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Bevezetés

A matematika segítségével számos kémiai, fizikai és biológiai folyamatot le tu-
dunk írni, modellezni. Így vizsgálhatunk és jobban megérthetünk nagyon bonyo-
lult jelenségeket is. Ezek motivációja csak kis részben matematikai, mégis anélkül
nagyon nehezen lehetne vizsgálni őket. Hiszen például egy biológiai folyamatról
nem az az első gondolatunk, hogy milyen matematikai tételeket és állításokat tud-
nánk rá jól alkalmazni, hogy eredményket érhessünk el. A témaválasztásommal
mindenképpen valamit modellezni szerettem volna, ami nem kapcsolódik közvet-
len a szakomhoz, mégis tudjam alkalmazni a már megszerzett tudásomat.
A szakdolgozatom egy biológiából származó folyamatnak a megismerését fogja
bemutatni, a matemaika eszközeinek segítégével. Az első fejezetben a sejtekről,
bizonyos tulajdonságaikról és a köztük lejátszódó „kommunikációról” esik szó,
vagyis az akciós potenciálról, amit majd modellezünk is. A második fejezetben
már áttérünk a matematikára, bevezetjük a differenciálegyenleteket, azon belül az
autonom differenciálegyenleteket és szó lesz a dinamikai rendszerekről is. Vége-
zetül a bifurkációval is foglalkozunk.
Ezek mind kellenek, hogy érdemben tudjuk vizsgálni a későbbi fejezetekben a
Morris-Lecar modellt, amit Catherine Morris és Harold Lecar publikált 1981-ben
[4]. A modellnek számos előnye van, például akciós potenciált generál, osszcilál,
ingerküszöböt ad, és leírja a sejtmembránnak a feszültségváltozását a sejt Ca2+-
ionok és a K+-ionok vezetőképességének segítségével. A modell vizsgálatát a má-
sodik fejezetben megfogalmazottak szerint végezzük és közben mindig tárgyaljuk
a biológiai jelentését is. A vizsgálatot sok esetben analitiukusan nem tudjuk meg-
oldani, így numerikusan is vizsgáljuk. A programokat fixpontközelítésre, fixpont
típus meghatározásra, differenciálegyenlet megoldásra, és ábrák készítésére hasz-
náljuk fel. A jobb megértés érdekében sok ábrát használunk. Az ábrákat és a prog-
ramokat a MATLAB numerikus programcsomag segítségével készítettük el.
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1. fejezet

Biológiai ismertető

A szakdolgozat megértéséhez szükséges némi biológia háttér, hiszen ezeket a fo-
lyamatokat vizsgáljuk matematikai módszerekkel, így ebben a fejezetben feleleve-
nítjük, és rövid ismertetőt nyújtunk a sejtek közötti kapcsolatról és működéséről.
A [2] és [3] könyvek alapján.

1.1. Nyugalmi és akciós potenciál

Testünk legkisebb anyagcserére és osztódásra képes része a sejt. A sejteket az
úgynevezett sejtmembrán veszi körül és különíti el a sejt belső állományát a kül-
ső környezettől. A sejtmembrán egy féligáteresztő hártya, ezért képes kontrolállt
kapcsolatot teremteni a sejt külső és belső környezete között, főleg a Na+−K+-
pumpa, és a Na+, K+, Cl−, Ca2+ csatornák segítségével. A sejten belüli nagy-
méretű fehérjeanionok nem tudnak a koncentrációkülönbségüknek megfelelően
kijutni a membrán féligáteresztő képessége miatt. A Na+−K+-pumpa Na+-t tá-
volít el a sejtből, de ezzel együtt 2 K+-t szállít a sejtbe. A K+ a koncentráció
kiegyenlítése miatt a nyitott csatornáikon elhagyják a sejtet, de ezzel szemben a
Na+ csatornák zártak, és a nagy anionok nem képesek átjutni a membránon. Az
így létrejövő feszültség a két oldal között a nyugalmi potenciál. A membrán miatt
az ionok egyenlőtlenül oszlanak el, ami elektromos potenciálkülönbséget okoz a
sejt belseje és külseje között. Ezt membránpotenciálnak nevezzük. Ha a sejt nyu-
galomban van, azaz nem ingerli semmi, akkor azt nyugalmi potenciálnak hívjuk.
Ez a potenciál változó, például az idegsejteknél−30 mV és−90 mV közötti érték,
de átlagosan−60 mV,−70 mV . A negatív előjel arra utal, hogy a sejtmembrán bel-
ső felülete a negatív (a sok fehérjeanion miatt). A nyugalomban lévő sejtmembrán
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Na+ csatornái zárva vannak, míg a K+ csatornák egy része nyitott.
Az inger, vagyis a külső vagy belső környezeti változás, ami energiatartalma elér
vagy meghalad egy bizonyos értéket (ingerküszöb), kiváltja a sejt válaszát, vagyis
az ingerületet. Az akciós potenciál, azaz az ingerület megvátoztatja a sejtmembrán
áteresztőképességét, vagyis a membrán két oldala között az inger hatására meg-
változik a feszültség. A folyamat maga úgy zajlik, hogy egy megfelelően ingerelt
nyugalomban lévő sejt membránján kinyílnak a Na+ csatornák, és a potenciálkü-
lönbségnek megfelelően beáramlanak a sejtbe, ami a belső oldal pozitívvá válásá-
hoz vezet, ezt depolarizációs fázisnak nevezzük. Ezek után a repolarizációs fázis
következik, tehát Na+ csatornák bezáródnak, és az eddig zárt K+ csatornák is ki-
nyílnak, így K+-ok hagyják el a sejtet, majd a kinyílt csatornák jelentős része is
bezáródik. A többlet Na+-ot pedig a Na+−K+-pumpa viszi ki a sejtből, és a fent
leírtak alapján visszaáll a nyugalmi potenciál.

1.2. Idegsejtek

A testünket érő ingereket felvevő, feldolgozó és az ingerületet továbbadó egység
az idegsejt, ezek alkotják a testünket behálózó idegrendszert. Az idegsejtek két
részre bonthatóak: a sejttestre és az azt körülölelő dendritekre, valamint az axon-
ra. A sejttestben található a sejtmag, a dendritek rövidebb nyúlványok. Az axon
egy nagyon hosszú nyúlvány, amiből általában csak egy van, ezt a gerincesek-
nél gliasejtek, azaz támasztósejtek veszik körül. A glia védi, támasztja és táplál-
ja, mivel hiányoznak belőle a fejhérjeszintetizáló szemcsék, valamint leszigeteli
az axont, megkönnyítve az ingerületterjedést. Az axon másik végén végfácskák
vannak, amik egy másik idegsejt dendritjeihez vannak nagyon közel. Háromféle
idegsejtet különböztetünk meg működésük szerint:

• érző idegsejt, ami az ingerület felvételét és továbbítását végzi;

• mozgató idegsejt, ami az ingerületre adott választ végzi;

• interneuron, ami az ingerület továbbadását és a többi neuronnal való kap-
csolatfenntartást végzi.
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1.3. Ingerület terjedése

Az idegsejtek (és izomsejtek) képesek a membránjukon kialakult akciós potenci-
ált továbbvezetni. Az ingerület során bekövetkező ionáramlás ingerként hat a sejt
közelében nyugalomban lévő sejt membránjára, mindezt nagyon gyorsan, néhány
m/s sebességgel. Mivel az axont a gliasejtek leszigetelik, sokkal csekélyebb az
ioneloszlás, így a deporalizációs folyamat gyorsabban játszódik le, ezzel az inge-
rület sokkal gyorsabban terjed. Az ingerület terjedése függ az axon átmérőjétől
is, minél nagyobb, annál gyorsabb. Azonban ez az összefüggés nem jelentős, pél-
dául egy átlagos, 30 nm átmérőjű glia nélküli axon 5 m/s sebességgel vezeti az
ingerületet, míg a tintahalak óriási, 500 nm axonja is csak 20− 30 m/s vezetési
sebességet érhet el. Egy idegsejt axonja egy másik sejt sejthártyájával, egy másik
idegsejt dendritjével alakít ki kapcsolatot, vagy nagyon ritkán az axonjával. Ezek
nem érnek össze, de nagyon közel, 20− 30 nm-re vagy 2− 3 nm-re vannak egy-
mástól, attól függően, hogy kémiai vagy elektromos a kapcsolat. Ezt a kapcsolatot
szinapszisnak hívják. Két sejt között az információ (akciós potenciál formájában)
átadását ingerületátvivő anyagok biztosítják, ezek hatására a membrán polaritá-
sa megváltozik, így generálva tovább az akciós potenciált. Egy-egy idegsejt akár
1000 másik sejttel lehet szinaptikus kapcsolatban.
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2. fejezet

Közönséges differenciálegyenletek

Az előző fejezetben tárgyalt folyamatokat differenciálegyenletek által modellez-
zük a későbbiekben. Így ebben a fejezetben a közönséges differencálegyenletek-
kel foglalkozunk: definiáljuk őket, tételt adunk a megoldhatóságukra és a megol-
dás egyértelműségére. Tárgyaljuk a közönséges differenciálegyenlet rendszereket,
végül megismerkedünk az autonom differenciálegyenletekkel és dinamikai rend-
szerekkel. Ebben a fejezetben a [6], [5] forrásokat használtuk fel.

