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Resumo

O estudo dos complexos e diversos comportamentos eletroqúımicos da
atividade cerebral, envolvem desafios imensos para a ciência moderna. Tais estudos an-
dam ganhando notoriedade devido ao avanço da informática, da robótica e principal-
mente da medicina. Compreender como os neurônios funcionam do ponto de vista f́ısico,
é essencial para desvendar comportamentos tão impressionantes como a memória ou o
racioćınio. Uma das abordagens mais promissoras, emerge da interação dos inúmeros
elementos neurais em uma estrutura do tipo rede. As redes por sua vez, conseguem criar
padrões e estruturas tão complexas como as obtidas nos experimentos. Mas há diversi-
dade de fenômenos neurais, e a dificuldade em conseguir isolar o problema em estruturas
mais simples com efeitos semelhantes, tornam essa área do conhecimento uma fronteira
cient́ıfica altamente multidisciplinar.

Nesse texto será feito um breve resumo da evolução da área do ponto
de vista f́ısico e matemático. Serão apresentados os primeiros modelos neurais, até a
criação do modelo capacitivo de Hodgkin-Huxley. Posteriormente será apresentado a
estrutura de redes neurais, e como tais redes descrevem fenômenos experimentais. Por
fim, apresentaremos a conclusão com os novos avanços na área.
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1 O neurônio

O neurônio é uma célula especializada com capacidade de transmitir informação através
de sinais elétricos e qúımicos. Tais sinais são enviados através da chamada sinapse. Esse
processo ocorre entre um neurônio e outro neurônio pelo axônio do emissor para os den-
dritos do receptor (Fig. 1) [1].

Tipicamente há neurônios de infinitas formas, mas em geral todos pos-
suem caracteŕısticas comuns como as supramencionadas. Em um ambiente neural, há em
geral de 10 a 50 vezes mais células glia do que células neuronais. Tais células realizam
diversas tarefas de suporte ao sistema neural. A rede neuronal humana é composta de
aproximadamente 1011 elementos, dispostos em diversas regiões funcionais e conectadas
entre si por trilhões de sinapses.

Figura 1: Ilustração da forma e estruturas básicas de um neurônio

A importante caracteŕıstica de transmissão de informação do neurônio,
acontece em grande parte devido a membrana celular. Essa importante estrutura celular
possúı algo entre 3 a 5 nm de espessura, é composta essencialmente por uma camada dupla
liṕıdica e protéınas (Fig. 2), mantidas coesas principalmente por ligações covalentes [1].
Essa composição em geral realiza uma importante função no neurônio, impedir que a
maioria das moléculas eletricamente carregadas a atravessem livremente, agindo como
se fosse um capacitor. Isso dito chega-se a um problema de transporte, já que a célula
necessita de inúmeras moléculas do meio extracelular. Para tanto, quase todas as tarefas
associadas a essa estrutura celular é realizada por suas protéınas. A quantidade e a
diversidade de protéınas depende diretamente da função espećıfica da célula em questão.
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Figura 2: Imagem obtida de [2]. Apresenta o aspecto geral da estrutura da membrana
celular e seus componentes.

No caso espećıfico dos neurônios, o estudo de potenciais de ação (assim
chamadas as variações abrupta da tensão transmembrana celular do neurônio) depende
diretamente de algumas protéınas, que do ponto de vista de modelagem matemática neu-
ronal agem como canais iônicos. Tais canais possuem a capacidade de alterar o chamado
potencial de repouso neural, isso é, quando não está havendo transferências bruscas iônicas
do meio intracelular para o meio extracelular, temos uma diferença de potencial t́ıpica
transmembrana. Essas protéınas de transferência de ı́ons podem ser classificadas em dois
grandes grupos, as protéınas de chaveamento passivo e ativo (que podem estar abertos ou
fechados). A primeira classe não necessita de energia para transferir ı́ons de uma região
para outra, enquanto o segundo tipo geralmente gasta energia ativamente quando que-
bra ATP (adenosine triphosphate) ou passivamente quando algum outro mecanismo da
membrana usa energia e consequentemente abre o canal [1]. Ambos os casos de protéına
são ativados ou realizam tais tarefas devido a variação elétrica ou de concentração, o
que acaba gerando fluxos iônicos devido a diferenças de potencial ou difusivas devido as
concentrações [3].

