.001

400

20

50

450

Kelvin

o Celsius

flm

flm

Ocm

jJF/cm2

S/cm2

mmol/I

mmol/I

mmol/I

mmolll

Tab. 3: Simu/atieparameters voor de Casus Celpotentiaal

Alhoewel er meer ionen een rol spelen bij het tot stand komen van de celpotentiaal is

bij deze simulaties de aanwezigheid beperkt tot Kalium (K) en Natrium (l\Ja). Deze

geven een voldoende verklaring voor het ontstaan van rustpotentiaal, passieve en

actieve voortgeleiding. Een toevoeging van meerdere ionen zou de simulaties zowel

rekenkundig als inzichtelijk complexer maken en dit was net niet de bedoeling.

loweI voor prikkeling van de zenuw als voor meting van de celpotentiaal worden

miero-electroden gebruikt die door de wand van de zenuwcel geprikt worden (Fig. 21).
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De stroom wordt gernjecteerd door elektrode x, op 2.5 mm van een virtueel

·referentiepunt. Geregistreerd wordt door middel van 3 elektrodes (a,b en e), op 2.5,

5.0 en 7.5 mm.

Electr.

o 2.5

Zenuw

5.0 7.5

t100~m
10 mm

Fig. 21: Meetopstelling van de electroden

5.2 De rusttoestand - een prikactie

In het geval van de rusttoestand is de situatie dusdanig dat de membraanspanningen

als gevolg van de interne en externe eoneentraties van de diverse ionen berekend

kunnen worden met de wet van Goldman (2). Een verdeling van de eel in meerdere

segmenten is hier niet noodzakelijk omdat als gevolg van de stationaire toestand geen

lokale versehijnselen op treden.

create axon
access axon

celsius = 6.3

axon {
nseg = 1
diam = 100
L = 10000

insert nkp

ki = 400
ko = 20
nai = 50
nao = 450

ena = nernst("ena")
ek = nernst("ek")
er = ((8.3*(celsius+273))/96.5)*log((ko+0.04*nao)/(ki+0.04*nail)

netna_nkp = -0.5
netk_nkp = 0
v init = er

Deze verzameling van gegevens en formules kan in NEURON als eerste simulatie

germplementeerd worden. Er wordt in NEURON overigens met temperaturen in °C
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gewerkt. Voor het berekenen van de potentiaal volgens de wet van Nernst (1) kent

NEURON de functie nernst(), waarbij de evenwichtspotentiaal voor No (ena) en K

(ek) berekend kunnen worden (zie onder). De rustpotentiaal volgens Goldman (er:::-57

mY) wordt volgens (2) uitgerekend. De Na-K pomp is middels een model toegevoegd

(insert nkp). Afhankelijk van de werking van de Na-K pomp (model in bijlage 7)

wordt deze er daadwerkelijk gehaald. Deze kan met behulp van de parameters

netna_nkp en netk_nkp, die het netto iontransport bepalen (Zie Fig. 3, INa-INa' en 'K
IK'), ingesteld worden.

In principe is het mogelijk in een rekenkundig model als dot van NEURON de

concentraties irreele waarden aan te laten nemen, denk hierbij aan concentraties

groter dan het oplosbaarheidsprodukt of kleiner dan nul. Om dit te voorkomen en

toch voldoende speelruimte te geven worden de waardes ruwweg binnen 1/4 en 4

keer de standaardinstelling gehouden.

Fig. 22: Gebruikersinterface van de eerste simu/atie - een prikactie

De gebruikersinterface bij deze eerste simulatie is erg eenvoudig, hij bestaat aileen uit

een bedieningspaneel (Fig. 22). Het doel van de simulatie is dan ook slechts het

verband tussen de aanwezige concentraties van de ionen en de verschillende

potentialen te illustreren. Omdat met behulp van toediening van digitalis de Na-K

pomp geneutraliseerd kan worden, is daar ook een knop voor voorzien.

5.3 Passieve voortgeleiding - de spanning stijgt...

Zoals we eerder gezien hebben (3.4.1) treedt passieve voortgeleiding op wanneer de

ge'tnjecteerde stroom zodanig klein is dot de drempelwaarde die geldt voor de

Pagina 45



Casus Celpotentiaal

activering van het membraan niet bereikt wordt. Deze stapvormige stroom wordt door

electrode X geintroduceerd (op het tijdstip t=O sec), met een amplitude van 25/-lA.

G '
m

t-E

IN

Fig. 23: Vereenvoudigd e/ektrisch vervongingsschemobii possieve voortgeleiding

Omdat er nu in tegenstelling tot de rustsituatie wei lokale verschillen in de potentiaal

zullen optreden, zijn meerdere segmenten noodzakelijk. In principe is elk van die

segmenten te vervangen door een schema zoals in Fig. 23, zodat er uiteindelijk een

situatie ontstaat als in Fig. 12. Zo ontstaat een laddernetwerk van passieve

componenten. Hoe meer segmenten, hoe nauwkeuriger de simulatie (Zie 4.2). Omdat

we het hier echter hebben over passieve voortgeleiding waarbij de membraanwerking

niet selectief per ion is, is deze vereenvoudiging geoorloofd. G m ' is daarom gelijk aan

de parallelschakeling van G Na ' en G K'. De membraanbatterijen kunnen vervangen

worden door €len batterij, gelijk aan de rustspanning. De rustspanning wordt hier

gelijkgesteld aan £K' Alhoewel dit formeel niet juist lijkt, ligt de werkelijke rustspanning

zo dicht erbij dat dit de resultaten nauwelijks be'lnvloedt. Voor de verdere simulaties is

deze aanname daarom geoorloofd.