2.1. Első- és magasabbrendű közönséges differenciál-
egyenletek

2.1.1. Definíció. Legyen n∈N és I⊂Rn+1 tartomány, F : I→Rn folytonos függ-
vény és x : R→ Rn n-szer folytonosan differenciálható. Ekkor

F(t,x(t), ẋ(t), . . . ,x(n)(t)) = 0 ∀t ∈ I,

ahol

ẋ(t) = lim
h→0

x(t +h)− x(t)
h

,

és xn(t) az n-dik derivált.

Megjegyzés. A fenti alakot x(n)(t) = f (t,x(t), ẋ(t), . . . ,x(n−1)(t)) formában is szo-
kás írni. (Ehhez az kell, hogy F-ből ki lehessen fejezni az n-dik deriváltat, azaz
teljesülnie kell az implicit függvénytételnek abban a változóban). Ebben a fejezet-
ben mi főleg az elsőrendű, azaz az

ẋ(t) = f (t,x(t)) (2.1)
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differenciálegyenlettel fogunk foglalkozni.

Megjegyzés. Legyen f : R×Rn→Rn folytonos függvény, x : I→Rn folytonosan
differenciálható minden koordinátájában, és xi : R→ R függvények minden i =
1, . . . ,n-re. Ekkor a rendszer felírható:

ẋ1(t) = f1(t,x1(t)),x2(t), . . . ,xn(t))
ẋ2(t) = f2(t,x1(t)),x2(t), . . . ,xn(t))

...
ẋn(t) = fn(t,x1(t)),x2(t), . . . ,xn(t))

alakban.

2.1.2. TÉTEL. Legyen x : R→ Rn és

x(n)(t) = g(t,x(t), . . . ,x(n−1)(t)). (2.2)

Ekkor legyen x1 = x, x2 = ẋ, . . . ,xn = xn−1. Ezzel a transzformációval az

ẋn(t) = g(t,x1(t),x2(t), . . . ,xn(t)) (2.3)

alakú elsőrendű differenciálegyenletet kapjuk. Ha x(t) megoldása a (2.2)-nek ak-
kor X(t) := (x(t), ẋ(t), . . . ,x(n−1))> megoldása a (2.3)-nak. Ha X(t) megoldása
a (2.3)-nak és X(t) = (x0, . . . ,xn−1)

> akkor x0 megoldása a (2.2)-nek.

Ezt nevezzük átviteli elvnek, és segítésével egy magasabb rendű differenciál-
egyenlet elsőrendű differenciálegyenlet alakjára írható.

2.2. Lokális és globális megoldás létezése és egyértel-
műsége

Tegyük fel, hogy a (2.1) elsőrendű differenciálegyenlet megoldható. Ekkor a dif-
ferenciálegyenlet nem oldható meg egyértelműen, hiszen konstansban eltérhetnek
a megoldások. Ennek kiküszöbölésére egy kezdeti feltételt adunk meg. Vagyis egy
adott t0 ∈ R, p ∈ Rn mellé keresünk olyan x : R→ Rn megoldást, amely kielégíti
a differenciálegyenletet az x(t0) = p kezdeti feltétel. Ugyan ez még nem elég az
egyértelmű megoldáshoz, de még egy plusz feltétel segítségével már elérjük a kí-
vánt célt.
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2.2.1. Definíció. Legyen f : R×Rn→ Rn folytonos, x : R→ Rn folyonosan dif-
ferenciálható függvény és ẋ(t) = f (t,x(t)). Azt mondjuk, hogy f függvény a má-
sodik változójában lokálisan Lipschitz-folytonos (mostantól MVLL) egy (t0, p)
pontban, ha létezik olyan U ⊂ R×Rn környezete és olyan 0 < L, amelyre telje-
sül, hogy

| f (t, p)− f (t,q)|< L · |p−q| ∀(t, p),(t,q) ∈ U

2.2.2. TÉTEL. Legyen f : R×Rn→ Rn folytonos és MVLL. Legyen t0 ∈ R, p ∈
Rn. Ekkor a (2.1) differenciálegyenletnek létezik egyértelmű lokális megoldása a
t0 körül az x(t0) = p kezdeti feltétellel.

2.2.3. TÉTEL. Legyen D ⊂ R×Rn tartomány és f : D×Rn → Rn folytonos és
MVLL, x(t0) = p kezdeti feltétel. Ekkor igazak az alábbiak:

1. létezik It0,p ⊂ R nyílt intervallum, melyre létezik megoldás, de nála bővebb
intervallumon nem

2. ezen az intervallumon egyértelműen létezik a megoldás x(t), és x(t) :=ϕ(t, t0, p),
ahol ϕ(t, t0, p) a (t0, p)-n átmenő megoldás.

3. ez a megoldás minden K ⊂ D kompakt halmazt elhagy, azaz létezik t1 > t0
és t2 < t0, hogy (ti,ϕ(ti, t0, p)) /∈K, i = 1,2.

Tehát a lokális megoldás kiterjeszthető globális megoldássá D-n.

2.3. Autonom differenciálegyenletek és dinamikai rend-
szerek

2.3.1. Definíció. Legyen f : Rn → Rn lokálisan Lipschitz-folytonos függvény.
x : R→ Rn folytonosan differenciálható függvény. Ekkor az

ẋ(t) = f (x(t)) (2.4)

autonom feladatot közönséges differenciálegyenletrendszernek nevezzük. Mint
látható a (2.1) speciális esete, mikor nem függ t-től.

Megjegyzés. Ha x(t) egy megoldás és τ ∈R akkor y(t) = x(t + τ) is megoldás, és
a (2.4) egyenlethez az x(0) = p kezdeti feltételt teljesítő megoldása x(t) = ϕ(t, p).

2.3.2. Állítás. (Csoporttulajdonságok)
Legyen I(p) az értelmezési tartománya a (2.4) egyenlet x(0) = p kezdeti feltételt
kielégítő megoldásainak. Ha ϕ(t, p) megoldás akkor

ϕ(t + s, p) = ϕ(t,ϕ(s, p))
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minden olyan t,s-re, amire t + s ∈ I(p), s ∈ I(p)

Megjegyzés. A csoporttulajdonság megnevezés azért adódik, mert ha ϕt(p) =
ϕ(t, p), akkor minden t ∈ R-hez létezik ϕt : Rn → Rn leképzés és ezek csopor-
tot alkotnak a kompozícióra nézve, és bijekciók.

2.3.3. Definíció. Egy ϕ : R×Rn → Rn folytonosan differenciálható függvényt
folytonos idejű dinamikai rendszernek nevezünk, ha

• ∀p ∈ Rn esetén ϕ(0, p) = p

• ∀p ∈ Rn és t,s ∈ R esetén ϕ(t,ϕ(s, p)) = ϕ(t + s, p)

A dinamikai rendszer egy determinisztikus folyamat modelljének fogható fel,
melyben ϕ(t, p) azt az állapotot jelöli, ahová a rendszer a p állapotból indulva
t idő alatt jut.

Megjegyzés. A (2.4) egyenletrendszer x(0) = p kezdeti feltételből induló megol-
dása ϕ(t, p)-vel a jelölt dinamikai rendszer. Ezért a két fogalmat egyszerre tárgyal-
juk a következőkben. (Persze előfordulhat, hogy a megoldások nem értelmezettek
az egész számegyenesen, amit viszont a dinamikai rendszerektől elvárunk, de ez
a pályákon nem látszik.)