Dado esse intrincado conjunto de processos, foram realizados diversos es-
tudos para compreensão e modelagem de tal elemento. Das diversas equações criadas que
possuem comportamentos neuronais, quase todas partiram do trabalho pioneiro de Alan
Lloyd Hodgkin e Andrew Huxley em 1952 [4], cujo objetivo era explicar os mecanismos
iônicos que geravam a propagação de potenciais de ação (um exemplo pode ser visto na
Fig. 3) no axônio da lula gigante. Esse trabalho rendeu aos dois pesquisadores o prêmio
nobel em fisiologia ou medicina de 1963. Também foi nele que surgiram as chamadas
equações de Hodgkin-Huxley (ou simplesmente HH), que são um conjunto de equações
diferenciais não-lineares baseado em condutâncias. Após esse trabalho pioneiro, muitos
foram os modelos desenvolvidos para simplificar os cálculos envolvidos [5, 6], ou para agre-
gar comportamentos neuronais distintos daqueles observados no axônio da lula gigante
[7, 8].
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2 O potencial de Nernst

Pouco antes do modelo de Hodgkin-Huxley, previa-se uma estruturação f́ısica relativa-
mente simples para um neurônio. O primeiro efeito adviria da difusão iônica, que poderia
ser modelado pela lei de Fick (1855). A lei de Fick é uma relação para o fluxo molar
JX,diff , para a molécula em questão X podendo ser escrito como segue:

JX,diff = −DX
d[X]

dx
(1)

onde o termo DX(cm2s−1) é o coeficiente de difusão da molécula em
questão, e o termo varia unidimensionalmente.

O segundo efeito importante no neurônio deveria ser o elétrico. O mesmo
seria controlado pela separação dos tipos iônicos no meio neural, que por sua vez é real-
izado devido a membrana celular do neurônio. Devido ao fluxo constante de ı́ons pelos
canais da membrana celular, deveria haver colisões constantemente entre esses elementos,
de modo que o deslocamento elétrico seria modelado por uma densidade de corrente de
deriva, tal qual pode ser visto na Eq. 2.

JX,drift = −DXF

RT
zX [X]

dV

dx
R = 8, 314JK−1;F = 9, 648.104Cmol−1 (2)

Sendo R a constante dos gases ideais, F a constante de faraday, T a tem-
peratura iônica e zX a valência iônica (como exemplo, para o cálcio (Ca) assume o valor
+2, potássio (K) +1 e cloro (Cl) -1). Por fim a expressão da eletro difusão em 1D é:

JX = JX,diff + JX,drift = −DX(
d[X]

dx
+
DXF

RT
zX [X]

dV

dx
) (3)

Essa expressão, desenvolvida por Nernst (1888) e Planck (1890), é chamada
de equação de Nernst-Planck, e descreve em geral como ı́ons carregados movem-se em uma
dimensão em solução eletro-difusiva.

A Eq. 3 apresenta um fluxo de moles de um tipo iônico atravessando uma
determinada unidade de área. Mas na dinâmica neuronal, é mais relevante saber sobre o
fluxo iônico em um determinado peŕıodo de tempo. Pode-se então expressar a densidade
de corrente iônica pela corrente iônica.

IX = FzXJX (4)

Caso queiramos avaliar para todos os tipos iônicos, devido a “independência”
dos canais iônicos pode-se escrever com as Eqs. 4 e 3.

I = INa + IK + ICl = FzNaJNa + FzKJK + FzClJCl (5)

Na dinâmica neuronal um importante fenômeno é o potencial de repouso
(o potencial cuja difusão e interação elétrica equivalem-se), e para atingir tal objetivo
basta igualar a corrente total do sistema a zero por espécie iônica. Lembrando sempre
que esses modelos supõem independência dos tipos iônicos. Assim sendo, fazendo álgebra
simples com a Eq. 3, obtemos que:
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EX =
RT

zxF
ln

[X]out
[X]in

(6)

Esse é o potencial de repouso de Nernst, ou simplesmente a equação de
Nernst.

3 Construindo o modelo de Hodgkin-Huxley

A realidade f́ısica da dinâmica neuronal é bastante diversa e complexa, mas basicamente
se resume a eletro-difusão iônica e ao constante regresso da diferença de potencial trans-
membrana ao seu estado de repouso. A diferença de potencial transmembrana pode
ser simplesmente descrita pela Eq. 7, onde Vin e Vext são respectivamente os potenciais
elétricos interno e externo a membrana celular neuronal.

