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 -1مقدمه

چکیده
علیرغم نگرانی عمومی دربارة تأثیر میدانهای مغناطیسی بر سالمت انسان ،استفاده از
ادوات مغناطیسی در پزشکی بالینی رو به افزايش است .با اين حال ،اثر يک میدان
مغناطیسی ثابت بر تولید پتانسیل عمل در نورون هنوز بهطور صريح توضیح داده نشده
است .در کار تحقیقاتی پیش رو ،مدلی فیزيکی برای تشريح اثر يک میدان مغناطیسی ثابت
بر تحريکپذيری نورون ارائه میشود .مدل پیشنهادی براساس شبیهسازی به کمک يک
نرمافزار همگانی موسوم به اچ .اچ .سیم که معادالت مدل هوجکین و هاکسلی را در نرمافزار
متلب پیادهسازی میکند ،صحّتسنجی میشود .مدل ارائهشده برای تشريح اثر میدان
مغناطیسی ثابت بر تحريکپذيری نورون ،با دادههای تجربی و همچنین نتايج شبیهسازی
براساس مدل هوجکین هاکسلی مطابقت دارد .شبیهسازی با نرمافزار اچ .اچ .سیم ،کاهش
دامنة جريان محرّک متناسب با اندازة چگالی شار مغناطیسی ثابت اعمالشده و وقفة حاصل
در تولید پتانسیل عمل را تأيید کرد .تفکیک جزئی بار الکتريکی ناشی از نیروی مغناطیسی
وارد بر يونهای متحرّک در درون نورون بهعنوان عامل پیدايش میدان الکتريکی القايی
هال در جهتی عمود بر جهت هدايت پتانسیل عمل در امتداد آکسون معرفی گرديد .شارش
جريان متناظر با اين میدان الکتريکی ،سبب کاهش جريان يونی الزم برای دشارژ ظرفیت
خازنی غشا شده که منجر به کاهش تحريکپذيری نورون میگردد.

1

بررسی اثر میدان مغناطیسی هم در زمینة مطالعات پايهای
[ 1و  ]2و هم برای دستیابی به فنّاوریهای نوين حائز
اهمیت است [ .]3علیرغم نگرانی عمومی روزافزون دربارة
تأثیر میدانهای مغناطیسی بر سالمت انسان [ ،]4نقش
کلیدی ادوات مغناطیسی در پزشکی بالینی انکارناپذير است
[ 5و  .]6کاربردهای درمانی میدانهای مغناطیسی شامل
مدوالسیون سیستمهای بازدارنده برای کنترل درد [ ]7و
تحريک غیرتهاجمی قشر حرکتی اولیه مخ است [ .]8اخیراً
تحريک مغناطیسی بافتهای مغز با عبور از کرانیوم بهعنوان
يک روش غیرتهاجمی [ 9و  ]10بسیار مورد توجه قرار
گرفته است .روش اينتراکرانیال 2برای تحريک مغناطیسی،
* پست الکترونیک نويسندة مسئولjamasb@hut.ac.ir :
 .1استاديار ،دانشگاه صنعتی همدان ،دانشکدة مهندسی پزشکی ،همدان ،ايران
 .2گروه برق ،دانشکدة فنی مهندسی ،واحد ساوه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،ساوه،
ايران
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نهتنها بهطور گسترده برای درمان بیماریهای عصبی-روان
شناختی 3به کار گرفته شده است [ ،]10بلکه رويکرد
مناسبی برای تحقیقات پايهای در زمینة علم عصبشناسی
در اختیار قرار میدهد ] .[13-11عالوه بر تصويربرداری از
ساختارهای گوناگون بدن با استفاده از تشديد مغناطیسی
[ ،]5کاربردهای تشخیصی میدانهای مغناطیسی شامل
استفاده از اسکوئید (قطعه نیمههادی مبتنی بر تداخل
کوانتومی) بهعنوان پروب برای آشکارسازی میدانهای
مغناطیسی تولیدشده توسط بافتهای قلبی [ ]14است.
اثر يک میدان مغناطیسی ثابت بر تولید پتانسیل عمل در
نورون ،علیرغم فعالیتهای پژوهشی متعدّدی که در اين
زمینه روی يک بازة زمانی متجاوز از سه دهه اجرا شده،