2.3.4. TÉTEL. Egy autonom differenciálegyenletrendszer ekvivalens egy dinami-
kai rendszerrel.

Következmény. Az autónom differenciálegyenletet helyetesíthetjük egy megfelelő
ϕ : R×Rn→ Rn dinamikai rendszerrel.

Nyilván felmerül a kérdés, hogy miért jó ez, mi hasznunk származik a dinamikai
rendszerek és az autonom differenciálegyenletek ekvivalenciájából. Erre a rövid
válasz az, hogy előfordulhat, hogy a (2.4) megoldását nem lehet explicit képlettel
megadni, vagy akár numerikusan közelíteni, viszont a megoldásról így is szeret-
nénk valamit mondani. Ezért a dinamikai rendszerek bevezetésével már rajzzal
(fázisképpel) tudjuk jellemezni a megoldást. A dinamikai rendszerek fő vizsgála-
tának tárgya a pályák geometriai vizsgálata.

2.3.5. Definíció. Legyen p ∈ Rn. A {ϕ(t, p) : t ∈ R} görbe a p pont pályája (tra-
jektóriája). Nullklínának nevezzük az {ẋ(t) = f (t,x(t)) = 0} görbéket. A pályák
a fázistéren, azaz x(t) képterén vannak értelmezve. A pályák összessége alkotja a
fázisképet.
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2.3.6. Definíció.

• p ∈ Rn egyensúlyi pont (vagy fixpont), ha ϕ(t, p) = p minden t ∈ R-re.

• p∈Rn periodikus, ha létezik t0 ∈R : ϕ(t0, p) = p és p nem egyensúlyi pont.

2.3.7. TÉTEL. Ha egy ϕ : R×Rn→ Rn dinamikai rendszernek egy p-hez tarto-
zó pályájának van önmetszéspontja, akkor egyensúlyi pont, vagy periodikus. Ha
periodikus, akkor létezik legkisebb pozitív periódus.

2.4. Stabilitásvizsgálat

Ebben a fejezetben egy p egyensúlyi pont stabilitását vizsgáljuk, és hogy ebből
milyen következtetések vonhatóak le egy autonom rendszer megoldására nézve.

2.4.1. Definíció. Legyen f : Rn → Rn folytonosan differenciálható függvény és
ẋ(t) = f (x(t)) autonom differenciálegyenletrendszer, p ∈ Rn és f (p) = 0, azaz p
egyensúlyi pont.

1. p egyensúlyi pont stabil, ha minden ε > 0-hoz létezik δ > 0, hogy minden
q ∈Rn-re |q− p|< δ akkor |ϕ(t,q)−ϕ(t, p)|< ε teljesül minden 0≤ t-re.

2. p egyensúlyi pont aszimptotikusan stabil, ha stabil és |q− p| < δ esetén
lim
t→∞
|ϕ(t,q)−ϕ(t, p)|= 0 is teljesül.

3. p egyensúlyi pont instabil, ha nem stabil.

A fentieket elég bonyodalmas és hosszú leellenőrizni, főleg hogy előtte egy meg-
oldást is kell találni, ami nem is biztos, hogy képlettel kifejezhető. Valamint pont
az a célunk, hogy a megoldás ismerete nélkül tudjuk mindezt meghatározni. En-
nek a problémának a feloldásaként vegyük a lineáris autonom rendszert,

ẋ(t) = Ax(t), (2.5)

ahol A ∈ Rn×n. Ekkor p = 0 egyensúlyi pont (más nem is lehet p) stabilitása
pont olyan lesz, mint minden más megoldásé. Tehát a (2.5) stabilitása megyezik p
stabilitásával. A lineráis rendszer megoldása könnyen kiszámolható: ha λ ∈ R az
A sajátértéke, v ∈ Rn pedig a hozzátartozó sajátvektora, akkor tetszőleges c ∈ R
esetén az x(t) = ceλ t · v megoldás. Így elég vizsgálni A mátrix sajátértékeit, mivel
a megoldásban paraméter. Ennek a vizsgálatnak csak az eredményeit fogalmazzuk
meg az alábbi tételekben:

13



2.4.2. TÉTEL. Tegyük fel, hogy létezik λ sajátérték a (2.5), hogy

1. Reλ ≥ 0, akkor p = 0 nem aszimptotikusan stabil.

2. Reλ > 0, akkor p = 0 instabil

3. Reλ = 0 többszörös sajátérték, akkor p = 0 instabil

2.4.3. TÉTEL. Az alábbiak ekvivalensek:

1. ẋ(t) = Ax(t) aszimptotikusan stabil.

2. Reλ < 0 az A mátrix minden sajátértékére.

2.4.4. TÉTEL. Az alábbiak ekvivalensek:

1. ẋ(t) = Ax(t) stabil.

2. Minden sajátértékre Reλ < 0 és Reλ = 0 esetén λ egyszeres.

A fenti tételek sokkal könnyebben ellenőrizhetőek, mint a 2.4.1. definíció. Ezért
linearizáljuk az autonom rendszert a következőképpen: Legyen y(t) = x(t)− p.
Ekkor

ẏ(t) = ẋ(t) = f (x(t)) = f (p+ y(t)).

Fejtsük f -et Taylor-sorba p körül. Ekkor

f (p+ y(t)) = f (p)+ f ′(p)(p+ y(t)− p)+ r(y(t)),

ahol f ′(p)=A∈Rn×n Jacobi-mátrix és r : Rn→Rn maradéktag, úgy hogy lim
s→0

r(s)
s =

0. Szemléletesen ez annyit jelent, hogy a maradéktag kicsi, ezért elhagyható.

Megjegyzés. Ha f (p) = 0, akkor ˙̃y(t) = Aỹ(t) lineáris autonom differenciálegyen-
letrendszert kapunk, ami a célunk volt.

2.4.5. TÉTEL. ˙̃y(t) = Aỹ(t) stabilitása olyan, mint p stabilitása.

2.4.6. TÉTEL. Ha f ′(p) = A és λ sajátértéke. Ekkor

• ha minden λ : Reλ < 0, akkor p aszimptotikusan stabil;

• ha létezik λ : Reλ > 0, akkor p instabil;

• ha Reλ = 0, akkor nem eldönthető.
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2.5. Dinamikai rendszerek osztályozása és lineáris rend-
szerek topológikus osztályozása

Szeretnénk, hogy az összes pálya megvizsgálása nélkül tudjunk a megoldás egyes
tulajdonságaira következtetéseket levonni. Valamint szeretnénk tudni, hogy két
különböző pont pályája mikor különbözik. Ezzel a hasonló típusú pontokat osztá-
lyozni tudjuk, így sokkal egyszerűbb vizsgálni a fázisteret.

2.5.1. Definíció. Legyenek ϕ,ψ : R×Rn → Rn dinamikai rendszerek. Ezek fá-
zisképét egyformának tekintjük, ha létezik olyan h : Rn → Rn bijekció, melyre
h(ϕ(t, p)) = ψ(t,h(p)) teljesül minden < leq0t esetén

2.5.2. Definíció. Legyenek ϕ,ψ : R×Rn→ Rn dinamikai rendszerek. Ezek Ck-
ekvivalensek, ha létezik h : Rn → Rn Ck-differomorfizmus, és a : R×Rn → Rn

k-szor folytonosan differenciálható függvény, hogy t → a(t, p) szigorú monoton
növő, melyre h(ϕ(t), p) = ψ(a(t, p),h(p)). Ha k = 0, akkor topológikusan ekvi-
valensek, ha a(t, p) = t, akkor ϕ és ψ Ck-konjugáltak.

2.5.3. Állítás. A C0-ekvivalencia ekvivalenciarelációt ad a dinamikai rendszerek
halmazán.

2.5.4. TÉTEL. Vegyük az ẋ(t) = Ax(t) lineáris rendszert.

• Az egydimenziós mátrixok C0 osztályozásával 3 különböző rendszert lehet
mutatni.

• A 2×2-es mátrixok C0 osztályozásával 8 különböző rendszert lehet mutatni.

• A 3× 3-as mátrixok C0 osztályozásával 17 különböző rendszert lehet mu-
tatni.

• A 4× 4-es mátrixok C0 osztályozásával már végtelen sok különböző rend-
szert lehet mutatni.