V = Vin − Vex (7)

O primeiro mecanismo por trás da eletro-difusão é o efeito elétrico. Tal
efeito em ambiente neuronal é composto por diversos tipos iônicos. Dos vários conhecidos
os que possuem comprovadamente maior influência (a depender do sistema neural) são
Na+, K+, Ca2+, Mg2+ e negativamente carregados (ânions) Cl− [3]. Nos estudos de
Hodgkin-Huxley feitos no axônio da lula-gigante, eles notaram primariamente três tipos
de correntes elétricas. Uma delas é a corrente de sódio que será chamada de INa, a outra é
a corrente de potássio IK e por última a época eles chamaram de corrente de fuga Il, hoje
sabe-se que tal corrente é majoritariamente composta de ânions de cloro Cl−. Na época do
desenvolvimento do modelo, haviam equações matemáticas que descreviam tal dinâmica
eletro-difusiva (Como a equação GHK [3]), mas essas consideravam as condutâncias con-
stantes com relação ao potencial de membrana. Pelo fato de nas equações de HH elas
alterarem seus valores conforme o potencial, apareceu nas expressões a capacidade de
tornar os termos matemáticos ativos e desativos (tal qual é os canais iônicos).

Modelando o neurônio como se esse fosse um circuito elétrico, pode-se
escrevê-lo pela Eq. 8.

I = Ic − Ii = Cm
V

t
+ Ii (8)

Ii = INa + IK + Il (9)

Onde Ii é a corrente iônica total e Ic é a corrente capacitiva. Podemos
também escrever as expressões das correntes como segue:

INa = gNa(V − ENa) (10)

IK = gK(V − EK) (11)

Il = ḡl(V − El) (12)

Os termos gNa, gK e gl são as condutâncias respectivamente do sódio,
potássio e da corrente de fuga, enquanto ENa, EK e El são também respectivamente
os potenciais de repouso de cada um dos tipos iônicos. Os valores dos potenciais de
repouso são todos obtidos experimentalmente, e dizem respeito aos valores da diferença
de potencial transmembrana que um dado tipo iônico possúı sua corrente nula. Caso
as condutâncias fossem constantes teŕıamos um sistema de equações lineares e ôhmico,
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Figura 3: Figura obtida de [9]. Apresenta a t́ıpica caracteŕıstica de um potencial de ação
neuronal, com as nomenclaturas de cada fase.

mas elas dependem diretamente da diferença de potencial transmembrana. Apesar da
condutância de fuga não ser constante, sua variação é praticamente nula, de modo que
nos experimentos fornecem um valor aproximadamente constante [4, 3].

3.1 A corrente de potássio

Hodgkin e Huxley fizeram inúmeros testes com a corrente de potássio, até obterem a
curva caracteŕıstica de como precisaria ser a condutância desse tipo iônico. Um de seus
modelos postulava que a membrana celular contêm um número de canais, que podem
estar fechados a todos os ı́ons ou abertos a passagem de ı́ons de potássio. Cada canal
seria controlado por um grande número de part́ıculas independentes de chaveamento,
cada qual podendo estar aberta ou fechada. Para o potássio atravessar o canal, todas as
part́ıculas de chaveamento precisariam estar na posição aberta.

O controle de abertura e fechamento desses canais é realizado pela d.d.p.
V1 aplicado a membrana. A variável de canal n é a probabilidade de uma única part́ıcula de
chaveamento do potássio estar em estado aberto. Como essas part́ıculas são supostamente
independentes entre si, a probabilidade do canal inteiro estar aberto é nx, onde x é o
número de part́ıculas de chaveamento no canal.

