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  چکیده

ها در ها و توزیع سیناپسی  این سلولانتقال فازي سیگنال در سیناپس. تکتوم جوجه نسبت به تشخیص حرکت حساس هستند 13در الیه  SGC-Iهاي سلول
ها نحوه این توزیع سیناپس .به تحریک ایستا واکنش ندهندشود که نسبت به تحریک پویا حساس بوده ولی نسبت اي باعث میاي شبکیههاي عقدهارتباطشان با سلول

  .ها تأثیر گذار باشدتواند روي پاسخ این سلولمی
  

Effect of synaptic distribution of the SGC-I cells on the motion sensitivity   
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Abstract  

 
SGC-I cells in layer 13 of chick tectum are sensitive to motion. Phasic signal transfer in synapses and synaptic 
distribution of these cells in their connections with Retinal Ganglion Cells cause to sensitivity to dynamic 
stimuli but not static one. Form of this synaptic distribution can effective on these cell responses. 
  
PACS No.   89            

   قدمهم
تکتوم جوجه  13ها در الیه که سوماي آن SGC-Iهاي سلول     

اي شبکیه ارتباط هاي عقدهبا آکسون سلول 5bقرار دارد در الیه 
ها به صورت فازي و با این سلول 3.کنندتک سیناپسی برقرار می

اي شبکیه هاي عقدهتابع احتمال زیر به سیگنال ورودي از سلول
بازه  Δtو  Pmax=0.87 ،t0=2025msدر آن  که.دهندواکنش می

  2و1.است (ms)زمانی تحریک 
)1(                             

دهند و قادر به تحریکات پویا پاسخ میها به این سلول     
تشخیص حرکت به صورت ناوردا نسبت به دیگر صفات توصیف 

همچنین این نوع . کننده جسم نظیر بافت، رنگ و شکل هستند
ها در برابر تحریک جسم کوچک متحرك حساس هستند در لولس

ها این پاسخ 5و4و2و1.دهندحالی که به تحریک حالت ایستا پاسخ نمی
ها به علت خواص سیناپسی و توزیع سیناپسی این نوع از نرون

  .شودایجاد می
براي شبیه سازي این سلول با توجه به انتقال فازي سیگنال و      

مترادف با یک  30×30˚میدان دیدي برابر  که  توزیع سیناپسی
دهد را پوشش می 0.1×0.1˚هایی به اندازه از مربع 300×300آرایه 

-هاي عقدهبراي شبیه سازي سلول. گرددکه تحریک در آن ارائه می

را در نظر می گیریم که هر خانه آن  100×100اي اي شبکیه آرایه
در صورتی که یک . تاي شبکیه اسنشان دهنده یک سلول عقده

اي از میدان دید مترادف یک سلول عقده 3×3اي تحریک در خانه
هرتز شلیک  80ظاهر شود این سلول یک پالس با آهنگ میانگین 

اي هر سلول هاي عقدههمچنین در این آرایه از سلول. کندمی
SGC-I  2.کندارتباط سیناپسی برقرار می 500تنها  

۲۸۱ مقاله نامه كنفرانس فيزيك ايران 1۳۹۲
Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  
- هاي عقدهها با سلولو ارتباط آن SGC-Iهاي لولمحل قرار گیري س:  1شکل

هاي تحریک کننده و الکترود مسئول ثبت پاسخ اي شبکیه در این تصویر الکترود
  2.شونددیده می

پیش از این شبیه سازي با استفاده از یک توزیع یکنواخت براي      
هاي سیناپسی و چهار نوع تحریک ارائه شده در شکل انجام پایانه
  2.است که با نتایج تجربی در توافق بود شده

  
 (b). در مدل SGC-Iاي شبکیه و سلول ارتباط بین سلول عقده (a):  2شکل

 (d). تحریک میله بار متحرك و ثابت (c). توزیع سیناپسی تصادفی یکنواخت
تحریک نقاط تصادفی ثابت و نقاط تصادفی در یک مستطیل متحزك با پس 

  2.زمینه نقاط ثابت
با توجه به اهمیت توزیع سیناپسی در این مدل براي ایجاد      

ها در ادامه با استفاده از چهار نوع هاي این نوع از سلولویژگی

اند چند توزیع گوناگون را تحریکی که در شکل نشان داده شده
براي یافتن توزیع مناسب و سازگار با نتایج به دست آمده مورد 

  .دهیمبررسی قرار می
  چند توزیع سیناپسیبررسی 

کنیم و استفاده می MATLABبراي شبیه سازي از نرم افزار      
هاي به وسیله آن براي منظور بررسی اثر توزیع سیناپسی بر ویژگی

یک . چهار نوع توزیع را بررسی می کنیم SGC-Iهاي سلول
توزیع تصادفی  یکنواخت که پیش از این مورد بررسی قرار گرفته 

، توزیع تصادفی گاوسی با میانگین randاستفاده از تابع را با  2بود
صفر و واریانس یک یا توزیع تصادفی نرمال را به وسیله تابع 

randn  و توزیع تصادفی پواسون را به وسیله تابعpoissrnd 
. سیناپس هستند 500سه توزیع باال داراي حدود  .کنیمایجاد می