2.6. Bifurkáció

Az eddigekben láthattuk, hogyan függ egy autonom differenciálegyenlet megol-
dása a fixponttól. Nyilván felmerül a kérdés, hogy milyen változások zajlanak le
a fázisképen, ha a differenciálegyenletben van egy paraméter. Így most azt fogjuk
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vizsgálni, hogy ezek a fázisképek hogyan függnek egy paramétertől. Vegyük pél-
dául az ẋ(t) = ax(t),x(0) = x0 kezdeti érték problémát, ahol a paraméter. Ennek a
megoldása x(t) = eatx0. Látható, hogy ennek a fázisképe nagyban függ a paramé-
tertől. Ha a = 0, akkor konstans függvények a megoldások, míg ha kisebb 0-nál,
akkor szigorú monoton csökkenők, ha pedig nagyobb 0-nál, akkor szigorú mono-
ton növők. Az ilyen paramétereket hívjuk bifurkációsnak, és a fáziskép válozást
pedig bifurkációnak. Ezt a tulajdonságot definiáljuk az alábbiakban.
Legyen f : Rn×Rn folytonosan differenciálható függvény, µ ∈Rk vektor a para-
méter, ekkor tekintsük az

ẋ(t) = f (x(t),µ) (2.6)

egyenletet.

2.6.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a µ0 ∈ Rk paraméter reguláris, ha létezik
olyan δ > 0, hogy |µ−µ0|< δ esetén az f (·,µ) rendszer topológikusan ekviva-
lens a f (·,µ0) rendszerrel. A µ0 bifurkációs paraméter, ha nem reguláris.

2.6.2. Definíció. Legyen f : Rn×Rn folytonosan differenciálható függvény, µ ∈
Rk. Vegyük a (2.6) rendszert és tegyük fel, hogy p∈Rn egy fixpontja, és f ′(p,µ0)
derivált mátrixnak nincsen nulla valós részű sajátértéke µ = µ0 mellett. Ha létezik
olyan µ = µ1 érték, amire a derivált mátrix sajátértékének valós része 0 lesz, akkor
Hopf-bifurkációnak hívjuk. A bifurkáció szuperkritikus, ha a periodikus pálya a
bifurkáció után jön létre, és szubkritikus, ha előtte.

Megjegyzés. n = 2 esetén a fenti definíció helyett azt is elég nézni, hogy a para-
méter változtatásával mikor váltanak előjelelet a sajátértékek valós részei, tehát
mikor metszik a képzetes tengelyt. Ez azt is jelenti, hogy mikor lesz stabil illetve
instabil fixpontból instabil illetve stabil.

2.7. Egyensúlyi pont keresése és stabilitásvizsgálata 2
dimenzióban

Az eddigiekben arról volt szó, hogy egy egyensúlyi pontról milyen tulajdonságok
mondhatóak el. De egy egyensúlyi pontot előtte meg kell találni, hogy beszélhes-
sünk a stabilitásáról. Ezt általában nehéz, és főleg numerikusan keresik. Az ötlet,
hogy a rendszernek mindkét változójában felírják a nullklínáit és megoldják az
egyenletrendszert, vagyis tekintsük a (2.4) rendszert n = 2 esetben, tehát az(

ẋ1(t)
ẋ2(t)

)
=

(
f1(x1(t),x2(t))
f2(x1(t),x2(t))

)
=

(
0
0

)
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megoldásait keresik. Ha a rendszer lineáris, Gauss-eliminációval könnyedén meg-
oldható, ha viszont nem, az egyik változót kifejezik a másik segítségével, és meg-
oldják az így kapott egyenletet. Ez az egyenlet nem mindig megoldható kézi szá-
molással, de numerikusan közelíthető. Az így kapott pontok lesznek az egyensúlyi
pontok, mivel az egyensúlyi pont időben állandó megoldása a rendszernek, tehát
az ẋ = 0 megoldását keressük, ami ekvivalens az f (x(t)) = 0-val. A nullklínák pe-
dig pont ezt adják meg. Mindezek után vizsgáljuk az egyensúlyi pont stabilitását.
Most csak a két dimenziós esetben nézzük, és az alábbiakban levezetjük, hogy
milyen összefüggés van a mátrix sajátértékei és az egyensúlyi pont között.
Legyen A ∈ R2×2 egy lineáris rendszer Jacobi-mátrixa, a p egyensúlyi pont he-
lyen. Ezek rendre számok és helyettesíthetők, a,b,c,d-vel. Számoljuk ki így a
mátrix sajátértékeit.

det(A−λ I) =
∣∣∣∣a−λ b

c d−λ

∣∣∣∣= (a−λ )(d−λ )− cb =

= λ
2−λ (a+d)+ad− cb = 0.

Ez másodfokú λ függvényében. Vegyük észre, hogy a a+b = Tr(A) és ad−cb =
det(A), így

λ1,2 =
−Tr(A)±

√
Tr2(A)−4det(A)

2
,

ahol det(A) jelöli A determinánsát, míg Tr(A) a nyomát.

2.7.1. TÉTEL. Legyen A ∈ Rn×n mátrix és λ1,λ2, . . .λn a sajátértékei. Ekkor

det(A) =
n

∏
i=1

λi és Tr(A) =
n

∑
i=1

λi.

A 2.7.1 tétel alapján vizsgáljuk meg, hogy a determináns és a nyom ismeretében
mit mondhatunk el a fixpont típusáról. Célunk ezzel, hogy jól meg tudjuk külön-
böztetni az egyes típusokat. A vizsgálatunkat négy részre bontjuk, az alábbiak
szerint:

1. ha det(A)> 0, de ekkor újabb két eset van:

(a) ha Reλi ∈ R, de ekkor még két eset lehetséges:

(i) λ1 < 0 és λ2 < 0
(ii) λ1 > 0 és λ2 > 0

(b) ha viszont Reλi ∈ C, akkor λ1 = λ 2, de így is két másik eset lehetsé-
ges:
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(i) Reλi > 0
(ii) Reλi < 0

2. det(A) < 0 , ekkor is két eset lenne, de lényegében mindegy, hogy melyik
sajátérték kisebb illetve nagyobb, mint nulla, ugyanarra az eredményre ju-
tunk.

3. det(A) = 0 esetben tudjuk, hogy az egyik sajátértéknek 0-nak kell lennie,
ekkor a sajátértékek csak valósak lehetnek, amiből megint csak két eset kö-
vetkezhet (itt sem számít, hogy melyik sajáétérték a 0):

(a) λ1 = 0 és λ2 > 0
(b) λ1 = 0 és λ2 < 0

4. végezetül pedig a Tr(A) = 0 esetet vizsgáljuk majd meg.

1. (a) (i) esetben a 2.7.1 tétel miatt tudjuk, hogy a Tr(A) > 0, és mivel a saját-
értékek valósak a diszkrimináns pozitív, tehát det(A) < 1

4 Tr(A)2 eredményt kap-
juk. Vagyis ha ábrázolni szeretnénk a tartomány, ahova ez ilyen pontok eshetnek
a (Tr(A),det(A)) síkon, akkor a pozitív félsíkon a pozitív síknegyedbe esne az
1
4 Tr(A)2 parabola alá. Az ilyen fixpontokat hívjuk instabil csomónak. Viszont az
1. (a) (ii) esetén a Tr(A)< 0 és 1

4 Tr(A)2 > det(A), tehát az előző esetnek az det(A)
tengelyén vett tükörképét kapjuk, az ide eső pontokat stabil csomónak nevezzük.
Ha a sajátértékek komplex számok, vagyis az 1. (b) esetén, akkor a két gyök-
nek egymás konjugáltjának kell lennie, tehát ha a valós részük pozitív, akkor
Tr(A) > 0, ha pedig negatív, akkor Tr(A) < 0, de mindkét esetben a diszkrimi-
nánsnak kisebbnek kell lennie, mint nulla, tehát a 1

4 Tr(A)2 < det(A) összefüggést
kapjuk. Összegezve, ha a gyökök komplex számok, akkor a 1

4 Tr(A)2 parabola
fölött lesznek, és ha a valós részük pozitív, akkor a pozitív félsíkon a pozitív sík-
negyedben lesznek, ha viszont negatív a valós részük, akkor a pozitív félsíkon a
negatív síknegyedbe kerülnek. Az előbbi az instabil fókusz, utóbbi a stabil fókusz.
A 2. esetben lényegesen egyszerűbb dolgunk van. Mivel det(A) < 0, így a diszk-
rimináns pozitív, tehát a sajátértékek valósak és az egyik negatív, míg a másik
pozitív. Ezeket nyeregpontnak nevezzük.
A 3. esetben csak a Tr(A) tengelyt kell vizsgálni, amit az (i) és az (ii) két részre
választ. Az egyik félegyensen instabil, míg a másikon instabil fixpontot kapunk.
Végül a 4. esetet nézzük. Ekkor a Reλ1 = Reλ2 kell, hogy teljesüljön. Felírva a
megoldóképletet:
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λ1,2 =
0±
√
−4det(A)
2

=±i
√

det(A),

tehát Reλi = 0 esetet kapjuk. Az ilyen fixpontokat pedig centrumnak nevezzük.
A 2.1. ábrán látható, a fentiekben levezetett összefüggések.

