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Mål med prosjektet

Dette prosjektet best̊ar av to deler. I Del 1 skal vi undersøke effekten av endrin-
ger i parametre i modellene for cellenes elektriske aktivitet. Modellen som brukes
er Beeler-Reuter-modellen, som var den første modellene for elektrisk aktivitet
i ventrikkelceller. I Del 2 skal vi studere hvordan cellene reagerer p̊a gjentatte
elektriske stimuli. Disse egenskapene er sentrale i utvikling og behandling av
ulike rytmeforstyrrelser i hjertet.

Det skal leveres en detaljert skriftlig rapport fra prosjektet, med figurer som
beskriver de viktigste resultatene.

Innleveringsfrist: 13.11.2006 klokken 12.00.

Spørsmål ang̊aende prosjektet rettes til sundnes@simula.no.

Beskrivelse av Beeler-Reuter modellen

I dette avsnittet gir vi en fullstendig spesifikasjon av Beeler-Reuter modellen.
Det er ikke nødvendig å kunne alle detaljene i modellen for å gjennomføre pro-
sjektet. Modellen inneholder fire ionestrømmer, og er illustrert i Figur 1.
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Figur 1: Ionestrømmene i Beeler-Reuter modellen.
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Likningene i modellen er

−Cm

dV

dt
= INa + IK + Ix + Is + Iapp

dc

dt
= 0.07(1 − c) − Is

dm

dt
= αm(1 − m) − βmm

dh

dt
= αh(1 − h) − βhh

dj

dt
= αj(1 − j) − βjj

dk

dt
= αk(1 − k) − βkk

df

dt
= αf (1 − f) − βff

dx

dt
= αx(1 − x) − βxx

(1)

Ionestrømmene er gitt ved

INa = (4m3hj + 0.003)(V − 50),

IK = 1.4
exp(0.04(V + 85)) − 1

exp(0.08(V + 53)) + exp(0.04(V + 53))
,

Ix = 0.8x
exp(0.04(V + 77)) − 1

exp(0.04(V + 35))
,

Is = 0.09fk(V + 66.18 + 13.0287 ln[Ca]i),

og alle ratefunksjonene (α og β) er p̊a formen

αm =
C1 exp(C2(V − V0)) + C3(V − V0)

1 + C4 exp(C5(V − V0))
.

Konstantene C1, . . . , C5 og V0 for hver av funksjonene er spesifisert i Tabell 1.

Del 1

Oppgave 1: Oppstrøkshastighet

Vi ønsker å studere hvordan aksjonspotensialet i Beeler-Reuter modellen endrer
seg n̊ar de ulike parametrene i modellen endres.

P̊a kursets web-sider finner du matlab-filene run single.m og ds dt.m. Kom-
mandoen som kjøres i matlab er run single.m, mens modellen er spesifisert i
ds dt.m. Likevektspotensialene EK og ENa og konduktansene ḡK og ḡNa er
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C1 C2 C3 C4 C5 v0

αm 0 - 1.0 -1.0 -0.1 -47.0
βm 40 -0.5599 0 0 - -72
αh 0.126 -0.25 0 0 - -77
βh 1.7 0 0 1 -0.082 -22.5
αj 0.055 -0.25 0 1 -0.2 -78.0
βj 0.3 0 0 1.0 -0.1 -32
αk 0.095 -0.01 0 1.0 -0.0719 5.0
βk 0.07 -0.0171 0 1.0 0.05 -44
αf 0.012 -125.0 0.0 1.0 0.15 -28.0
βf 0.0065 -0.02 0 1.0 -5.0 -30.0
αx 0.0005 -0.0833 0 1.0 0.0571 -50.0
βx 0.0013 -0.06 0 1.0 0.04 -20.0

Tabell 1: Konstantene i ratefunksjonene i Beeler-Reuter modellen

input-parametre til funksjonen run single.m. Standard-valg for disse paramet-
rene er

ENa = 50, ḡNa = 4.0,

EK = −85, ḡK = 0.35,

som realiseres ved følgende matlab-kommando
[u,t,s] = run single(50,-85,4,0.35);

Her er u maksimal oppstrøkshastighet, t er tid, og s er de state-variablene i
modellen. Kommandoen plot(t,S(:,1)) gir et plott av variabel 1.