Een zenuwcel kunnen we elektrisch beschouwen als een plaateondensator (de

vloeistoffen zijn de geleiders, het membraan de isolator) met een lekstroom (de diffusie

door het membraan). Deze is normaal geladen tot een spanningsverschil gelijk aan de

rustpotentiaal. Ais we op een bepaalde plaats in die cel een stroom introduceren (1m)

zal er op die plaats een spanningsverandering optreden. Aan de ionenstroom door het

membraan (I;) wordt dan feitelijk een stroom (Ie) toegevoegd die de condensator verder

laadt (hyperpolariseert) of ontlaadt (depolariseert). Behalve de capacitieve werking van

het membraan wi dan ook de weerstandscomponent van het membraan een rol gaan

spelen [EMidG 1985]. We zien dan ook een exponentieel toenemend

spanningsverschil volgens (21).

met
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Op enige afstand van het injectiepunt zal ook een potentiaalverandering gemeten

kunnen worden. Het gedrag als functie van de tijd zal hier identiek verlopen, de

amplitude ervan 201 echter minder zijn. De weerstand (Ro') die in de lengterichting van

de zenuwvezel doorlopen wordt neemt toe met die afstand en zal een spanningsdeling

veroorzaken. De eindwaarde V~ zal dan met de afstand aflopen volgens:

IV (x) =_m_e-xlA.
~ G

m
'

met A=dx.J1/ Gm ' Ra ' ( 22 )

Het vervangingsschema is in principe gelijk aan dot van Fig. 12, met een veel hoger

aantal segmenten. Een verdeling van het axon in 200, segmenten bleek hier noodzaak

voar een nauwkeurig verloop van de grafieken. NEURON zal automatisch de waarden

van em', G m' en Ro' berekenen conform de gegeven vorm- en materieparameters.

create axon
access axon

celsius 6.3

axon {
nseg = 200
diam = 100
L = 10000
Ra=35.4
insert pas
insert k ion
insert na_ion

ki = 400
ko = 20
nai = 50
nao = 450

ena = nernst("ena")
ek = nernst("ek")
v_init = ek
e_pas = ek

stirn = new IClamp(0.25)
stim.del = 0
stim.dur = 10000
stim.amp = 25

}

We zien dot aan het axon een passief model is toegekend (insert pas) en dot zowel

de beginspanning (v_init=ek) als de rustspanning (e_pas=ek) zoals eerder toegelicht,

gelijkgesteld zijn aan EK' Dit passieve model (bijlage 2) doet in feite niets anders dan

een stroomdichtheid door het membraan toekennen. Verder is de introductie van de

prikkel belangrijk (model, zie bijlage 1). We zien dot de stimulus geYnjecteerd wordt op

een plaats op 25% van de lengte-as van het axon (stirn = new IClamp (0.25) ), zie

Fig. 21. De amplitude van de stimulus (stirn. amp=25), de vertraging (stirn. del=O) en

de duur (stim.dur=10000 (=00)) kunnen eenduidig gekozen worden.
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Fig. 24: Gebruikersinterface van de tweede simulatie - de spanning stijgt...

We zien dat het bedieningspaneel ten opzichte van hoofdstuk 5.2 uitgebreid is met een

instelling voor de sterkte van de ge'(njecteerde stroom. Deze kan vrij veranderd worden

om het effect hiervan te bekijken. Er zal echter nooit een actiepotentiaal ontstaan. Het

gehanteerde model voorziet daar namelijk niet in. We kunnen zien (Fig. 24) dat de

potentiaalverandering als functie van de tijd en de afstand zich gedragen zoals

verwacht mag worden aan de hand van de vergelijkingen 21 en 22. Verder kunnen er

meerdere grafieken (na verandering van parameters) vergeleken worden. Zo kan

nagegaan welke invloed deze parameters hebben.

5.4 Actieve voortgeleiding - Prikkeldraad

In het geval waar het celmembraan mee gaat werken bij de voortplanting spreken we

van actieve voortgeleiding. Als de voar prikkeling van het membraan geldende

drempelwaarde (",-55 mV) overschreden wordt ontstaat een actiepotentiaal, die zich

door de zenuw voort zal gaan planten. Hiertoe wordt de geYntroduceerde prikkel

vervangen door een pulsvormige stroom met een amplitude van 1 mA en een duur

van 1 ms.
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In Fig. 4 is het verloop in de tijd van PK, PNa en de het potentiaal versehil over het

membraan (Vm). We zien dot eerst deze Vmgeleidelijk toeneemt, waarna vervolgens de

Hodgkin-eyclus op gang komt. Ais we dit nu traehten te vertalen naar een simulatie

met behulp van een elektriseh analogon (Fig. 6), kunnen we inzien dot als we de

verandering van PK en PNa (Fig. 4) evenredig vertalen naar verandering van de twee

eonduetiviteiten G K en G No we het ontstaan van de aetiepotentiaal kunnen simuleren.

De eombinatie van G L en EL vertolkt de rol van de passieve lek door het membraan, en

de bijbehorende rustspanning van de eel. De stroom 1m verloopt dan volgens:

dV
1m=em dt + GNa (V - E Na ) +GK (V - E K ) + GL (V - E L ) (23 )

Zo ontstaat uiteindelijk een set funeties die gezamenlijk een bevredigende verklaring

leveren voor de werking van het membraan, en tegelijkertijd een betrouwbaar

rekenmodel leveren voor berekeningen. Ais nu op de plaats van de stimulus een

aetiepotentiaal ontstaat, zal de elektrisehe stroom die ontstaan is door de Na+ influx de

naastgelegen membraandelen prikkelen. Zo breidt de aetiepotentiaal zieh in beide

riehtingen steeds verder uit.

Voor de omzetting naar een simulatie bleek de segmentatie in 21 delen voldoende.

create axon
access axon

celsius=6.3

axon {
nseg = 21
diam = 100
L = 10000
Ra=35.4

insert hh

ki=400
ko=20
nai=50
nao=450

ena = nernst("ena")
ek = nernst("ek")
v_init = ek
el_hh = v_init
rates_hh(ek)

stim = new IClamp(0.25)
stim.del = 0
stim.dur = 1
stim.amp = 1000

In deze simulatie is aan het axon een Hodgkin-Huxley model toegekend (insert hh). Dit

aetieve model (bijlage 3) kent aan het membraan een meehanisme toe zoals

besehreven in vergelijkingen 3, 4 en 23. Aile eonduetiviteiten staan hierbij standaard
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ingesteld zoals ze door Hodgkin en Huxley voor een axon van een inktvis bepaald zijn

en hoeven niet aangepast te worden. De batterijen (ena = nernst("ena"), ek =

nernst ("ek") en el_hh=ek) worden gedimensioneerd, evenzo de beginspanning

(v_init=ek). Met behulp van de aanroep rates_hh(ek) wordt voor het Hodgkin

Huxley-model een tabel opgesteld van waarden van a en ~ als functie van de

spanning waardoor deze tijdens de simulatie niet telkens opnieuw berekend hoeven te

worden.