2. Intracranial
3. Neuropsychiatric
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هنوز بهطور صريح توضیح داده نشده است [ .]17-15طبق
برخی مطالعات نظری ،چگالی شار مغناطیسی الزم برای
اعمال تأثیر قابلمالحظه روی جريانهای يونی در
فرايندهای عصبی در گسترة  100-25تسال است [ .]15با
اين حال ،مطالعات تجربی نشان میدهد هنگامی که نورون
های حسّی موش بالغ موجود در کشت سلّولی در معرض
يک میدان مغناطیسی استاتیکی  11میلیتساليی قرار می
گیرند ،پتانسیلهای عمل تولیدشده توسط تحريک
الکتريکی ،به میزان زيادی بلوکه میشوند [ .]18عالوه بر
اين ،باال رفتن آستانة تحريک و کاهش دامنة پتانسیل عمل
حتّی بهازای چگالیهای شار مغناطیسی به کوچکی 0/2
میکروتسال در عصب سیاتیک مجزّاشدة قورباغه گزارش
شده است [ .]19همچنین در يک مطالعة تجربی نسبتاً
جديد ،تنزّل تحريکپذيری بهصورت تقلیل دامنة پتانسیل
عمل در حضور يک میدان مغناطیسی -50هرتزی با چگالی
شاری برابر با يک میلیتسال در عصب سیاتیک مجزّاشدة
موش صحرايی مشاهده گرديده است [.]20
در کار تحقیقاتی پیش رو ،مدلی فیزيکی برای تشريح اثر
يک میدان مغناطیسی ثابت بر آستانة تحريکپذيری نورون
ارائه میشود .اين مدل کاهش تحريکپذيری نورون را در
حضور يک میدان مغناطیسی ثابت کوچک توجیه میکند.
بهطور مشخص ،مدل پیشنهادی با تکیه بر اثر مشهور هال1
وقفه در تولید پتانسیل عمل تحت تأثیر میدانهای
مغناطیسی با چگالی شاری در محدودة میلیتسال را بهطور
کمّی توضیح میدهد .صحّت اين مدل در چارچوب مبانی
نظری مدل هوجکین-هاکسلی برای تولید پتانسیل عمل در
نورون براساس شبیهسازی به کمک يک نرمافزار همگانی،
راستیآزمايی شده است .مدل پیشنهادی همچنین امکان
تعمیم مدل غشاء نورون را برای منظور کردن اثر يک میدان
مغناطیسی بر آغاز راهاندازی پتانسیل عمل فراهم میآورد.

براساس شبیهسازی به کمک يک نرمافزار همگانی موسوم
به اچ .اچ .سیم [ ]21که معادالت مدل هوجکین و هاکسلی
را در نرمافزار متلب پیادهسازی میکند ،راستیآزمايی می
شود.

 -3مدل بیوفیزیکی
کاهش قابلیت تحريک نورونهايی که در معرض يک میدان
مغناطیسی ثابت قرار میگیرند ،بهصورت افزايش ولتاژ
آستانة تحريک آشکار میشود .قابلیت تحريک نورون
بهوسیلة پاسخ غیرفعال يا الکتروتونیک غشاء تعیین میشود
که میتوان آن را با مدار معادل غشاء نورون که در شکل
( )1نمايش داده شده است ،مدلسازی کرد .اين مدار معادل
شامل يک نیروی محرّکة الکتريکی  Erکه بیانگر پتانسیل
تراغشايی در حالت سکون است ،مقاومت الکتريکی غشاء،
 Rmو ظرفیت خازنی غشاء Cm ،میباشد Er .مطابق رابطة
گلدمن-هوجکین-کتز محاسبه میشود و به غلظت برون
سلّولی و درون سلّولی برای يونهای سديم ،پتاسیم و کلر و
همچنین نفوذپذيری کانالهای يونی غیرفعال برای هريک
از اين يونها وابسته است Rm .مقاومت غیرفعال مؤثر (يعنی
در حالت سکون) ناشی از تمامی کانالهای يونی را
مدلسازی میکند .در پاسخ به يک جريان پلهای واقطبی
کننده بهعنوان عامل تحريک ،ظرفیت خازنی غشاء تخلیه
میشود و نرخ زمانی پتانسیل تراغشايی،
به دست میآيد:
()1

𝑚𝑉𝑑
𝑡𝑑

 ،از رابطة زير
𝐽

𝐶=

𝑚

𝑚𝑉𝑑
𝑡𝑑

که در آن J ،چگالی جريان دشارژ متناظر با جريان پلهای
واقطبیکننده است.