A curva que fitava melhor era com o número de part́ıculas igual a 4, então
a expressão para o potássio é:

gK = ḡKn
4 (13)

O movimento das part́ıculas de chaveamento nos canais entre os estados
aberto e fechados (respectivamente F e A), podem então ser descritos pela seguinte reação
qúımica reverśıvel:
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F �αn
βn
A (14)

Dado que a fração de part́ıculas de chaveamento estão no estado aberto (A)
é n, então as que estão no estado fechado (F) é (1−n). As variáveis αn e βn são coeficientes
de taxa dependentes de V . Sabendo esses detalhes podemos escrever a seguinte relação
de variação de reação qúımica como segue:

dn

dt
= αn(1− n)− βnn (15)

De forma geral para n dependente de t com relação a variação da d.d.p.
podemos escrever:

n(t) = n∞(V1)− (n∞(V1)− n0)e
−t

τn(V1) (16)

A Eq. 15 é a expressão matemática de um capacitor em um circuito
elétrico. O termo n0 é o valor inicial dos estados das part́ıculas de chaveamento, as
variáveis n∞(V1) e τn(V1) ambas estão relacionados com os coeficientes de taxa αn(V1) e
βn(V1) como pode ser visto a seguir.

n∞(V1) =
αn

αn + βn
(17)

τ∞(V1) =
1

αn + βn
(18)

Quando a membrana possui uma d.d.p. V1 aplicada, o sistema αn(V1) e
βn(V1) rapidamente assumem novos valores, e isso significa que n se aproximará de ninf(V1)
a uma taxa determinada por τn(V1). Podemos reescrever a expressão 15 como:

dn

dt
=
n∞ − n
τn

(19)

Onde τn é uma constante de tempo e n∞ é a probabilidade limite de
uma part́ıcula de chaveamento de canal estar aberta, caso o potencial da membrana seja
estacionário para t→∞ e τn(V1) cte. Os procedimentos para se determinar as expressões
relativas as taxas foram essencialmente experimentais [4, 3], sendo que ao final dos ajustes
foram obtidas as expressões 20 e 21. Essas em conjunto com as Eq. 19, 8 e 13 fornecem
o conjunto necessário para descrever a corrente de potássio no axônio da lula-gigante.

αn = 0.01
V + 55

1− e(−(V+55)
10

)
(20)

βn = 0.125e
−(V+65)

80 (21)

3.2 A corrente iônica de sódio

Os estudos da corrente iônica de sódio procederam de forma semelhante aos da corrente de
potássio. A mais notável diferença advém do fato de a condutância de sódio, atingir o pico
e decair enquanto a tensão da membrana esteja ainda despolarizando (ou seja passando
do t́ıpico potencial de repouso −65mV para algo próximo a 10mV ), a esse fenômeno
deu-se o nome de inativação.
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Dada essa mudança dinâmica distinta do potássio, eles precisaram fazer
algumas alterações na estrutura geral desse tipo iônico. Para tanto, foi introduzido um
novo tipo de canal h, que representaria o ńıvel de inativação iônico. Esse elemento poderia
estar inativando ou não estar inativando. A transição entre esses dois estados segue a
mesma regra aplicada ao potássio, como pode ser visto na Eq. 22.

dh

dt
= αh(1− h)− βhh (22)

Além desse termo inativador da corrente de sódio, também há o termo
como no caso do potássio de ativação e desativação, que nesse caso será descrito pela
variável m. Tal termo diz respeito as part́ıculas de chaveamento para o sódio e segue a
mesma estrutura geral da equação supracitada.

dm

dt
= αm(1−m)− βmm (23)

De forma semelhante, fora fitadas curvas que melhor se adequa-se aos
dados experimentais, obtendo-se assim as diferenças de potencial aplicadas que saturavam
a corrente neuronal, até que encontraram as potências para h e m necessárias. Assim
obtiveram a expressão 24 para a condutância e sódio.

gNa = ¯gNam
3h (24)

Finalmente levando-se em conta o mesmo procedimento adotado para o
potássio, foram constrúıdas equações muito semelhantes as do outro tipo iônico, como
pode ser visto nas equações seguintes.

αm = 0.1
V + 40

1− e
−(V+40)

10

(25)

βm = 4e
−(V+65)

18 (26)

αh = 0.07e
−(V+65)

20 (27)

αh =
1

1 + e
−(V+35)

10

(28)

Um fato relevante a ser observado nesse conjunto de equações, é que os
termos de taxa relacionado am são a menos das várias constantes, exatamente igual ao que
temos para as variáveis de taxa de n. Por outro lado, as variáveis de taxa relacionadas
as part́ıculas de chaveamento de inativação h, parecem-se muito com as outras duas
invertidos os papéis de α e β. Essa construção matemática serve para agir como um
rápido inibidor, quando m elevada a terceira potência satura o fluxo iônico, assim fitando
a curva experimental como pode ser observado em [4, 3, 14].