~ .. I 1 1.

Electrode A
Electrode 8

tin ms

Fig. 25: Gebruikersinterface van de derde simuJatie - prikkeJdraad

Het bedieningspaneel van de gebruikersinterface is identiek aan dot van de tweede

simulatie, enkel de grafiekvensters zijn verschillend. Aan de hand van deze simulatie is

de voortplanting van het signaal duidelijk zichtbaar. Zo kan er geexperimenteerd

,worden met de invloed van de verschillende parameters op de signaalsterkte, de

voortplantingssnelheid en de drempel voor ontstaan van prikkeling.

Er wordt bovendien meteen een vraag opgeroepen die bij metingen ook op zou duiken

maar nergens in de boeken van de studenten voorkomt. Dit betreft (zie Fig. 25) de

vervorming van het signaal van electrode A t.O.v. B en C, door de zeer nabij (electrode

X) gerntroduceerde stroom, en de verklaring ervan.
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6. Casus Reflex

6.1 Beschrijving

In het derde trimester van hun eerste leerjaar krijgen de studenten BMT te maken met

een aantal casus met betrekking tot biologische regelsystemen. De casus Reflex

behandelt een van die reflexbogen, de kniepeesreflex, die bij vrijwel aile medische

keuringen toegepast wordt. De arts tikt met een hamertje op de kniepees, net onder de

patella, en no geringe vertraging (19 a 24 ms) schopt de patient met het onderbeen.

Deze tik op de pees wordt eerst door rek doorgegeven aan de extensorische

bovenbeenspier. De spierspoelen daarin deteeteren de rek en wilen die vertalen naar

een reeks actiepotentialen die via een zenuw verzonden worden naar het ruggemerg.

Dit afferente neuron behoort tot de snelste klasse van zenuwen die in het menselijk

lichaam voorkomen. Aangekomen in het ruggemerg worden de pulsen via een

synaptisch proces aan een tweetal efferente neuronen doorgegeven. Een daarvan

bedient de flexor en een de extensor in het bovenbeen. Aileen die laatste wordt in deze

casus beschouwd. Aan het eind van die efferente zenuwcel wordt de pulstrein via een

neuro-musculaire overgang aan het spierweefsel overgedragen, die wi samentrekken

en het been wi laten schoppen.

KNIE RUGGEMERG

spierspoel
eindplaat

patella

fig. 26: De kniepeesreflex

Er zijn nog twee aspeeten aan deze reflexboog die tot nu toe nog onbelicht zijn

gebleven. Ten eerste blijkt de proefpersoon als hij zich daarop concentreert de reflex te

kunnen onderdrukken. Bij een ontspannen proefpersoon is de reaetie van het

onderbeen daarom het hevigst, terwiil bij een persoon die zich daarop concentreert de

schopbeweging nauwelijks waarneembaar is. Er moet dus in het ruggemerg een

koppeling met het centraal zenuwstelsel zijn. Dit gebeurt in de vorm van een inhibitoir
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signaal dot aan de synaps wordt toegevoegd. Deze IPSP maakt het voor de hogere

delen van het centraal zenuwstelsel (de hersenen) mogelijk am de reflex te controleren

en kan gezien worden als een rustinstelling voor de reflexboog.

Een tweede aspect is de tegenkoppeling die er optreedt in de Ius. De spierspoel ligt in

de spier en is daardoor in staat am de actiepotentialen die door het efferente neuron

aan de spier worden afgegeven op te vangen. Hierdoor wordt de receptor minder

gevoelig voor zijn stimulus en dus moeilijker te prikkelen, waardoor inhibitie in de

receptor optreedt. Door deze tegenkoppeling wordt de besturing van de spieren

soepeler en worden de spieren beschermd tegen overbelasting.

Alhoewel deze beide processen in de casus Reflex voor de studenten BMT wei

behandeld worden is er voor gekozen am ze bij de simulatie voorlopig niet te

implementeren. In de nabije toekomst is het echter de bedoeling dit wei te goon doen.

We goon er daarom voor de simulaties vanuit dot het hier een regelsysteem met

slechts een ingang en zander terugkoppeling betreft.

In tegenstelling tot de casus Celpotentiaal handelt het hier dus niet am een lokaal

proces maar am een complete reflexboog. Er is hier sprake van prikkeling van een

receptor (de spierspoel), waardoor een bepaald signaal ontstaat. De regelaar in het

ruggemerg zal hierop reageren door de actuator (de spier) op gepaste wijze te laten

reageren. Bedenk hierbij dat bijvoorbeeld een mens die een sprong maakt, bij het

landen een vergelijkbare rek op z'n pezen zal uitoefenen. Zijn lichaam zal dan

reflexmatig reageren door te proberen te voorkomen dot de onderbenen onder hem

vandaan klappen.

6.2 De verschillende delen van de reflexboog

Aan deze kniepeesreflex liggen een aantal processen van signaaloverdracht ten

grondslag die diverser zijn dan de voorbeelden in hoofdstuk 5. Behalve elektrische

voortgeleiding vindt bijvoorbeeld oak op een aantal plaatsen synaptische overdracht

van informatie van de ene zenuw naar de andere plaats.