 -2مواد و روشها
مدل تعمیميافتة پیشنهادی برای غشاء نورون براساس
مشاهدات تجربی ارائهشده توسط محققان در رابطه با
کاهش تحريکپذيری نورون در حضور میدانهای
مغناطیسی کوچک ،برپاية نتايج تحلیلی و به کمک معادالت
رياضی ارزيابی میشود .روش تحلیلی اتّخاذشده ،مبتنی بر
مدل هوجکین و هاکسلی است .صحّت مدل پیشنهادی
Hall Effect
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شکل  -1مدل مداری غشاء سلّول نورون در شرايط تحريک
بهوسیلة جريان واقطبیکننده
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مقدار نوعی آستانة تحريک نورون ،يعنی تغییر الزم در
پتانسیل غشاء برای شلیک (شروع) پتانسیل عمل در حدود
 15میلیولت است که روی يک فاصلة زمانی در حدود 2
میلیثانیه رخ میدهد .بنابراين با در نظر گرفتن مقدار نوعی
 1 𝜇𝐹 ⁄𝑐𝑚2برای ظرفیت خازنی غشاء  ،Cmمیتوان
چگالی جريان دشارژ را برای تولید پتانسیل عمل بهصورت
زير تخمین زد:
()2

𝐴𝜇
𝑐𝑚2

= 7.5

𝑉𝑚15

.

𝐹𝜇

𝑐𝑒𝑠𝑚𝑐𝑚2 2

=1

𝑚𝑉∆
𝑡∆

𝐶≅

𝑚𝑉𝑑
𝑡𝑑

𝐶=𝐽

بهازای چگالیهای جريان بزرگتر از اين مقدار نوعی ،کانال
يونی سديم وابسته به ولتاژ در غشاء نورون فعال میشود و
امکان تولید پتانسیل عمل فراهم میآيد .پتانسیل عمل
معادل پاسخ فعال نورون است که میتوان آن را با استفاده
از مدل مداری هوجکین-هاکسلی به کمک مقاومتهای
متغیّر برای نمايش کانالهای يونی وابسته به ولتاژ،
مدلسازی کرد .بدين ترتیب ،قابلیت تحريک نورون را می
توان بهوسیلة اندازة جريان پلهای واقطبیکنندة الزم برای
رساندن پتانسیل تراغشايی نورون به ولتاژ آستانه برای
شلیک پتانسیل عمل مشخص کرد.
مطابق قانون لورنتز 1ذرّات باردار متحرّک در يک میدان
مغناطیسی ،نیرويی متناسب با حاصلضرب سرعت آنها و
چگالی شار مغناطیسی تجربه میکنند .اثر میدان
مغناطیسی بر بیوفیزيک نورون را میتوان براساس نیروی
مغناطیسی لورنتز وارد بر يونهای موجود در محیط درون
و بیرون سلّول توجیه کرد .عامل تحرک يونها میدان
الکتريکی موضعی حاصل از تحريک الکتريکی نورون است
که منجر به ايجاد جريانی رانشی میشود .در حضور يک
میدان مغناطیسی ،اين يونها همچنین در معرض يک
میدان الکتريکی القايی موسوم به هال قرار میگیرند .بهطور
مشخص ،تفکیک جزئی بار الکتريکی ناشی از نیروی
مغناطیسی لورنتز وارد بر يونهای متحرّک در محیط
درون-سلّولی منجر به پیدايش میدان الکتريکی القايی هال
در جهتی عمود بر جهت هدايت پتانسیل عمل در امتداد
آکسون میگردد .بنابراين همان طور که در شکل ( )2نشان
داده شده است ،در شرايط تحريک الکتريکی نورون چگالی
جريان گذرای يونی  Jxکه برای دشارژ ظرفیت خازنی غشاء
در دسترس است ،بهعلت رانش بخشی از جمعیت يونها در
امتداد میدان الکتريکی هال (جهت خارج از صفحه يا +y
Lorentz force
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در شکل ( ،))2کاهش میيابد .در اينجا نشان خواهیم داد
که نسبت چگالی جريان گذرا در جهت عمود بر هدايت
پتانسیل عمل Jy ،به چگالی جريان گذرای  Jxکه سبب
دشارژ ظرفیت خازنی غشاء شده ،در جهت موازی با هدايت
پتانسیل عمل جاری میشود ،متناسب با حاصلضرب
ضريب تحرّک يونهای حامل جريان در جهت عمود بر
هدايت پتانسیل عمل 𝜇𝑦 ،و چگالی شار مغناطیسیBz ،
است .رابطة کلّی چگالی جريان رانشی برای يونهای تک
ظرفیتی مانند سديم با معادله زير بیان میشود:
𝐸𝑛𝜇𝑞 = 𝑑𝑣𝑛𝑞 = 𝐽