(a) Gjør endringer i de to likevektspotensialene EK og ENa (eK og eNa i
run single.m). Vis figurer som viser sammenhengen mellom hver av pa-
rametrene og oppstrøk-hastigheten.

(b) Gjør tilsvarende små endringer i konduktansverdiene ḡNa og ḡK . Vis igjen
figurer som viser endringer i oppstrøkshastighet n̊ar de to parametrene
varierer.

(c) Gi en kort diskusjon av resultatene fra deloppgave a og b. Prøv å forklare
de sammenhengene du ser mellom de ulike parametrene og oppstrøkshastigheten.

Oppgave 2: Propageringhastighet

I denne deloppgaven ønsker vi å studere hvordan endringer i oppstrøkshastigheten
p̊avirker propageringshastigheten for det elektriske signalet. Vi ser p̊a en mono-
domenemodell p̊a formen

χCm

∂V

∂t
+ χIion = ∇ · (σ∇V ), (2)
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hvor ionestrømmen Iion beregnes med Beeler-reuter modellen. Matlab-programmet
for denne modellen finnes i fila run.m, som ogs̊a kan lastes ned fra kursets web-
sider. Lagre fila i samme katalog som ds dt.m. I tillegg til å plotte løsningen for
hvert tidssteg plottes en tidsserie av membranpotensialet i punktet (0,0). (Siden
aksjonspotensialet varer ca 300 ms må man kjøre simuleringen svært lenge for
å f̊a plott av et helt aksjonspotensial. For denne opgaven er vi bare interessert i
aktiveringen, og vi sparer mye regnetid p̊a å bare simulere en del av intervallet.)

(a) En kjøring med standard parametervalg settes i gang med kommandoen
v = run(50,-85,4,0.35)

Gjør endringer i konduktansene og likevektspotensialene, og se hvordan
dette p̊avirker løsningen. Illustrer endringene med plott av transmembran-
potensialet V ved ulike tidssteg. (For å f̊a lagret disse plottene må du gjøre
endringer i fila, enten ved å endre slutt-tidspunktet for simuleringen eller
ved å legge inn linjer som skriver figurene til fil ved gitte tidspunkter.)

(b) Tids-serien for v i punktet (0,0) kan brukes til å estimere aktiveringstids-
punktet i dette punktet. For å ha et presist mål for aktiveringstidspunktet
kan vi bruke tidspunktet n̊ar transmembranpotensialet blir positivt. Bruk
aktiveringstidspunktene og avstanden fra sentrum av beregningsomr̊adet
til å estimere propageringshastigheten. Enheten for avstand er centimeter,
mens tiden er gitt i millisekunder. Simuleringene gir ikke fysiologisk rea-
listiske propageringshastigheter. Vis figurer hvor propageringshastigheten
plottes mot de to parametrene fra oppgave a. Diskuter resultatene.

Del 2

I denne delen av oppgaven skal vi studere cellenes refraktærperiode. Refraktær-
perioden er det intervallet etter elektrisk aktivering hvor det ikke er mulig å
sette i gang et nytt aksjonspotensial. Refraktærperioden har stor betydning for
rytmeforstyrrelser i hjertet. Hjertelidelser som for eksempel ischemi forandrer
refraktærperioden i deler av hjertet, og dette antas å ha betydning for utvikling
av rytmeforstyrrelser under ischemi og akutt hjerteinfarkt. Mange medikamenter
mot rytmeforstyrrelser virker ogs̊a ved at de forandrer cellenes refraktærperiode.

Som i første del av oppgaven skal vi først gjøre eksperimenter med enkeltcel-
ler, og deretter se p̊a resultatene i 2D. Modellen og programkoden som brukes
er den samme som i Del 1.

Oppgave 3: Refraktære celler

I programkoden run single.m er det mulig å spesifisere to stimulus-strømmer;
s1 og s2.

a) Gjør eksperimenter med forskjellige tidspunkter for s2-strømmen, og finn
et estimat for refraktærperioden til cellen. For å f̊a til dette må du ogs̊a endre
slutt-tidspunktet for simuleringen i run single.m, for eksempel til 1000 ms.
Plott verdiene for de andre state-variablene i modellen, og se om du kan relatere
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refraktærperioden til dynamikken i disse variablene. (Tips: Eksiterbarheten til
en celle er først og fremst knyttet til natrium-strømmen.)

b) Prøv å øke konduktansen for Kalium (ḡK). Hvilken effekt har dette p̊a
APD? Hva skjer med refraktærperioden?