In de volgende paragrafen zullen voor de verschillende delen van de boog de

modelvorming aan de hand van de fysiologie (hoofdstuk 3) en vervolgens de vertaling

naar de simulatie aan de orde komen. In tegenstelling tot hoofdstuk 5 betreft het hier

signalen in het menselijk lichaam waarbij de lichaamstemperatuur aanzienlijk hager is

(37 QC). Ten gevolge van de andere temperatuur en van verschillen in concentraties

zijn de ENo en EK hier anders. In het algemeen zullen deze daarom in de volgende
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paragrafen bepaald zijn op -97 mV en +66 mY. De rustpotentiaal £R ligt in menselijk

zenuwweefsel normaal op -90 mY.

spierspoel alferente zenuw synaps efferente zenuw eindplaat spier

Fig. 27: Schematische weergave van de kniepeesreflex en de soorten signa/en

6.2.1 De spierspoel

Zoals 01 toegelicht in 3.5 bestaat een spierspoel in feite uit twee gedeelten (Fig. 28),

het receptordeel waar de generatorpotentiaal opgewekt wordt, en het aansluitende

prikkel bare vezeldeel waar onder invloed van de generatorpotentiaal de

adiepotentialen ontstaan. Deze generatorpotentiaal wordt, door middel van een

stroom die aan het begin van de receptor wordt geYnjedeerd, opgebouwd. Door de

stroom te varieren is het mogelijk meerdere waarden voor de generatorpotentiaal te

bereiken, overeenkomstig met verschillende waarden van rek uitgeoefend op de pees.

stimulus

receptor

vezelbegin

L=100, diam=5

L=200, diam=5 c=:J passief geleidend

actief geleidend

Fig. 28: Gehanteerd model voor de spierspoel

Dit model is vertaald naar een simulatie op de nu volgende wijze. In de receptor is de

rustpotentiaal £R hoger, namelijk lO'n -70 mY. We zien in de laatste regel dot het eind

van de receptor (receptor (1)) aan het begin van de vezel (vezelbegin (0)) gekoppeld

is met behulp van het commando connect.
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receptor {

nseg=9 diam=5 L=100 Ra=20

insert pas

e_pas=-70

stim=new IClamp(O)

stim.dur=80

stim.del=O

stim.amp=9

vezelbegin

nseg=5 diam=5 L=200 Ra=200

insert hh

ena=66 ek=-97 el_hh=-90

gnabar_hh=2.4 gkbar_hh=O.36 gl_hh=.003

}

connect receptor(1), vezelbegin(O)

,
, ............."' ..../

-80 --------//-

~o ;

6

5

,
3 8

2

ge nerat 0 rpo ten tiaaI

receptorpotenliaal

vezelpolentiaal

Fig. 29: Weergave van generator-, receptor- en vezelpotentiaal in de tiid

Door de ge'(njecteerde stroom ontstaat een oplopende spanning 1 (Fig. 29, 1-3), die op

afstand in het vezelbegin na verloop van tijd de drempel overschrijdt (3). Hierdoor

ontstaat in dit vezeldeel een actiepotentiaal, die behalve actief naar het aangrenzende

neuron ook passief voortgeplant wordt terug naar het receptordeel (3-9). Hierdoor lijkt

1 Vergelijk met passieve voortgeleiding, 3.4.1
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het alsof ook hier een actiepotentiaal ontstaat, wat feitelijk niet het geval is. No afloop

van de actiepotentiaal begint de cyclus weer overnieuw.

In Fig. 30 is te zien hoe op de verschillende tijdstippen (1-9), de spanning verloopt

door receptor en vezelbegin heen, longs de lengte-as. Deze is opgesplitst in een

stijgende (1-6) en een dalende flank (6-9).

'0

...,

__---6

5

4

3

---2
- 1

( ) +(------+
receptor vezelbegin

u:::l
C1>
:::J
0..
C1>

( ) +(------+
receptor vezelbegin

0..
tll

C1>
:::J
0..
C1>

fig. 30: Spanningsverloop door de receptor en het vezelbegin

Behalve datwe aan de sterk stijgende potentiaal over de hele receptorlengte (vanaf 3)

het opbouwen van de actiepotentiaal kunnen ontlenen, zien we ook dot deze zich

golfvormig door het vezelbegin voortplant.

r~
260

240

220

200

180

160

140

120

100

80 0
, ,

10 15 20 25

•i in itA

simulatiewaarden

benaderde logaritme

fig. 31: Verge/ijking van frequentie-afhanke/ijkheid in de simulatie en logarithmisch
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Ais we de geYnjecteerde stroom gaan varieren zien we dat beneden de 3 J1A er geen

actiepotentialen ontstaan in de receptor. Ais we de stroom dan verder opvoeren

krijgen we een verband als in Fig. 31. We kunnen zien dat dit verband inderdaad

redelijk logaritmisch is, zoals reeds aangeduid in 3.5. Boven de 20 J1A treedt

verzadiging op.

De haalbare frequenties liggen voor deze receptor tussen 95 (drempelwaarde) en 237

Hz (verzadigin£:j). De zo verkregen receptor sluit voldoende aan op hetgeen er van

spierspoelen bekend is [Bernards 1994].

6.2.2 Het afferente neuron

Omdat het hele voortplantingstraject van de knie tot aan het ruggemerg door een

neuron, het afferente neuron, gevormd wordt, is dit neuron ongeveer een halve meter

lang. Ermee rekening houdend dat elke myeline-sectie tussen twee knopen 2 mm lang

is, zijn ongeveer 250 van deze secties nodig. Door een beperking van NEURON is

voor 248 knopen en 247 tussenliggende secties gekozen wat een lengte volgens (24)

tot gevolg heeft.

Totale lengte = 247 x 2xlO-3 + 248 X 5xlO-6 = 0.495 m ( 24 )

Voor de knopen is een model volgens Hodgkin-Huxley gekozen om de actiepotentialen

mogelijk te maken. Aan de myeline-secties is geen model toegekend. Hierdoor

ontbreekt de Gmwat automatisch ervoor zorgt dat deze voldoende klein is. De em is

door de isolatie van het weefsel 200x kleiner dan normaal, de Ra 20x kleiner door de

geringere diameter. Dit alles vertaald naar een model resulteert in Fig. 32 en het

bijbehorende stuk l\IEURON-code.
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knoop

myelinesectie

knoop

myelinesectie

knoop

o L=5, diam=15

o L=2000, diam=15

.. ..
knoop 245

myelinesectie 245

knoop 246

myelinesectie 246

knoop 247

Fig. 32: Gehonteerd model voor het offerente neuron

nknoop=248

create knoop[nknoop], myeline[nknoop-1]

for i=O, nknoop-2 {

myeline[i] {nseg=5 L=2000 diam=15 cm=O.005 Ra=10}

for i=O, nknoop-1 {

knoop[i] {nseg=1 L=5 diam=15 Ra=200}

knoop[i] insert hh

knoop[i] {ena=66 ek=-97 el_hh=90}

knoop[i] {gnabar_hh=2.4 gkbar_hh=.36 gl_hh=.003}

knoop[i) rates_hh(-90)