()3

که در آن ،𝑛 ،𝜇 ،𝑞 ،و 𝐸 بهترتیب بار الکتريکی الکترون،
ضريب تحرّک يونی ،چگالی يونها و میدان الکتريکی را
نمايش میدهند و 𝐸𝜇 = 𝑑𝑣 سرعت رانش است .مطابق
رابطة ( )3چگالی جريان واقطبیکننده از رابطة زير به دست
میآيد:
𝑥𝑣 𝑡𝑛𝑖𝑛𝑞 = 𝑥𝐽

()4

که در آن 𝑛𝑖𝑛𝑡 ،چگالی درونسلّولی يون حملکنندة
جريان واقطبیکننده و 𝑥𝑣 سرعت رانش در جهت انتشار
پتانسیل عمل است .با توجه به رابطة نیروی لورنتس
𝑧𝐵 𝑥𝑣𝑞 = 𝑀𝐹 ،میدان الکتريکی القايی هال را میتوان
بهصورت زير نوشت:
()5

𝑧𝐵 𝑥𝑣 𝑡𝑛𝑖𝑛 𝑦𝜇𝑞 = 𝑦𝐸 𝑡𝑛𝑖𝑛 𝑦𝜇𝑞 = 𝑦𝐽

که در آن 𝜇𝑦 ،ضريب تحرّک عرضی در صفحات موازی با
سطح مقطع آکسون را نمايش میدهد .با توجه به روابط
( )4و ( )5نسبت

𝑦𝐽
𝑥𝐽

که بیانگر میزان انحراف جريان

واقطبیکننده توسط میدان مغناطیسی است ،بهصورت زير
قابل بیان است:
()6

𝑧𝐵 𝑦𝜇 =

𝑦𝐽
𝑥𝐽

شکل  -2اثر يک میدان مغناطیسی ثابت بر انتشار پتانسیل
عمل در امتداد آکسون
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 -4یافتهها
در اين بخش ،درستی مدل بیوفیزيکی پیشنهادی برای
تشريح اثر يک میدان مغناطیسی ثابت بر آستانة تحريک به
کمک شبیهسازی نشان داده میشود .با پیادهسازی مدل
هوجکین-هاکسلی در نرمافزار متلب ،میتوان رفتار غشاء
نورون را در پاسخ به محرّکهای گوناگون شبیهسازی کرد.
شبیهساز گرافیکی اچ .اچ .سیم که در آن ،معادالت
هوجکین-هاکسلی بهصورت کد متلب پیادهسازی شده
است ،امکان شبیهسازی پاسخ قسمتی از آکسون يک نورون
به يک جريان محرّک واقطبیکننده را در اختیار قرار می
دهد .با استفاده از اين نرمافزار همگانی ،اثر يک میدان
مغناطیسی ثابت بر آستانة تحريک نورون که معادل اعمال
يک جريان بیشقطبیکننده به غشاء نورون است ،به کمک
يک جريان محرّک واقطبیکنندة مؤثر شبیهسازی شده
است.

)time (msec

شکل  -3پتانسیل تراغشايی قسمتی از نورون در پاسخ به دو
جريان محرّک واقطبیکننده

شکل ( )3پتانسیل تراغشايی قسمتی از نورون را در پاسخ
به دو جريان محرّک واقطبیکننده به نمايش میگذارد که
به کمک نرمافزار اچ .اچ .سیم شبیهسازی شده است .در اين
شبیهسازی ،نخست يک جريان محرّک واقطبیکننده با
دامنة  Istim1=3.8nAو سپس جريان محرّکی با دامنة
𝐴𝜇
𝑐𝑚2

 Istim2=3.6nAاعمال شده است .بهازای مقدار نوعی
 7/5برای چگالی جريان واقطبیکننده موردنیاز جهت تولید
پتانسیل عمل ،بنا بر معادلة ( ،)2جريانهای محرّک مورد
استفاده در شبیهسازی ،امکان تحريک قسمتی از غشاء را با
مساحتی در حدود  0/05 mm2فراهم میکنند .مطابق
نتايج شبیهسازی (شکل  )3جريان تحريک اولیه منجر به
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ايجاد پتانسیل عمل شد؛ ولی کاهش  5/3درصدی در دامنة
جريان تحريک از  3/8 nAبه  3/6 nAاز شلیک پتانسیل
عمل جلوگیری کرد (سطح معنیداری  .)P< 0/01کاهش
 5/3درصدی در جريان تحريک  𝐽xمطابق رابطة  6معادل
انحراف  5/3درصدی در جريان تحريک در جهتی عمود بر
جهت انتشار پتانسیل عمل است که با نماد 𝑦𝐽 نمايش داده
شده است .بنابراين مطابق معادلة  6داريم= :