2.1. ábra. Fixpont típusok két dimenzióban [7]
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3. fejezet

Morris–Lecar Modell

Ebben a fejezetben a bevezetőben már említett modellt fogjuk felírni, értelmezni
és vizsgálni analitikus és numerikus módszerekkel. A vizsgálat során pedig a bio-
lógiai jelentésével és tulajdonságaival is foglalkozunk. Ettől a fejezettől kezdve
irodalmakat az [1],[4] és [8] használtuk.

3.1. A modell és paraméterei

A Morris-Lecar modell egy sejtet modellez, három csatornájaval: kálium- és kálci-
umcsatorna, valamint szivárgást is figyelembe veszi. Mi a legyegyszerűbb változa-
tát mutatjuk be, ahol a pillanatnyi feszültségtől függ a kálcium. Legyen V : R+

0 →
R folytonosan differenciálható függvény, ekkor V (t) a membrán feszültséget adja
meg az idő múlásával.Valamint legyen n : R+

0 → [0;1] szintén folytonosan dif-
ferenciálható függvény, ekkor n(t) írja le annak valószínűségét, hogy a K+ csa-
tornák nyitottak. Az első fejezetből már tudjuk, hogy a kettő milyen módon függ
össze. Ezt az összefüggést hívatott leírni az alábbi kétdimenziós elsőrendű rend-
szer, vagyis a modell:

CMV̇ (t) = Iapp−gL · (V −EL)−gKn · (V −EK)−gCam∞(V )(V −ECa)

ṅ(t) =
φ(n∞(V )−n)

τn(V )

 (3.1)

ahol
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m∞(V ) =
1
2

[
1+ th

(
V −V1

V2

)]

n∞(V ) =
1
2

[
1+ th

(
V −V3

V4

)]
(3.2)

τn(V ) =
1

ch
(V−V3

2V4

)
A modell értelmezése és paraméterei: Az első egyenlet a membrán feszültségét
modellezi, míg a második a sejt egyensúlyi helyzetbe való visszaállását, a repola-
rizációt. Az m∞(V ), n∞(V ) a Ca2+ és a K+-hoz tartozó vezetőképesség függvé-
nyek, míg a τn(V ) K+ csatornákhoz adott időállandó. Ezek egy másik differenci-
álegyenletből adódnak, amit a membránon található csatornákra írunk fel. Legyen
α(V ) és β (V ) a feszültségtől függő állandók, hogy melyik csatorna lesz zártból
nyitott és fordítva, valamint legyen m a nyitott csatornák aránya. Ekkor 1−m a
zárt csatornáké. A tömeghatás tövénye alapján:

ṁ(t) = α(V )(1−m)−β (V )m =
m∞(V )−m

τ(V )

alakba írható fel, ahol m∞ = α(V )
α(V )+β (V ) és τ(V ) = 1

α(V )+β (V ) . Ennek a differenciál-
egyenletnek egy közelített megoldása adja meg a (3.2) függvényeket. A V1,V2,V3,V4
pedig a feszültség és a K+, Ca2+ vezetőképessége közötti összefüggésből kiszá-
molt konstansok.
A paraméterek mind valós számok, a CM a membrán ellenállása, az EK,ENa,EL
a megfelelő ioncsatornák egyensúlyi potenciálja és a szivárgás egyensúlyi poten-
ciálja, a gL,gK,gCa paraméterekre az adott ion, és a szivárgás maximális vezető-
képességét adják meg. A ϕ pedig hőmérsékleti tényező. Iapp az adott áraminger,
amit a sejre alkalmazunk, ezzel depolarizálva azt. A paraméter értékek az alábbi
táblázatban vannak:

V1 V2 V3 V4 CM gL gK gCa EL EK ECa ϕ

−1,2 18 2 30 20 2 8 4,4 −60 −84 120 0,04
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3.2. A modell vizsgálata

Általános esetben semmit sem tudunk a differenciálegyenletrendszer analitikus
megoldásairól, de vizsgálni szeretnénk. A numerikus számolásokat a MATLAB
numerikus programcsomag segítségével végeztük el. A fenti táblázatban csak az
Iapp nem kapott rögzített értéket, ennek oka, hogy az alkalmazott áram tartósan
depolarizálja a sejtet, ezért a sejt nyugalmi potenciálja nőni fog. Ahogy növeljük
az ingert, úgy kapunk más és más eredményket a vizsgált sejtre. Ahhoz, hogy
ez mit jelent vizsgáljuk meg elsőre azt az esetet, amikor az Iapp = 60. Látható,
hogy a modell nemlineáris autonom differenciálegyenletrendszer (az Iapp para-
métertől függetlenül), nem szerepel benne az időnek semmilyen függvénye. Ezért(

V̇
ṅ

)
=

(
f (V,n)
g(V,n)

)
alakba írható fel. Ahhoz, hogy bármit tudjunk mondani, meg

kell keresni a fixpontjait, ezt a 2.7. fejezet szerint végezzük el, vegyük a nullklí-
nákat, tehát a (

V̇
ṅ

)
=

(
0
0

)
egyenletrendszert kell megoldanunk. Hogy egyszerűbb legyen, kifejezzük mind a
két egyenletet n függvényében:

0 = V̇ = Iapp−gL(V −EL)−gKn(V −EK)−gCam∞(V )(V −ECa)

gKn(V −EK) = Iapp−gL(V −EL)−gCam∞(V )(V −ECa)

n =
Iapp−gL(V −EL)−gCam∞(V )(V −ECa)

gK(V −EK)
. (3.3)

Valamint

0 = ṅ(t) =
φ(n∞(V )−n)

τn(V )

0 = φ(n∞(V )−n)

n = n∞(V ). (3.4)

Vagyis elég megoldani az

n∞(V ) =
Iapp−gL(V −EL)−gCam∞(V )(V −ECa)

gK(V −EK)

egyenletet. Ezt kiszámolni kézzel elég bonyolult, ha egyáltalán meg lehet oldani,
ezért azt az utat választottuk, hogy ábrázoltuk a (3.3) és a (3.4) görbéket, és a
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metszéspontjuk megadja a fixpontot. A két görbét a 3.1a. ábrán kirajzoltuk, ezen
látható, hogy csak egy metszéspontjuk van. A fixpontot úgy közelítettük, hogy a
függvényeket kiértékeltük az osztópontokban, és kivontuk az n-nullkílna értéke-
it a V -nullklína értékeiből. Közben pedig azt figyeltük, melyik osztópontban vált
előjelet elsőre ez a különbség, hiszen abban a pontban már biztos metszette egy-
mást a két görbe. A fixpont az adott értékekhez pont a nyugalmi állapotát adja a
vizsgált sejtnek, így a differenciálegyenlet fixpontja azt adja, amit várunk is tőle.
A következő lépésben a fixpont stabilitását vizsgáljuk. Mivel a (3.1) nem lineáris
egyenletrendszer, linearizálni kell, amihez vegyük a Jacobi-mátrixát:

J=

(
∂ f
∂V (VR,nR)

∂ f
∂n (Vr,nR)

∂g
∂V (VR,nR)

∂g
∂n(VR,nR)

)
=

(
a b
c d

)
,

ahol

a =
(−gL−gKnR−gCam∞(VR))+(ECa−VR)gCaṁ∞(VR)

CM
,

b =
−gK(VR−EK)

CM
,

c =
φ ṅ∞(VR)

τn(VR)
,

d =
−φ

τn(VR)
.