}

for i=O, nknoop-2 {

connect knoop[i](1), myeline[i](O)

connect myeline[i](1), knoop[i+1](O)

actief geleidend

~ sprongsgewijs
geleidend

In Fig. 33 kunnen we zien hoe de voortplonting in zijn werk goat. Ais er op een

bepoold moment een octiepotentiool optreedt in een knoop, dan wi deze zich possief

voortplonten door de myeline-sectie noor de volgende knoop. Dit wi zo snel goon dot

de volgende knoop met slechts zeer geringe vertroging ook geprikkeld wi worden. We

zien in de figuur de signolen in de beide knopen en op gelijke ofstanden er tussenin.
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We kunnen hierdoor de overname van het signaal van de huidige knoop naar de

volgende knoop als het ware zien plaatsvinden.

r
40 huidige knoop

volgende knoop

> halverwege de 2 knopen

_>
Ec:: 200 L--__--------','------4--+--+- ~=-_------J

,----- _ lussenliggende signal en

•
-20

-40

-60

-80

Fig. 33: Weergave van de signa/en van en tussen twee opeenvo/gende knopen

Uit de simulatie kunnen we de tijd die verstrijkt voordat het signaal de complete weg

door het afferente neuron afgelegd heeft afleiden, aan de hand waarvan we met

behulp van (24) de voortplantingssnelheid uitrekenen volgens:

Voortplantingssnelheid
afgelegde weg

tijd

0.495 m

7.6xlO·3 s
"'" 65 m/s (25 )

Het aldus gebruikte model geeft een voldoende exacte benadering, nadeel is echter

het grote aantal segmenten (1 + 247x5 + 248 + 1 = 1485) dot NEURON nodig

heeft voor zijn berekeningen, waardoor de simulatie nogal vertraagd wordt.

6.2.3 De synaps

Uit metingen aan de vertraging die een signaal in het ruggemerg [Withers 1992]

ondervindt en de bekende vertragingstijd van een synaps ten gevolge van de

chemische transmissie is gebleken dot een kniepeesreflex niet meer dan een synaps

kan doorlopen; het is derhalve een monosynaptische reflex. Vanwege de beperkingen

die we in 6.1 aan de reflex gesteld hebben mogen we ervan uitgaan dot er hier enkel

temporele summatie van excitatoire potentialen optreedt (3.6).
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synaptische knop

dendriet

9
synaptische transmissie

L::100, diam::15

[:::=J passief geleidend

actief geleidend

L::500, diam::25

soma E::st::::::::::£::£J L::100, diam::100

Fig. 34: Gehonteerd model voor de synops

synknop {

nseg=3 diam=15 L=100 Ra=200

insert pas

e_pas=-90

prestim=new APTrig(1)

prestim.delay=0.7

prestim.mag=0.7

}

dendriet {

nseg=5 diam=25 L=500 Ra=200

insert pas

e_pas=-70 g_pas=0.0005

posttrig=new TrigSyn(O)

postt rig. e=1 0

posttrig.tau=1.5

}

postsoma {

nseg=3 diam=100 L=100 Ra=200

insert hh

el_hh=-70 gnabar_hh=0.15 gkbar_hh=0.024 gl_hh=.0005

rates_hh( ·70)

}

setpointer prestim.pstim, posttrig.stim

connect dendriet(1), postsoma(O)
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Door een andere concentratie van de ionen in dendriet en soma bedraagt de

rustpotentiaal tR door -70 i.p.v. -90 mV. De potentiaal die in de synaptische knop

binnenkomt wordt geregistreerd met behulp van het model APTrig (Bijlage 4). Ais hier

de drempel wordt overschreden wordt in het dendriet met behulp van het model

TrigSyn (Bijlage 5) een EPSP gegenereerd. We zien hierbij dot bijvoorbeeld de

vertraging door de synaps (prestim. delay=O. 7 [ms]), de amplitude van de EPSP

(posttrig. e=1 0 [mV]) en het gedrag in de tijd ervan (postt rig. tau=1 .5 [ms]) naor

believen ingesteld kunnen worden, om de werkelijkheid zo goed mogelijk te kunnen

benaderen. De twee modellen hoeven dan enkel nog gekoppeld te worden

(setpointer prestim. pstim, posttrig. stim).

60

i~.
I > 20

-20

-40

-60

-80

synaptische knop

dendriet

soma

Fig. 35: Weergave van pre- en post-synaptische signa/en

De EPSP die op deze wijze in de dendriet zullen optreden worden passief voortgeplant

naar het soma, waar ze (no optelling) een actiepotentiaal kunnen doen ontstaan (Fig.

35). We zien ook hier (vergelijk 6.2.1) dot op het moment dot de actiepotentiaal

ontstaat door passieve geleiding de potentiaal in de dendriet overgenomen wordt.

6.2.4 Het efferente neuron

Het efferente neuron transporteert het signaal terug van het ruggemerg naar de neuro

musculaire overgang, die in de spier nabij de bijbehorende spierspoel gelegen is.

Omdat het efferente neuron zowel qua specificaties als qua functie vergelijkbaor is

met het afferente neuron is voor een exacte kopie hiervan gekozen.
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6.2.5 De neuro-musculaire overgang

De neuro-musculaire overgang lijkt in meer dan een opzicht op een synaps. Signalen

die de eindplaat bereiken worden eveneens via chemische transmissie doorgegeven

aan de spiervezel, alwaar altijd een EPSP die zo groot is dat meteen een

actiepotentiaal wi ontstaan.