3.3 A corrente de fuga

Nos experimentos de Hodgkin e Huxley eles observaram que mesmo quando as correntes
de sódio e potássio cessavam, havia ainda um fluxo de corrente. Tal corrente seria a
época devido a uma mistura de ı́ons, e portanto chamaram de corrente de fuga. Para
modelar essa corrente, eles assumiram que ela é uma corrente residual cuja condutância
não depende de V . Com uma relação matemática quase ôhmica 12, constrúıram uma
expressão matemática que fitava os dados observacionais. Atualmente como supracitado
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essa corrente é praticamente toda gerada devido ao fluxo de ı́ons de cloro, embora haja
outros elementos com influência relativa quase nula.

3.4 O modelo completo e o efeito da temperatura

Voltando a expressão 11 e substituindo nela os termos 24 e 13, chegamos a equação base
que descreve o potencial de ação neuronal da lula-gigante.

Cm
dV

dt
= −ḡl(V − El)− ¯gNam

3h(V − ENa)− ḡKn4(V − EK + I (29)

Onde a corrente I é a contribuição liquida em um dado instante das
conexões elétricas e qúımicas com os neurônios vizinhos. Os valores para todas as con-
stantes podem ser vistos na Tabela 3-1, os quais são exatamente os valores obtidos pelo
trabalho pioneiro dos pesquisadores.

Tabela 3-1: Parâmetros definidos de acordo com o trabalho [4]
Cm = 1, 0µFcm−2

ENa = 50mV ¯gNa = 120 mScm−2

EK = −77mV ḡK = 36 mScm−2

El = −54.4mV ḡl = 0.3 mScm−2

A proposta original da construção do modelo era emular um potencial
de ação real, logo esse conjunto de equações para I = 0 nada mais realiza do que uma
despolarização da membrana, com a consequente repolarização iônica e nova entrada no
estado quiescente do potencial de repouso (como na Fig. 3). Logo a peça chave do sistema
é essa corrente externa, que faz com que esses estados de transmissão de informação
através do potencial de ação, aconteça diversas vezes e a depender da entrada externa de
informação.

Na época do desenvolvimento dessas equações, os pesquisadores haviam
notado que a temperatura alterava consideravelmente as curvas experimentais. Tais val-
ores de constantes e equações foram todas obtidas a temperatura T 6, 3oC. Tipicamente
eles observaram que as taxas αX e βX ajustavam-se bem a variações de temperatura pelas
equações 30 e 31.

αX(V, T2) = αX(V, T1)Q
T2−T1

10
10 (30)

βX(V, T2) = βX(V, T1)Q
T2−T1

10
10 (31)

Onde a temperatura T1 é a referência tomada, no caso do experimento
feito por eles era a temperatura citada acima. Com os cálculos feitos para uma dada
temperatura T1, a alteração das taxas αX e βX respeitariam as relações apresentadas,
com o termo Q10 = 3 (Embora esse termo também varie com a temperatura, a variação é
muito menos pronunciada do que o termo geral apresentado [15]). Esses resultados foram
emṕıricos, já que foram feitos testes para várias temperaturas, sendo que para os casos
feitos essas relações eram semelhantes com o observado.
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3.5 Limites da equação de Hodgkin-Huxley

Para haver a construção geral do modelo, foram necessárias várias aproximações. A
primeira delas é a noção de que cada canal iônico é permeável a somente um tipo iônico,
enquanto na verdade praticamente todos os canais são permeáveis a outros tipos iônicos
além do principal à aquela protéına. Pesquisas recentes mostraram que os canais de sódio
no axônio da lula-gigante, permitem a passagem de aproximadamente 8% de ı́ons de
potássio com relação a quantidade de ı́ons de sódio, enquanto canais de potássio são 1%
permeáveis a sódio [15].

Outro pressuposto das equações de HH são que a influência das concen-
trações iônicas é independente entre os ı́ons, quando sabe-se que há interações elétricas
diversas entre ı́ons de espécies diferentes. Além disso para a construção do modelo, não
se leva em consideração as dimensões f́ısicas e as variações de interação elétrica devido a
geométrica celular, levando a uma clara alteração do potencial de membrana para difer-
entes pontos da membrana.