𝑦𝐽
𝑥𝐽

 .𝜇𝑦 𝐵𝑧 = 0.053اگر مطابق نتايج تجربی [ ]18اعمال
يک میدان مغناطیسی  11میلیتساليی سبب کاهشی
معادل  5/3درصد در جريان تحريک شود ،بنابر معادلة 6
مقدار ضريب تحرّک يونی در جهت عمود بر هدايت پتانسیل
عمل  𝜇𝑦 = 4.8𝑚2 𝑉−1 𝑠𝑒𝑐−1تخمین زده میشود.

 -5بحث
برای راستیآزمايی مدل پیشنهادی اثر میدان مغناطیسی بر
تحريکپذيری نورون براساس معادالت هوجکین و هاکسلی
به کمک يک جريان محرّک واقطبیکنندة مؤثر شبیهسازی
شد .نتايج حاصل از شبیهسازی با رفتار پیشبینیشده
توسط مدل و همچنین نتايج تجربی مبنی بر کاهش
تحريکپذيری نورون در حضور يک میدان مغناطیسی ثابت
در گسترة میلیتسال همخوانی داشتند.
براساس مدل پیشنهادی در حضور يک میدان مغناطیسی
در حالت گذرا ،جريان يونی که برای دشارژ ظرفیت خازنی
غشاء نورون در دسترس است ،کاهش میيابد .اين مدل
پیشبینی میکند که در حضور يک میدان مغناطیسی
ثابت ،دامنة جريان محرّک متناسب با اندازة چگالی شار
مغناطیسی اعمالشده کاهش يابد .بهطور مشخص نسبت
چگالی جريان گذرا در جهت عمود بر هدايت پتانسیل عمل
به چگالی جريان گذرايی که سبب دشارژ ظرفیت خازنی
غشاء میگردد و در جهت موازی با هدايت پتانسیل عمل
جاری میشود ،متناسب با حاصلضرب ضريب تحرّک يون
های حامل جريان در جهت عمود بر انتشار پتانسیل عمل،
𝑦𝜇 و چگالی شار مغناطیسی Bz ،است .بنابراين دستیابی
به جريان محرّک واقطبیکنندة بحرانی که پتانسیل
تراغشايی را به حد آستانة تحريکپذيری برای ايجاد
پتانسیل عمل میرساند ،نیازمند اعمال جريانی بیشتر از
جريان واقطبیکنندة الزم در غیاب میدان مغناطیسی است.
به عبارت ديگر ،اثر يک میدان مغناطیسی ثابت بر آستانة
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تحريک نورون ،معادل اعمال يک جريان وابستة بیشقطبی
کننده به غشاء نورون است که عمالً موجب کاهش دامنة
جريان محرّک واقطبیکننده میشود .يک میدان
مغناطیسی ثابت ،از طريق ايجاد میدان الکتريکی القايی
هال ،سبب حرکت کسری از يونهای تشکیلدهندة جريان
واقطبیکننده در جهتی عمود بر جهت انتشار پتانسیل عمل
شده ،موجب کاهش جريان واقطبیکنندة الزم برای تولید
پتانسیل عمل میگردد .شبیهسازی با نرمافزار اچ .اچ .سیم
کاهش دامنة جريان محرّک متناسب با اندازة چگالی شار
مغناطیسی ثابت اعمالشده را بهصورت وقفه در تولید
پتانسیل عمل تأيید کرد.
بهطور خالصه ،فرضیة مطرحشده برای توضیح اثر يک
میدان مغناطیسی ثابت بر تولید پتانسیل عمل ،مبتنی بر
قانون لورنتز است .مطابق قانون لورنتز ،ذرّات باردار که در
رابطه با بیوفیزيک نورون ،همان يونهای سديم واردشونده
به نورون هستند ،تحت تأثیر نیروی وارد بر يون توسط يک
میدان مغناطیسی ،از مسیر خود منحرف 1میشوند .به اين
ترتیب ،کسری از يونها از حرکت در امتداد مسیر انتشار
پتانسیل عمل ،يعنی در امتداد آکسون باز مانده ،جريان
يونی الزم برای دپالريزه کردن غشاء کاهش میيابد که می
تواند منجر به جلوگیری از انتشار پتانسیل عمل شود.
توجیه تحلیلی ارائهشده برمبنای معادالت ( )3(-)6کاهش
تحريکپذيری نورون را در حضور يک میدان مغناطیسی
ثابت در گسترة میلیتسال که براساس مشاهدات تجربی
گزارش شده است [ ،]18تأيید میکند .شايان ذکر است
محققان [ ]15نسبت به رويکرد پیشنهادی در اين تحقیق
برای مدلسازی اثر میدان مغناطیسی ،بهدلیل آنکه اندازة
چگالیهای شار مغناطیسی الزم را برای ايجاد نیروی
مغناطیسی منحرفکنندة يونها در گسترة  100-25تسال
تخمین زده شده است ،ابراز ترديد کردهاند .بنابراين الزم به
نظر میرسد منشأ عدم تطابق محاسبات انجامشده برمبنای
مدل پیشنهادی و محاسبات ساير محققان [ ]15بهوضوح
توضیح داده شود .مشخصاً اگر مقاومت ويژه محیط درون
سلّولی ،يکنواخت در نظر گرفته شود ،براساس مقادير نوعی
برای مقاومت ويژه انحراف يونها از مسیر انتشار پتانسیل
عمل ،مستلزم اعمال میدانهای مغناطیسی بزرگی است .با
اين حال ،مدل پیشنهادی انحراف يونها را از مسیر انتشار