Elk van de spiervezels in een spier wordt door een motor-eindplaat bediend. Zo'n

spiervezel is 100 11m dik en ergens tussen 1 en 40 mm lang (hier: 5mm). De

membraancapaciteit is lO'n lOx hager dan bij zenuwcellen.

eindplaat

spiervezel

c=t==J
1

..

neuro·muscu alre transmlSSle

L=100, diam=15

L=5000, diam= 100

c==J passief geleidend

actief geleidend

Fig. 36: Gehanteerd model voar de neuro-musculaire avergang

eindplaat {

nseg=3 diam=15 L=100 Ra=200

insert pas

e_pas=-90

}

spiervezel {

nseg=15 diam=100 L=5000 Ra=200 cm=10

insert hh

ena=66 ek=-97 el_hh=-90

gnabar hh=4.8 gkbar hh=.18 gl_hh=.003

rates_hh(-90)

spiertrig= new EndSyn(O)

spiertrig.tau=1.5

spiertrig.e=30

spiertrig.gmax=5

}

setpointer spiertrig.vpre, eindplaat.v(1)
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Het in de spiervezel ge·l·ntroduceerde model EndSyn (Bijlage 6) is een vereenvoudigde

versie van het synaptische model in 6.2.3 dat hier gebruikt kan worden omdat er geen

summatie nodig is. We zien dat de amplitude van de EPSP (spiertrig. e=30) zo groot

is dat er een actiepotentiaal moet ontstaan bij iedere prikkeling (Fig. 37).

80

l ~:20

·20

-40

·80

motor·eindplaat

spier

Fig. 37: Weergave von signa/en in de neuro-muscu/aire overgang

6.3 De complete reflexboog

Ais aile onderdelen uit 6.2 samengevoegd worden tot een simulatie von de

kniepeesreflex, resulteert dat in een compleet model voor de reflexboog (Fig. 38). Het

totale aantal segmenten aaruit de simulatie samengesteld is, bedraagt na optelling van

aile secties 9+5+ 1485+3+5+3+ 1485+3+ 15 = 3013. Hierbij moet bedacht

worden dat aile 'onderdelen' die aan elkaar gekoppeld worden met elkaar elektrisch

in verbinding staan en elkaar dus ook wilen beYnvloeden. Ais dit geen problemen

oplevert hoeft er enkel nog een gebruikersinterface (Fig. 39) aan toegevoegd te

worden om het geheel compleet te maken.

Omdat de simulatie een vrij complex geheel vormt is er weinig ruimte voor variatie van

parameters. Er is daarom ervoor gekozen om enkel de sterkte van de stimulus variabel

te maken. De hierdoor opgewekte actiepotentialen met verschillende

repetitiefrequenties die zich voortplanten door de boog, en de veelheid aan signalen

die hierbij optreden, laten voldoende ruimte om het begrip van de studenten voor de

werking van de reflexboog te toetsen.
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myelinesectie

knoop
soma

dendriet

knoop

myelinesectie

eindplaat
knoop

knoop

spiervezel

247

246
0> C- 0-CD .... 246..., ::J
CD Cl>
:::l C- -:::l C
CD Cl>
C ....

246 ..., Cl>
0 ----:::l Cl>

246

247

stimulus

knoop

receptor

vezelbegin
knoop

knoop

myelinesectie

myelinesectie

knoop
synaptische knop

[:==J passief geleidend

actief geleidend

~ sprongsgewijs
geleidend

Fig. 38: Het model voor de complete reflexboog

Fig. 39: Gebruikersinterface van de simu/atie bij de Casus Reflex
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7. Evaluatie

Omdat op het moment dot dit verslag geschreven werd het eerste trimester van het

BMT onderwijs zojuist afgerond was, zijn er enkele gevolgtrekkingen over het gebruik

van de simulaties bij de Casus Celpotentiaal te trekken. Er zou in de nabije toekomst

bekeken kunnen worden of deze kunnen leiden tot aanpassing van de simulaties.

Bij de eerste simulatie, betreffende de rusttoestand, is de suggestie om de bediening

lOdanig uit te breiden dot niet enkel de concentraties veranderd kunnen worden, maar

ook de evenwichtspotentialen. Hierdoor wordt het verband tussen deze grootheden

tastbaarder en waarschijnlijk ook sneller duidelijk voor de studenten. Verder lOU er nog

gezocht kunnen worden naar een exacte implementatie van de Na-K pomp.

De tweede simulatie over de passsieve geleiding zou uitgebreid kunnen worden door

de gebruiker de mogelijkheid te geven ook het aantal segmenten, de Cm , G m en Ra te

laten veranderen. Hierdoor kan het nut en de werking van het elektrisch

vervangingsschema dat de studenten BMT in hun Iiteratuur vinden en waar ze nogal

moeite mee hebben, wellicht beter begrepen worden.

In de derde simulatie, die de actieve geleding beschrijft, lijkt het geen van de studenten

op te vallen dot de actiepotentiaal gemeten nabij de plek van stimulatie hoger is dan

de anderen. Of dit ligt aan het feit dot ze er geen verklaring weten of dat ze het echt

niet zien, is op dit moment onduidelijk. Er lOU daarom in de begeleidende literatuur

een reactie hierop uitgelokt moeten worden.

In het algemeen lijken er weinig problemen op te treden bij het gebruik van de

simulaties. Voor een aantal studenten is het nut ervan in eerste instantie onduidelijk

omdat ze enkel resultaten produceren die aansluiten bij hun literatuur. Na enige tijd

blijken ze toch nieuwsgierig genoeg om door experimenteren met de verschillende

parameters op zoek te gaan naar oorzaak en gevolg van de gesimuleerde

verschijnselen. Dit komt tot uiting in een aantal casusrapporten waaruit blijkt dat de

simulaties heel nauwkeurig bestudeerd zijn.
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8. Conclusies

De doelstelling van dit afstudeerproject was tweeledig, in eerste instantie was het de

bedoeling om bij een tweetal casus simulatiemateriaal te schrijven met behulp van

NEURON. Er is inmiddels door de studenten Biomedische Technologie met de

simulaties van de eerste casus gewerkt. Dit is naar tevredenheid verlopen, zeker gezien

het feit dot dit de eerste keer was dot dit gebeurde. Een aantal suggesties voor

uitbreidingen van de simulaties is daarbij gedaan die in de toekomst toegepast kunnen

worden. Er zijn weinig problemen opgetreden bij het gebruik van de simulaties die dus

vrij stabiel zijn gebleken. In welke mate ze als instructief materiaal gewaardeerd

worden door de studenten moet nog blijken bij een enquete die aan het eind van de

casus gehouden wordt.