باط سیناپسی ایجاد ارت 400سپس یک توزیع یکنواخت منظم با 
  .انداین توزیعات در زیر نشان داده شده. کنیممی

  
باال . توزیع تصادفی یکنواخت: باال چپ . توزیعات گوناگون سیناپسی:  3شکل

توزیع گاوسی تصادفی با میانگین صفر و واریانس یک یا توزیع تصادفی : راست 
توزیع منظم : پایین راست . توزیع تصادفی پواسون: پایین چپ . نرمال

  .یکنواخت
در ادامه هر چهار نوع تحریک را به مدل به ترتیب براي هر      

  .دهیمنوع توزیع سیناپسی ارائه می
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باال چپ . پاسخ مدل به چهار نوع تحریک با توزیع تصادفی یکنواخت:  4شکل 

یین پا. پاسخ به تحریک میله متحرك: باال راست . پاسخ به تحریک میله ساکن: 
پاسخ به تحریک : پایین راست . پاسخ به تحریک نقاط تصادفی ساکن: چپ 

  .اي از نقاط تصادفی ساکننقاط تصادفی متحرك در پس زمینه
براي توزع یکنواخت تصادفی پاسخ ها به تحریک میله ساکن      

، به تحریک نقاط تصادفی 34.2صفر، به تحریک میله متحرك 
اي از ادفی متحرك در پس زمینهو به تحریک نقاط تص 8ساکن 

همچنین به ترتییب براي . هرتز است 35.4نقاط تصادفی ساکن 
تحریک با میله ساکن، میله متحرك، نقاط تصادفی ساکن، نقاط 

اي با نقاط تصادفی ساکن براي تصادفی متحرك در پس زمینه
، براي توزیع 37.6و  10.6، 39، 6.4توزیع تصادفی گاوسی 

و براي توزیع منظم  37.8و  10.8، 37.4، 7.2 تصادفی پواسون
  .هرتز است 33.8و  11.2، 23، 7.2یکنواخت 

    نتایج براي توزیعات مختلف سیناپسی با ارائه چهر نوع تحریک:  1جدول       
تصادفی   

  یکنواخت
تصادفی 
  گاوسی

تصادفی 
  پواسون

  یکنواخت

  7.2  7.2  6.4  0  میله ساکن
میله 

  متحرك
34.2  39  37.4  23  

نقاط 
تصادفی 

  ساکن

8  10.6  10.8  11.2  

نقاط 
تصادفی 
  متحرك

35.4  37.6  37.8  33.8  

دهد تنها با استفاده از همانطور که نتایج شبیه سازي نشان می     
تحریک میله ساکن توزیع تصادفی یکنواخت پاسخ صفر نسبت به 

همچنین در توزیع تصادفی یکنواخت اختالف . آیدبه دست می
ها به تحریکات پویا و تحریکات ایستا نسبت به دیگر میان پاسخ

توزیعات بزرگتر است که نشان دهنده کارایی بیشتر این توزیع در 
  .تمیز دادن تحریک ایستا از تحریک پویا است

  
  

. نتایج ارائه هر چهر نوع تحریک با چهار نوع توزیع سیناپسی به مدل:  5شکل
قاط تصادفی براي توزیعات سیناپسی تصادفی به ترتیب از باال به پایین میله و ن

  .یکنواخت، تصادفی گاوسی، تصادفی پواسون و یکنواخت
با توجه به این که توزیع تصادفی یکنواخت به تحریک میله      

ساکن حساس نیست و اختالف میان پاسخ به تحریک پویا و پاسخ 
زیع از به تحریک ایستا براي این توزیع بزرگتر است بنابراین این تو

  .تر استسازگار SGC-Iهاي نظر کیفی با خواص سلول
   نتیجه گیري

اي هاي عقدهبا توجه به این که انتقال فازي سیگنال از سلول     
 SGC-Iهاي هاي دندریتی سلولاي و توزیع سیناپسی پایانهشبکیه
توان فرض ها هستند ینابراین میهاي شناخته شده این سلولویژگی

ن دو ویژگی مسئول ایجاد توانایی این سلول در تشخیص کرد که ای
  .هاي تحریک باشندحرکت به صورت ناوردا از سایر ویژگی

براین به بررسی توزیعات گوناگون براي توزیع سیناپسی بنا     
ها به پرداختیم و نشان دادیم که شکل پاسخ SGC-Iهاي سلول
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تصادفی ساکن و چهار نوع تحریک میله ساکن، میله متحرك، نقاط 
نتاط تصادفی متحرك براي توزیع تصادفی یکنواخت نسبت به 
توزیعات تصادفی گاوسی، تصادفی پواسون و منظم یکنواخت به 

این توزیع در تشخیص . تر استها نزدیکهاي این سلولویژگی
تر بود و با توجه به تشابه به حرکت از سایر توزیعات موفق

هاي آزمایشگاهی براي این ز روشهایی که با استفاده اویژگی
هاي هاي سیناپسی سلولها میشناسیم احتماالً باید توزیع پایانهسلول

SGC-I هاي هاي سلولها با آکسوندر ارتباط دندریتی این سلول
  .تکتوم جوجه از این نوع است 5bاي در الیه اي شبکیهعقده
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