Deflection
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برمبنای وجود ضريب تحرّک باال برای يونها در جهتی
عمود بر جهت انتشار پتانسیل عمل توجیه میکند .اين ادعا
با توجه به نبودِ میدان الکتريکی قوی در جهت عمود بر
انتشار پتانیسل عمل ،قابل توجیه است .در جهت انتشار
پتانسیل عمل میدان الکتريکی موجود روی غشاء نسبتاً
نازک سلّول سبب تنزّل ضريب تحرّک يونها میشود؛ ولی
در غیاب يک میدان الکتريکی قوی در جهت عرضی در
صفحات تشکیلدهندة سطح مقطع آکسون ،ضريب تحرّک
يونها میتواند به میزان قابلمالحظهای باالتر باشد ،بهويژه
چون قطر آکسون نسبتاً کوچک است .به اين ترتیب ،يونها
در جهت عرضی در معرض برخوردهای پراکندهکنندة
کمتری قرار میگیرند .مدل ارائهشده برای تشريح اثر يک
میدان ثابت بر قابلیت تحريک نورون ،با دادههای تجربی و
همچنین نتايج شبیهسازی براساس مدل هوجکین-
هاکسلی مطابقت دارد .با اين حال ،اثبات صريح درستی اين
مدل براساس دادههای تجربیف نیازمند تکوين روشی برای
اندازهگیری میدان الکتريکی هال در نورون است .عالوه بر
اين ،بررسی توزيع میدانهای الکترومغناطیسی در محیط
درونی نورون به کمک شبیهسازی ،امکان دستیابی به
تأيیدی صريحتر را برای درستی اين مدل فراهم میکند.

 -6نتیجهگیري
در کار تحقیقاتی ارائهشده ،توضیحی فیزيکی برای کاهش
قابلیت برانگیزش در نورونهايی که در معرض يک میدان
مغناطیسی ثابت قرار میگیرند ،ارائه شد .تفکیک جزئی بار
الکتريکی ناشی از نیروی مغناطیسی وارد بر يونهای
متحرّک در درون نورون بهعنوان عامل پیدايش میدان
الکتريکی القايی هال در جهتی عمود بر جهت هدايت
پتانسیل عمل در امتداد آکسون معرفی گرديد .میدان
الکتريکی هال سبب ايجاد يک جريان گذرا در جهت عمود
بر هدايت پتانسیل عمل میشود .براساس مدل بیوفیزيکی
پیشنهادی ،جريان ناشی از میدان الکتريکی القايی ،بخشی
از جريان کل واقطبیکنندة حاصل از تحريک الکتريکی
نورون است .از اين رو در حالت گذرا جريان يونی که برای
دشارژ ظرفیت خازنی غشاء در دسترس است ،کاهش می
يابد .درستی مدل پیشنهادی بهوسیلة شبیهساز گرافیکی
اچ .اچ .سیم که معادالت هوجکین هاکسلی را بهصورت کد
متلب پیادهسازی میکند ،تأيید شد.
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