Oppgave 4: Re-entry

Normal hjerteaktivitet avhenger av at hvert signal brer seg fra sinusknuten, ak-
tiverer hele hjertet, og deretter dør ut. Dette betyr at en bestemt del av hjertet
skal bare aktiveres en gang av hvert signal. Det motsatte kan imidlertid oppst̊a,
og kalles re-entry. 2D-simuleringene i Oppgave 1 viste et eksempel p̊a normal
aktivering. Et enda enklere aktiveringsmønster f̊ar man ved å kommentere ut
linjene
Q = round(3*n/8):round(5*n/8);

q = length(Q)

S(Q,Q,1) = -20*ones(q,q); % adds a peak in v in the center

mesh(S(:,:,1))

i matlab-koden, og erstatte med
Q = round(n/2):n;

q = length(Q)

S(Q,Q,1) = -20*ones(q,q); % adds a peak in the upper right corner

mesh(S(:,:,1))

(a) Kjør eksperimenter med denne initialbetingelsen. Hva ser du? Hva skjer
hvis vi lar simuleringen g̊a lenger (> 500ms)? (Det anbefales ikke å faktisk
gjøre denne simuleringen, da det vil ta lang tid, men det bør være mulig
å tenke seg fram til svaret.)

(b) Enkelte sykdomstilstander i hjertet, for eksempel ischemi, fører til at re-
fraktærperioden blir forskjellig i forskjellige deler av hjertet. Vi kan simu-
lere denne effekten ved å legge til linjene
R = 1:round(n/2);

r = length(R)

S(R,:,6) = zeros(r,n); % sets state var 6 to zero for x < 0.5

figure(2)

mesh(S(:,:,6))

figure(1)

p̊a et passende sted i fila run.m. Kjør en simulering med parameterval-
gene
v = run(50,-85,8,1) .
Hva skjer? For å se noen interessante effekter må slutt-tidspunktet for si-
muleringen økes, for eksempel til 30 eller 50 ms. (Gjerne enda lenger hvis
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du sitter p̊a en rask maskin eller er veldig t̊almodig.) Vis plott av v for
passende tidspunkter.

Prøv å forklare det som skjer med signalet ut fra det du vet om refrak-
tærperioden. (Tips: For v ≈ veq er j = 0 ikke en likevektstilstand for
variabelen j. N̊ar v er nær hvilepotensialet vil j derfor relativt raskt nær-
me seg 1, slik at cellen ikke lenger er refraktær.)

(c) Det du s̊a, eller bør ha sett, i punkt (b) var begynnelsen p̊a en spiralbølge,
som er en enkel form for reentry. Istedet for å aktivere hele omr̊adet en
gang og deretter dø ut, vil denne bølgen vare evig, og aktivere vevet igjen
og igjen. I et virkelig hjerte gir en slik reentry-bølge det som kalles flutter,
som gir puls p̊a 200-400 slag pr minutt. Spiralbølgen kan ogs̊a bryte opp
i mindre bølger, og gi fibrillering. Dette er en tilstand hvor den elektriske
aktiviteten er fullstendig kaotisk, med mange små spiralbølger som hele
tiden oppst̊ar og dør ut.

Akuttbehandlingen mot fibrillering er å p̊aføre hjertet et sterkt elektrisk
sjokk (defibrillering), som ofte vil slukke den uønskede aktiviteten og gi
mulighet for normal aktivering. Rytmeforstyrrelser for̊arsaket av reentry
kan ogs̊a behandles med medikamenter som endrer de elektriske egenska-
pene til cellene og vevet. Diskuter hvilke effekter du forventer av følgende
endringer:

– Økning eller reduksjon av cellenes refraktærperiode.

– Endringer i ledningshastigheten, som følge av for eksempel endret
oppstrøkshastighet eller endringer i konduktiviteten.

6