Ten tweede was het daarbij, zeker bij de tweede casus, de bedoeling om te

onderzoeken hoever de mogelijkheden van NEURON daarbij reikten. Vooral met het

oog op verder onderwijs zowel voor de studie Biomedische Technologie als wei de

studie Elektrotechniek, in de nabije toekomst. Aan de hand van de hier bereikte

resultaten mag geconstateerd worden dot het een veelzijdig programma is dot zeker

mogelijkheden heeft. NEURON kan ook als hulpmiddel bij onderzoek ingezet worden

waarbij aan de gebruiker meer vrijheid gegeven wordt, waardoor het ook in een

latere fase van de studie een toepassing kan vinden.
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Bijlage 1: Model SliM

COMMENT
Since this is an electrode current, positive values of i depolarize the cell
and in the presence of the extracellular mechanism there will be a change
in vext since i is not a transmembrane current but a current injected
directly to the inside of the cell.
ENDCOMMENT

INDEPENDENT {t FROM 0 TO 1 WITH 1 (ms)}

NEURON {
POINT_PROCESS IClamp
RANGE del, dur, amp, i
ELECTRODE_CURRENT i

}
UNITS {

(nA) (nanoamp)

PARAMETER {
del (ms)
dur (ms)
amp (nA)

<0,1 e9>

}
ASSIGNED { i (nA) }

BREAKPOINT {
if (t < del + dur && t > del) {

i = amp
}else{

i = 0
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Bijlage 2: Model PASSIVE

TITLE passive membrane channel

UNITS {
(mV)
(rnA)

}

(millivolt)
(milliamp)

INDEPENDENT v FROM -100 TO 50 WITH 50(mV) }

NEURON {
SUFFIX pas
NONSPECIFIC_CURRENT i
RANGE g, e

PARAMETER {
9 = .001
e = -70

ASSIGNED { i

BREAKPOINT {
i = g*(v - e)

(mho/cm2)
(mV)

(mA/cm2)}

<0,1e9>
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Bijlage 3: Model HODGKIN-HUXLEY

TITLE hh.mod squid sodium, potassium, and leak channels

COMMENT
This is the original Hodgkin-Huxley treatment for the set of sodium,
potassium, and leakage channels found in the squid giant axon membrane.
("A quantitative description of membrane current and its application
conduction and excitation in nerve" J.Physiol. (Land.) 117:500-544 (1952).)
Membrane voltage is in absolute mV and has been reversed in polarity
from the original HH convention and shifted to reflect a resting potential
of -65 mV.
Initialize this mechanism to steady-state voltage by calling
rates_gsquid(v) from HOC, then setting m_gsquid=minf_gsquid, etc.
Remember to set celsius=6.3 (or whatever) in your HOC file.
See squid.hoc for an example of a simulation using this model.
SW Jaslove 6 March, 1992
ENDCOMMENT

UNITS {
(rnA)
(mV)

}

(milliamp)
(millivolt)

? interface
NEURON {
SUFFIX hh
USE ION na READ ena WRITE ina
USEION k READ ek WRITE ik
NONSPECIFIC_CURRENT il
RANGE gnabar, gkbar, gl, el, gna, gk
GLOBAL minf, hinf, ninf, mtau, htau, ntau

}

INDEPENDENT {t FROM 0 TO 1 WITH 1 (ms)}

PARAMETER {
v (mV)
celsius = 6.3 (degC)
dt (ms)
gnabar = .12 (mhojcm2) <0,1e9>
ena = 50 (mV)
gkbar = .036 (mhojcm2) <0,1e9>
ek -77.5 (mV)
gl .0003 (mhojcm2) <0,1e9>
el -54.3 (mV)

}

STATE {
m h n

}

ASSIGNED {
gna (mhojcm2)
gk (mhojcm2)
ina (mAj cm2)
ik (mAjcm2)
il (mAjcm2)
minf hinf ninf
mtau (ms) htau (ms) ntau (ms)

}

LOCAL mexp, hexp, nexp

? currents
BREAKPOINT {

SOLVE states
gna = gnabar*m*m*m*h
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:Computes state variables m, h, and n
at the current v and dt.
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ina = gna*(v - ena)
gk gkbar*n*n*n*n
ik gk*(v ek)
il gl*(v - ell

UNITSOFF

INITIAL {
trates(v)
m minf
h hinf
n = ninf

}

? states
PROCEDURE states() {

trates(v)
m m + mexp*(minf-m)
h = h + hexp*(hinf-h)
n = n + nexp*(ninf-n)
VERBATIM
return 0;
ENDVERBATIM

}

LOCAL q10

? rates
PROCEDURE rates(v) { :Computes rate and other constants at current v.

:Call once from HOC to initialize inf at resting v.
LOCAL alpha, beta, sum

}

q10 = 3'((celsius - 6.3)/10)
alpha = .1 * vtrap(-(v+40),10)
beta = 4 * exp(-(v+65)/18)
sum = alpha + beta
mtau = 1/sum
minf = alpha/sum
alpha = .07 * exp(-(v+65)/20)
beta = 1 / (exp(-(v+35)/10) + 1)
sum = alpha + beta
htau = 1/sum
hinf = alpha/sum
alpha = .01*vtrap(-(v+55),10)
beta = .125*exp(-(v+65)/80)
sum = alpha + beta
ntau 1/sum
ninf = alpha/sum

:"m" sodium activation system

:"h" sodium inactivation system

:"n" potassium activation system

PROCEDURE trates(v) { :Computes rate and other constants at current v.
:Call once from HOC to initialize inf at resting v.