Anélkül, hogy behelyettesítenénk, vizsgáljuk meg először a mátrix elemeit. Felte-
hető, hogy a sejt nyugalmi potenciáljának feszültsége EK és ECa között van. Ekkor
nyilván b < 0, valamint a ch(x) függvény pozitív minden x ∈ R-re így −φ miatt
d < 0 adódik. Tudjuk, hogy

ṅ∞(V ) =
1

2V4ch2
(
(V−V3)

V4

) , mivel 0 <
1

ch2(x)
≤ 1

minden x ∈R-re, tehát ha V4 pozitív, akkor c > 0. Egyedül a lehet pozitív és nega-
tív is, ami csak az m∞(V )-től függ. Ha a < 0, akkor a det(J> 0), viszont a nyoma
lehet negatív és pozitív is. Ha a < d, akkor negatív, így a 2.4.6 tétel miatt a fixpont
aszimptotikusan stabil, valamint felhasználva a 2.7.1 tételt. Ebben az esetben a
fixpont vagy stabil fókusz, vagy stabil csomó. Az a > d eset nem fordul elő, a V3
és V4 paraméterek beállítása miatt. Ha a< 0, akkor a determináns lehet tetszőleges
valós szám, míg a nyoma pozitív lesz minden esetben. Ha a > d, akkor detJ< 0,
így nyeregpont lesz a fixpont, míg a másik esetben a determináns pozitív lesz, a
fixpont pedig instabil fókusz vagy instabil csomó.
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Ha az Iapp = 60 esetén behelyettesítünk a (3.2)-be, akkor stabil fókuszt kapunk
eredményül, tehát a 2.1. ábráról leolvasható, hogyan kell a pályáknak kinéznie.
Most, hogy tudjuk hogyan kell viselkedniük a pályáknak, numerikusan ellenőriz-
zük is az eredményeket. A fentiek alapján, ha a fázistér egy tetszőleges pontjá-
ból indítjuk a differenciálegyenletet, akkor be kell hogy spirálozzon a fixpontba.
A 3.1a. ábrán látszik, hogy ez teljesül is. A pályákon látható, hogy van olyan, ami
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(a) Távoli pályák a fázissíkon

0 20 40 60 80 100 120
−80

−60

−40

−20

0

20

40

t

V

(b) Feszültség az idő függvényében

3.1. ábra. A fixponttól távoli pontokból indított pályák és a hozzájuk tartozó meg-
oldások. A „hamadfokú” fekete görbe a V -nullklína, míg a másik az n-nullklína.
Metszéspontjuk a rendszer stabil fixpontja.

kis utat tesz meg, mint a sárga pálya és egyből a fixpontba megy, valamint van
olyan is, ami egy hosszú pályát tesz meg, és végül a V-nullklína mentén halad a
fixpontba. Figyeljük meg a világoskék pályát, ami pont egy akciós potenciált ge-
nerál. Vessük össze a fázistéren haladó trajektóriát és a megoldást. Látható, hogy
először nő a feszültség, és nagyon kicsit a K+ csatornák is nyílnak. A feszültség el-
éri a maximumot, ekkor a csatornák nagy része nyitott, megkezdődik a feszültség
csökkenés, ami miatt a csatornák elkezdenek visszazáródni, és a sejtben vissza-
áll a nyugalmi potenciál, vagyis a pálya a fixpontba jut. A 3.2a. ábrán jól látható,
hogy a fixpont közelében hogyan viselkednek a trajektóriák, egyből a fixpontba
tartanak, ezzel nem érik el az ingerküszöböt, így nem is generál akciós potenciált,
ahogy a 3.2b. ábrán megfigyelhető, és ahogy az a valóságban is történik.

Mivel a pályák mind a fixpontba tartanak, így meg tudjuk javítani az eredeti fix-
pont becslését, ezáltal még pontosabb eredményeket kapunk a Jacobi-mátrixra.
Ezzel lényegében a fixpont stabilitása nem fog változni, ez csak arra jó, hogy
tudjuk a becslés mennyire volt pontos, és ha máskor is így közelítünk, akkor tud-
juk mennyire használható a becslés. Hiszen előfordulhat olyan eset is, mikor nem
mondható meg pontosan a fixpont helye. A 3.3. ábrán a kék a pontos fixpont-
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(b) Feszültség az idő függvényében

3.2. ábra. A fixponthoz közeli pontokból indított pályák és a hozzájuk tartozó
megoldások.

hoz tartozó görbék, míg a piros az általunk közelített fixpont. A 3.3c. és a 3.3d.
ábrákon megfigyelhető a piros görbéken az az összefüggés, hogy a repolarizá-
ciós fázisban ahogy nő a nyitott K+ csatornák száma, úgy csökken a feszültség
és visszafelé. Valamint míg a piros nő és csökken az idő telésével, addig a kék
konstans marad, tehát nem lép ki abból a pontból, ahogyan a fixpontból indított
pályától el is várjuk. Legyen (VR,nR) a közelített fixpont, és (VRpontos ,nRpontos) a
pontos fixpontot jelöli. (Megjegyezzük, hogy a pontos kifejezést úgy értjük, hogy
eltekintünk a numerikus hibától, mivel a MATLAB 32 tizedesig számolja ki az
értékeket, de ez a hiba elhanyagolható számunkra.) Mivel van pontos értékünk a
fixpontra, így tudunk relatív hibát számolni, vagyis pontosan megadható a

εV =

∣∣∣∣∣VR−VRpontos

VRpontos

∣∣∣∣∣
εn =

∣∣∣∣∣nR−nRpontos

nRpontos

∣∣∣∣∣
értéke. Legyen a relatív hiba

R = max{εV ,εn}.

Vizsgáljuk meg, hogy az így definiált hiba hogyan változik a felosztás változ-
tatásával, nyilván azt szeretnénk, hogy minél nagyobb a felosztás, annál kisebb
legyen az R értéke. A modellnél minden Iapp = 60,90,100,120 paraméter esetén
a [−83;50] intervallumot osztottuk fel 10000 osztóponttal.(A bifurkációnál csak
2500 osztópontot vettünk, a program gyorsabb lefutása érdekében). Ekkor a re-
latív hiba körülbelül 0,00046, ami valóban elég kicsi. a 3.4. ábrán látható, hogy
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(a) A közelített fixpontból indított pálya

−36.755 −36.75 −36.745 −36.74

0.0702

0.0702

0.0702

0.0702

0.0702

V

n

(b) Pontos és a közelíett fixpont a fázissíkon
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(d) K+ csatornák az idő függvényében

3.3. ábra. A közelített fixpont hibája

kisebb kilengések mellett ez a tendencia teljesül, valamint a a 3.4b. ábrán látható
milyen közel van már a nullához. Nagyobb felosztásra már nagyon sok idő lett
volna futattni a programot, de az ábra alapján feltehető, hogy a relatív hiba tart
0-hoz, ha a felosztás finomodik.
Legyen most Iapp = 100. Ezzel az értékkel is csak egy fixpont lesz, ahogy a

nullklínákon látszik is. Itt is ugyanúgy közelítünk, ahogy a másik esetben, mi-
vel tudjuk, hogy a közelítés relatív hibája kicsi volt. Mivel a Jacobi-mátrix nem
függött Iapp-tól, (csak a fixpont értékétől, ami nyilván változik a paraméter vál-
toztatásával), így azon nem is kell változtatnunk. Behelyettesítve a (3.2) kapjuk,
hogy ebben az esetben a fixpont instabil fókusz lesz, vagyis itt a fixpont pontos
értékét nem tudjuk megmondani sem, csak közelíteni, mivel a pályák kitartanak
belőle. Ellenőrizzük numerikusan a kapott eredményeket. A 3.5a. ábrán látható,
hogy a pályák tényleg eltávolodnak a fixponttól és egy zárt görbére állnak rá,
periodikus megoldást adva. Ezt a zárt görbét határciklusnak nevezzük. A határ-
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3.4. ábra. Relatív hiba a felosztás tízes alapú logaritmusának függvényében.
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(a) Pályák és a stabil határciklus a fázissíkon
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3.5. ábra. A fázistér és a hozzájuk tartozó megoldások.

ciklus stabil, ha a pályák az idő múlásával konvergálnak felé, és instabil, ha el-
tartanak tőle. Itt látható, hogy egy stabil határciklusról van szó. Mivel egyetlen
fixpont van, minden pálya, kivétel a fixpontból indított pálya ehhez a határciklus-
hoz fog konvergálni, attól függetlenül, hogy a határcikluson kívül vagy belülről
indítjuk. A 3.5b. ábrán látható, hogy a piros görbéhez tartozó megoldás az ele-
jén nagyon megugrik, de utána periodikussá válik. A periodikusság egyáltalán
nem meglepő, hiszen például a szemünk, egyes izmaink is folyamatosan inge-
relve vannak, ami sok egymásutáni akciós potenciált eredményez. A 3.6. ábrán
megfigyelhető, hogy ha a közelített fixpont közeléből indítjuk a trajektóriákat,
akkor azt tapasztaljuk, hogy kispiráloznak és azok a pályák is konvergálnak a sta-
bil határciklushoz pontosan úgy, mint a távolról indított pályák. Ha a 3.7. ábrán
megfigyeljük a kék görbét, amit a közelített fixpontból indítottunk, érszrevehe-
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3.6. ábra. A fázistér a fixponthoz közeli pontból indított pályákkal.

