
Postgraduate Biophysical Seminars 
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Iran 
1398-99b  

www.ibb.ut.ac.ir 
                                                                                            

 

 بررسی بیوفیزیکی عملکرد مغز

 هانیه خشنود

  مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران 

 ید(ارائه گرد 98-99دوم  الاین مقاله در مجموعه سمینارهای تحصیالت تکمیلی بیوفیزیک در نیمس)

  چکیده

مطالعه مغز، شناخت نورون  یبرا تیاز موارد حائز اهم یکیاست.و  دهیچیما مبهم و پ یبرا یمرکز یعصب ستمیس قیعملکرد دق  مقدمه:

 یبه بررس یو محاسبات یکیزیوفیب یروشها بیبا استفاده ازترک با توجه به توسعه علم و.  آنها است نیارتباط ب یبرقرار یها وچگونگ

 نیکه همه ا یناپسیس یریانعطاف پذ و ها نیو پروتئ میکلس یها ونی،  نقش  نورون ها یتیدندر یادر خاره ییایمیوشیب نگیگنالیس

  کند. یبه رفع ابهام عملکرد مغز و شناخت بهتر آن م یانیموضوع کمک شا نی، ا میپردازی و حافظه است م یریادگیموارد اساس 

واکنش  لیفرانسیدبر معادله  یمبتن روش عددی برای شبیه سازیاساس این مطالعه استفاده از مدل محاسباتی است. به ویژه  روش ها:  

 استفاده شده است.( FRETرزونانس فلورسانس ) یانتقال انرژ همچنین از  ، CAMSOLبا نرم افزار   یانتشار سه بعد

نوسانات  نیهمچنگیرنده ها و، میکلس یونهابه اهمیت ی یتیدندر خاردر  میاز کلس یناش نگیگنالیس ریمسبا مدل کردن   بحث و نتیجه: 

ی فضایی خارهای دندریتی می تواند عامل محدود الگومی دانیم  از طرفی.در نورون ها پی می بریم  یناپسیس یریپذانعطاف  در یمیآنز

را  ی، حافظه انبوه دیجد ی و ایجاد الگوی فضاییناپسیاتصاالت س ایجادتواند با  یمغز نمیی باشد.  ایمیوشیب هایگنالیگسترش سکننده ی 

.تغییر تعداد سیناپس ها با کم یا اضافه شدن اتصاالت 1حالت تغییر می کنند:  به دوی ناپسیس یریپذ انعطافبنابراین  دهد یدر خود جا

 کینامید تواندیمانند گراف نم یمدل. با توجه به عوامل متعدد تاثیر گذار در سیگنالینگ  ها ناپسیو بزرگ شدن س یبازساز. 2میان آنها 

 لیفرانسیبر معادله د یمبتن یمدلها یاز طرف شود ینم تاثیر گذار یشامل تمام اجزا ساده شده اند و رایز کنند یساز هیرا شب نگیگنالیس

 مناسب خواهد بود.متوسط  یدگیچیبا پ ییساختن مدل ها اما. است دهیچیپ یچند مولکول از نظر محاسبات یساز هیشب یبرا یجزئ

ها و  نیپروتئ و ونهایاست.  یهیبد و شکل گیری حافظه و یادگیرینورون ها  انیارتباط م یدر برقرار نگیگنالیس ندیفرآ  تیاهم استنتاج:

  .حافظه  دارند و ندیفرا نیا زمانی -یمکان یبر شکل دادن به الگو ییربسزایتأث یدر کل عوامل هندس

 حافظه , نگیگنالی, سی تی,خار دندر یناپسیس یریمغز, انعطاف پذ :واژه کلید
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