LOCAL tinc
TABLE minf, mexp, hinf, hexp, ninf, nexp DEPEND dt, celsius FROM -100 TO 100

WITH 200

rates(v) not consistently executed from here if usetable_hh == 1
so don't expect the tau values to be tracking along with
the inf values in hoc

}

tinc -dt * q10
mexp 1 exp(tinc/mtau)
hexp 1 exp(tinc/htau)
nexp 1 exp(tinc/ntau)

FUNCTION vtrap(x,y) { :Traps for 0 in denominator of rate eqns.
if (fabs(x/y) < 1e-6) {

vtrap = y*(1 - x/y/2)
}else{
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Bijlage 4: Model APTRIG

INDEPENDENT {t FROM 0 TO 1 WITH 1 (ms)}

NEURON {
POINT_PROCESS APT rig
RANGE thresh, time, delay, mag
POINTER pstim

UNITS {
(mV) (millivolt)
(umho) = (micromho)

PARAMETER
thresh
time
delay
mag = 0

-55 (mV)
(ms)
(ms)
(umho)

ASSIGNED {
firing
trigger
pstim (umho)

INITIAL {
firing = 0
trigger = 0
check()

BREAKPOINT {
SOLVE check

PROCEDURE check() {
VERBATIM
/* prime trigger when v reaches threshold */
if (v >= thresh && !firing && !trigger) {

/* note: we miss a pUlse (or get it late) if firing occurs
before last trigger was handled

in general one needs a list of length
MaxDelay/ShortestTimeBetweenPulses */
firing = 1;
time = t;
trigger = 1;

}
/* only when v returns below threshold can the trigger be primed */
if (firing && v<= thresh) {

firing = 0;
}
/* trigger occurs after delay */
if (trigger) {

if (t >= time + delay)
trigger = 0;
if (&(pstim)) {

pstim += mag;

}
return 0;
ENDVERBATIM
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Bijlage 5: Model TRIGSYN

COMMENT
alpha function synapse implemented as continuously integrated
kinetic scheme a la Srinivasan and Chiel (Neural Computation) so that
one can give many stimuli which summate.
ENDCOMMENT

COMMENT
a synaptic current with alpha function conductance defined by
i = 9 * (v - e) i(nanoamps), g(micromhos);
where
9 = 0 for t < onset and
9 = stirn * (t - onset)/tau * exp(-(t - onset· tau)/tau) for t > onset
this has the property that the maximum value is gmax and occurs at
t = delay + tau.
ENDCOMMENT

INDEPENDENT {t FROM 0 TO 1 WITH 1 (ms)}

NEURON {
POINT_PROCESS TrigSyn
RANGE tau, stirn, e, i
NONSPECIFIC_CURRENT i

}
UNITS {

(nA)
(mV)
(umho)

(nanoamp)
(millivolt)
= (micromho)

PARAMETER {
tau=.1 (ms)
stim=O
e=O (mV)
v (mV)

ASSIGNED {
i (nA)
bath (umho)
k (lms)

STATE {
A (umho)
G (umho)

INITIAL {
k = 1/tau
stirn = 0
A 0
G = 0

(umho)

BREAKPOINT {
SOLVE conductance
i = G*(v - e)

PROCEDURE conductance()
A = A + stirn
stirn = 0
SOLVE state METHOD sparse
VERBATIM
return 0;
ENDVERBATIM
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Bijlage 6: Model ENDSYN

COMMENT
An NMJ endplate current with alpha function conductance defined by
i = 9 * (v - e) i(nanoamps), g(micromhos);
where
9 = 0 for t < onset and
9 = gmax * (t - onset)/tau * exp(-(t - onset - tau)/tau) for t > onset
this has the property that the maximum value is gmax and occurs at
t = onset + tau.

The synaptic onset time has been modified to occur when the presynaptic
voltage, vpre, rises above threshold, vprethresh. Temporal summation is
not possible and not needed here.
Another event is not allowed to occur for, deadtime, milliseconds after
vpre rises above threshold.

The user specifies the prejunction location in hoc via the statement
setpointer NameOfEndSyn.vpre = prejunction.v(x)
SW Jaslove, March 1992
MMH Willems, October 1997
ENDCOMMENT

INDEPENDENT {t FROM 0 TO 1 WITH 1 (ms)}

NEURON {
POINT_PROCESS EndSyn
POINTER vpre
RANGE ikeep, tau, gmax, e, i, vprethresh, syndelay
NONSPECIFIC_CURRENT i

}
UNITS {

(nA)
(mV)
(umho)

(nanoamp)
(millivolt)
= (micromho)

PARAMETER
tau=1
syndelay=.7
gmax=5
e=30
v
vprethresh=-55
deadtime=5
onset

ASSIGNED {
i (uA)
9 (umho)
vpre (mV)

INITIAL {
onset 0

(ms)
(ms)
(umho)
(mV)
(mV)
(mV)
(ms)
(ms)

synaptic delay

initialize to < -deadtime

BREAKPOINT {
SOLVE get onset
9 = gmax * alpha( (t - onset)/tau )
if ( onset> 0 ) {

i = 9 * (v - e)
}else{

i = 0
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FUNCTION alpha(x)
if (x < 0 I I x > 50) {

alpha 0
}else{

alpha x * exp (1 - x)

PROCEDURE getonset() {
:will crash if user hasn't set vpre with the set pointer statement */

if (vpre > vprethresh && t > onset + deadtime) {
onset = t + syndelay

}

VERBATIM
return 0;
ENDVERBATIM
}
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Bijlage 7: Model NKP

TITLE NaKpump.mod Electrogenic NaK Pump

COMMENT
In this model gna and gk should reflect the normal ina an ik currents.
When the NaK pump is off, both netna and netk should be one
When the NaK pump is not working electrogenically, both netna and netk should be
zero.
A reverse pumping rate of 3Na for each 2K, would be given by netna= -0.5, and
netk=O.
MMH Willems, October 1997
ENDCOMMENT

UNITS {
(mA)
(mV)

NEURON {
SUFFIX
USE ION
USEION

(milliamp)
(millivolt)

nkp
na READ ena WRITE ina
k READ ek WRITE ik

INDEPENDENT {t FROM 0 TO 1 WITH 10 (ms)}

PARAMETER {
celsius
dt
ena
ek
netna
netk

6.3 (degC)
(ms)

(mV)
(mV)

-0.5
o

ASSIGNED {
ina (nAjcm2)
ik (nAjcm2)

INITIAL { }

BREAKPOINT {
ina=-1.8e-3*netna
ik=1.8e-3*netk
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