tő, hogy majdnem t = 300-ig szinte konstans, aztán t = 400-nál hirtelen kileng
és akciós potenciált generál. Erre egy biológiai magyarázat, hogy ha egy sej-
tet sokáig ingerlünk ugyanakkora ingerrel, akkor elsőre csak pár csatorna nyí-
lik ki, hogy csökkenjen a feszültség, mivel azonban az inger folyamatos, egy-
re több és több csatorna nyilik ki, míg nem már annyi, hogy lejátszódjanak az
akiós potenciálhoz szükséges folyamatok. Tehát numerikusan is beigazolódott
a feltevésünk, hogy a fixponton kívül minden pálya akciós potenciált generál.
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3.7. ábra. A (3.6). ábrán található gör-
békhez tartozó megoldások

Összegezve, azt mondhatjuk, hogy a
modell Iapp = 60 esetén stabil fixpon-
tot ad és képes akciós potenciált ge-
nerálni úgy, hogy közben figyelembe
vesz egy ingerküszüböt is, ami alatt
nem zajlanak le az akciós potenciálhoz
szükséges folymatok a sejtben. Vala-
mint Iapp = 100 esetén instabillá válik
a fixpont és egy stabil határciklus jele-
nik meg a fázissíkon, ami periodikus-
ságot jelent. Mindezek nagyon függ-
nek az Iapp értékétől, vagyis a model
nagyon érzékeny (ahogy az el is vár-
ható) az inger mértékére, ami új kérdé-
seket vet fel a modellel kapcsolatban.

Például, hogy milyen Iapp értéknél változik meg a fixpont és a fázissík lénye-
gesen, vagy, hogy milyen más fázisképek és fixpont típusok fordulhatnak elő a
vizsgált modellben. A következő fejezetben azt fogjuk vizsgálni, hogyan függ a
modell az Iapp értékétől.

28



4. fejezet

Bifurkáció a Morris–Lecar
modellben

A 3. fejezetben már láthattunk két egymástól lényegesen eltérő fázisképet. Ez ar-
ra motivál minket, hogy az Iapp értéket bifurkációs paraméterként kezeljük. Tehát,
mostmár a (2.6) rendszert vizsgáljuk n = 2 és k = 1 esetén, ahol µ = Iapp. Azt sze-
retnénk megtudni, hogy az Iapp változásával milyen változások mennek végbe a
fixpontok számávál, a fixpontok stabilitásával és típusával, valamint a fázissíkkal.

4.1. A fent megfogalmazott kérdések vizsgálata

Ahogy eddig is, itt is MATLAB-ban dolgoztunk, az intervallumon nem változtat-
tunk, csak a felosztáson, amit csökkentettünk 2500-ra. Ekkor a relatív hiba kö-
rülbelül 0,0016, ami szintén nem jelentős. (Sajnos nagyobb felosztás esetén már
nagyon lassú volt a futás.) Az Iapp ∈ [0;300] intervallumból vettük szintén 2500-
as felosztás mellett. A programban egy for ciklust futtattunk, j = 1-től 2500-ig,
és minden iterációra a paraméter megfelelő értékére kiértékeltük a nullklínákat és
a metszéspontjukat a 3.2 fejezetben bemutatott közelítéssel, valamint egy mátrix-
ban tároltuk el a nullklínák függvényértékeinek különbségeit. Ennek a mátrixnak
a j. sora pont a j. iteráció adott nullklínáinak a különbsége. Ezt a mátrixot azért
csináltuk meg, mert ezen egyszerűen meg lehet vizsgálni a fixpontok számát, hi-
szen az adott sorban az értékek ahányszor előjelet váltanak, annyi fixpont van (ha
eltekintünk attól, hogy előfordulhat olyan eset, hogy az egyik görbe csak érinti, és
nem metszi át a másik görbét), szóval csak ezeket kell megszámolni. Ha minden
j-re egyet kapunk, akkor futattjuk tovább a programot, ha nem, akkor csak kiírat-
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juk, hogy hol van egynél több metszés. Szerencsére minden Iapp értékre csak egy
metszéspontot kaptunk. Persze felmerülhet, hogy nincs ilyen szerencsénk, mi van
akkor, ha a két görbe „egymásra simul”. Ekkor a numerikus hibák miatt két eset
lehet:

• Folyamatosan előjelváltásokat és/vagy sok 0-t tapasztalunk.

• Az egyik görbe egy érték után folyamatosan nagyon közel van a másikhoz,
így nem vált előjelet egyszer sem a mátrix megfelelő sorában.

Ezeket úgy lehet kezelni, hogy a felosztástól függő konstans segítségével tudjuk
szabályozni, hogy mikor legyen nulla a két nullklína különbsége. Ekkor egy össze-
függő csupa nulla részsorozatot kapunk, így becsülhető, hogy milyen hosszan tör-
tént az „egymásra simulás”.
A fenti módszerrel megbizonyosodhattunk, hogy a vizsgált intervallumon mindig
egy fixpont van, így egy vektorban eltárolható az összes metszéspont, amit előze-
tesen kiszámoltunk már a programmal. Azt már tárgyaltuk, hogy a Jacobi-mátrix
nem függ közvetlen a paramétertől, így egyszerűen csak be kell helyetesíteni a
kiértékelt metszéspontokat a a (3.2) egyenletbe, amiből a mátrix determinánsa,
sajátértékei és nyoma is kiszámolható, amikkel a 2.7. fejezet alapján a fixpontok
stabilitása és típusa is megadható. Ezzel az algoritmussal egyszerre tudtuk meg,
hogy különböző Iapp paraméterre hány darab fixpont van, milyen a stabilitásuk és
hogy milyen típusúak.

4.2. Az eredmények vizsgálata

Az Iapp ∈ [0;300] intervallumot befutva mindig egy, és változó fixpontot ad, ami
miatt a Jacobi-determináns értékei, így a fixpont stabilitása és típusa is változhat,
amit a a 4.1a. ábrán is jól látszik. A fenti program alapján a nyom Iapp ∈ [92;212]
között negatív (megyjegyezzük, hogy a [1] cikkben Iapp ∈ [94;212] közötti inter-
vallum található, de mi a programunk által használt eredeményekkel dolgozunk),
tehát a fixpont instabil az intervallumon belül, míg kívül stabil. Valamint leolvas-
ható a 4.1b. ábráról, hogy a determináns (kék görbe) sosem 0, vagy megy 0 alá,
így nyeregpontot és centrumot nem is kaphatunk eredményül. Hogy még ponto-
sabban megtudjuk a fixpontok típusait, figyeljük meg Tr(J)2

4 görbe (piros) és a de-
termináns közötti összefüggést, amiről már könnyedén megmondható, hogy adott
értékek mellett milyen típusa van a fixpontoknak. A háttér zöld, ahol a fixpont sta-
bil, és piros, ahol instabil. Az egyes tartományokon (fekete egyenesekkel határolt
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részek) a fixpontok pedig:

(a) stabil csomó

(b) stabil fókusz

(c) instabil fókusz

(d) instabil csomó

(e) instabil fókusz

(f) stabil fókusz

Két helyen vált stabilitást a fixpont, tehát kétszer is Hopf-bifurkáció zajlik le, kö-
zelítőleg a I1 = 92 és I2 = 212 pontokban. Vizsgáljuk meg a 2.6.2. definíció szerint
is. A 4.2a. ábrán látható, hogy tényleg két helyen metszik a Jacobi-mátrix sajátér-
tékei a képzetes tengelyt, míg a 4.2b. ábrán a valós részük látható Iapp függvényé-
ben, ahol szintén két metszés van. Mindhárom kép ugyanazt mutatja: két helyen
is van Hopf-bifurkáció. Míg I1 esetén szuperkritikus, addig I2 esetén szubkritikus.
Hiszen előbbiben a stabil fókusz válik instabillá, míg utóbbiban fordítva.
A 3.2 szakaszban láthattunk már fázisképeket a (b), és (c) tartományból, amik

szerint valóban jó eredményeket kaptunk, de azért vizsgáljuk meg mi történik, ha
Iapp = 120, vagyis a (d) tartományban helyezkedik el a fixpont. Ekkor instabil
csomót kell kapjunk, stabil határciklussal a szuperkirtikus Hopf-bifurkáció miatt.
A 4.3. ábrán látható, hogy az egyik feltételezésünk beigazolódott: stabil határ-
ciklust látunk, viszont ezen nem látszik, hogy a fixpont tényleg instabil csomó,
akár instabil fókusz is lehetne, hiszen nagyon hasonló a a 3.5. ábrához, mindket-
tőben a stabil határciklushoz tartó pályákat látunk és a megoldások periódusa is
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(a) A nemnulla valósrészű sajátértékek és
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(b) A komplex sajátértékek valósrésze Iapp

függvényében.

4.2. ábra. A Jacobi-mátrix sajátértékei Iapp függvényében.
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(a) Pályák a fázissíkon.
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(b) Feszültség az idő függvényében.

4.3. ábra. A modell Iapp = 120 esetén.

nagyon hasonló. Ahhoz, hogy megbizonyosodhassunk a fixpont típusáról, a köze-
lített metszéspont körüli pontból is indítunk el pályákat. A 4.4. ábrán azonban már
jól látszik a különbség a Iapp = 100 és Iapp = 120 között. A pályák nem spirálozva
hagyják el a fixpont környékét, hanem egyből tartanak a stabil határciklus felé, így
gyorsabban is jön létre az akciós potenciál, mint az instabil fókusz esetben. Ezzel
növelve az ingerület terjedését és csökkentve a test ingerületre adott válaszának
idejét. Azzal, hogy a nyugalmi potenciál feljebb került, az ingerküszöb viszont
nem változott, a sejtből kisebb inger is akciós potenciált vált ki, sőt gyorsabban is
fog lejátszódni a folyamat. A sejtmembrán nyugalmi potenciálja azonban a termé-
szetben negatív, tehát sosem megy 0 fölé, így ez a „gyorsítás” is bizonyos határok
között mozog, továbbá ennek az az ára, hogy a sejt érzékenyebb is lesz az inge-
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(a) Pályák a fixpont közelében.
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(c) Feszültség az idő függvényében.

4.4. ábra. A fixponthoz közeli pontokból indított pályák

rekre, mivel kisebb inger is képes akciós potenciált kiváltani. Ez az egyik oka,
hogy különböző sejteknek más a nyugalmi potenciálja. Mivel a nyugalmi poten-
ciál negatív, így a modellt vizsgálni a 4.1b (e) és (f) tartományán biológialag nem
érdemes, hiszen ilyen nem fordulhat elő.

4.3. Bistabilitás

Azt már megállapítottuk a 4.2. fejezetben, hogy I1 és I2 értéknél Hopf-bifurkáció
van. Viszont felveti azt a kérdést, hogy milyen a határátmenet a stabil fókuszból az
instabil fókuszba, hogyan változik ilyenkor a fázissík és mi történik a pályákkal.
Mivel az I2-már túl nagy és ilyenkor a nyugalmi potenciál már pozitív, vizsgáljuk
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az I1 környezetében a változásokat. Legyen Iapp = 90, ekkor a 4.1b. ábra alapján
a fixpont stabil fókusz. A 4.5a. ábrán látható egy stabil határciklus, amit eddig
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(b) Feszültség az idő függvényében.
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(c) Fixpont közeléből indított pályák.
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(d) Feszültség az idő függvényében.

4.5. ábra. Stabil fókusz stabil határciklussal

csak instabil fixpont mellett láttunk. Viszont a 4.5c. ábrán azt láthatjuk, hogy a
fixpont stabil fókusz, tehát a fázissíkon egyszerre van egy stabil fixpont és egy
stabil határciklus is. Ami az ábrákon nem látszik, hogy ezt a két tartományt egy
instabil határciklus választja el. Amely pontok ezen határcikluson belül indulnak
el, a fixpontba tartanak, míg az ezen kívülről indulók pedig a stabil határciklus-
hoz konvergálnak. Ekkor a fixpontot bistabilnak nevezzük. A 4.5. ábra alapján azt
mondhatjuk, hogy a határátmenet stabilból instabil állapotba úgy zajlik, hogy lét-
rejön egy instabil határciklus, ami az Iapp növekedésével egyre jobban rászűkül a
fixpontra, míg nem maga a fixpont is instabil lesz.
A korábbiakban már sokszor volt szó arról, hogy nem generálódik akciós poten-
ciál, ha nem elég erős az inger, mivel ekkor nem lépi át az ingerküszöböt, és hogy
minél nagyobb a sejtmembrán nyugalmi potencálja, annál könnyebnen lehet „iz-
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galomba” hozni. Ezt az instabil határciklust pont az ingerküszöbnek feleltethetjük
meg, tehát ha meg tudnánk határozni azt a tartományt, ahol a pontok pályái még
a fixpontba tartanak, de azon kívül már nem, akkor meg tudnánk adni a sejt in-
gerküszöbét is. Ehhez a fixpont közelében egyenletesen felosztottuk a síkot, mind
a V és n tengelyen. Ekkor ezekből a pontokból futtattuk a modellt t = 500-ig. Ez
az idő már elég ahhoz, hogy az instabil határciklus külső és belső részéről indí-
tott pályák eléggé eltávolodjanak egymástól. Mivel a fixpont stabil, pontosan meg
tudjuk határozni a helyét ahogy a a 3.2. fejezetben, így tudjuk viszonyítani hozzá
a pályákat t = 500-ban. Tehát vettük a pálya utolsó pontjának koordinátáit és a
fixpontnak megfelelő koordinátáinak különbségének abszolútértékét. Mivel az n
koordináta sokkal kisebb hibát mutat a 3.3. ábrán, így azt szűkítettük nagyon, míg
a V koordináta nagyobb szabadságfokot kapott.
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4.6. ábra. A kék pontok pályája a stabil fixpontba tartott, a pirosak a stabil határ-
ciklus felé. A kék pontok által határolt tartomány kirajzolja az ingerküszöböt.
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Összefoglalás

A szakdolgozat során bemutattuk, milyen kémiai és biológia folyamatok zajlanak
le a sejtjeinkben, ha inger éri őket a nyugalmi állapotukban. Ezek után egy ma-
tematikai bevezető következett, ahol tárgyaltuk az első- és magasabbrendű diffe-
renciálegyenletek megoldhatóságát. Majd egy speciális esetet, mikor a differenci-
álegyenlet közvetlen nem függ az idő semmilyen függvényétől, tehát az autonom
differenciálegyenleteket és a velük ekvivalens dinamikai rendszereket is. Szó esett
a stabilitáselméletről, bifurkációról és megmutattuk, hogyan kell a fixpont stabili-
tást vizsgálni 2 dimenziós esetben.
A biológiai és matematikai részek után megvizsgáltuk a Morris–Lacer modellt a
korábbi fejezetekben tárgyaltak segítségével, tehát megkerestük a fixpontot (nu-
merikusan), linearizáltuk, hogy megtudjuk a fixpont stabilitását és vizsgáltuk a
fázissíkon, valamint az idő függvényében a feszültséget. Megtudtuk, hogy a mo-
dellben van egy bifurkációs paraméter és Hopf-bifurkáció zajlik le. Tehát a para-
méter változtatásával a fixpont stabilitása és típusa is változik, aminek eredménye-
képpen a modell nagyon sokrétű, más-más tulajdonságokkal bír. Iapp = 60 esetén
láthattuk akciós potenciált generálni úgy, hogy közben egy ingerküszöböt is figye-
lembe vett. Iapp = 100 és 120 mellett láthattunk periodikus megoldást egy stabil
határciklussal úgy, hogy első esetben a fixpont instabil fókusz volt, míg utóbbi-
ban instabil csomó. Megmutattuk, hogy milyen Iapp érték mellett vált stabilból
instabilba és, hogy ennek következményei voltak a modellre nézve, aminek segít-
ségével Iapp = 90 mellett egy stabil fixpontot kaptunk egy instabil és egy stabil
határciklussal. Ezt pedig az ingerküszöb kirajzolására használhattuk fel.
Mindezek mellett az analitikus és numerikus vizsgálatok közben mindig próbál-
tunk megfelelő biológiai magyarázatot is adni a kapott eredményekre, hogy lát-
hassuk, amit csináltunk nem csak matematikailag, de biológiailag is értelmes.
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