Mas devido ao escopo desse trabalho ser voltado aos comportamentos
dinâmicos emergentes de interações entre muitos elementos, efeitos pontuais serão descar-
tados não por falta de relevância, mas devido a dificuldade de construção de um sistema
que leve em consideração tais efeitos. Para informações em outras abordagens na mode-
lagem neuronal ver [3, 14].

4 Redes Neurais

Com as ferramentas da dinâmica neuronal de um único elemento neural, é posśıvel agora
agregar ao termo de corrente externa da equação de HH um aglomerado de correntes de
outros neurônios. Para conseguir modelar tal situação é preciso levar em consideração
que os neurônios o fazem via sinapse elétrica ou qúımica. Uma das expressões usadas
na literatura para modelar tal interação [21], é a chamada corrente pós-sináptica como
pode-se ver na Eq. 32.

I[i]pos−syn = gcint

k=N∑
k=1

a[ik]SW r[k](Vpos−syn − V[i]) (32)

∂r[k]
∂t

= (
1

τr
− 1

τd
)

1− r[k]
1 + exp(−V[k] + V0)

−
r[k]
τd

(33)

Tabela 4-1: Parâmetros do acoplamento interno.
Vpos−syn = 20.0 (mV)
V0 = -20.0 (mV)
τr = 0.5 (ms)
τd = 8 (ms)

Onde os termos i designam cada neurônio da rede, e o termo aij é a matriz

de conexão entre cada neurônio da rede com cada outro neurônio. É posśıvel ver que a eq.
33 regula o recebimento de informação de um neurônio para o outro, possuindo tempos
caracteŕısticos de saturação de recebimento de informação.

No final das contas, uma rede nada mais é do que um conjunto de elementos
que interagem, obedecendo a matriz de conexão que lhe da forma. Tal matriz possui
muitas caracteŕıstica importantes, e do ponto de vista neural, é ela quem determina quais
regiões cerebrais estarão conectadas direta ou indiretamente umas as outras.
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Apenas esse elemento adicionado a equação de HH, faz com que o sistema
exiba caracteŕısticas diferenciadas. Mas para atingir outros padrões neurais, e outros
regimes dinâmicos além do apresentado anteriormente, é necessário fazer alterações no
modelo original de HH, algumas das quais podem ser encontradas [3].

5 Conclusão

Nessa pequena apresentação, foi mostrado alguns dos passos tomados inicialmente, até o
ponto onde a dinâmica neuronal em f́ısica está nos dias de hoje. Além da abordagem neu-
ronal feita aqui conhecida na literatura por modelo capacitivo (e primariamente elétrico),
existem modelos que levam em consideração a própria geometria neuronal, modelando-o
por meio da equação de cabo [3]. Quanto as redes neurais, sabe-se que o cérebro dos
animais são aglutinados em regiões, e que tais regiões conectam-se umas as outras de uma
forma bastante eficiente. Tal estrutura de redes possui definições matemáticas bastante
claras e robustas, os mais interessados podem encontrar em [22] um estudo bastante de-
talhado das mesmas. Hoje sabe-se que algumas desordens como Parkinson, surge da ação
coordenada de muitos neurônios em situações não exigidas, algo como uma avalanche de
sincronização das correntes entre muitos neurônios.

Busca-se nesses modelos prever e descrever posśıveis padrões neurais, quando
há a interação de muitos elementos individuais, que podem ser modelados por equações
como HH. Os modelos modificados de HH conseguem descrever uma gama maior de
tipos de neurônios, sendo assim amplamente adotados na literatura. Por fim, estudos re-
centes na parte teórica, buscam utilizar conectomas reais obtidos a partir de ressonâncias
magnéticas e outras técnicas experimentais, como matriz de conexão dos modelos neurais,
assim avaliando as caracteŕısticas dinâmicas da rede.

6 Bibliografia

Referências

[1] Alberts B., et al. Molecular biology of the cell. Garland Science (2008).

[2] http://cnx.org/content/m46526/latest/?collection=col11496/latest. (obtained on
15/01/2014)

[3] D. Sterratt, B. Graham, A. Gillies and D. Willshaw. Principles of Computational
Modelling in Neuroscience. Cambridge University Press, (2011).

[4] Hodgkin, Alan L., and Andrew F. Huxley. ”A quantitative description of membrane
current and its application to conduction and excitation in nerve.”The Journal of
physiology 117.4 (1952): 500.

[5] Rulkov NF. Modeling of spiking-bursting neural behavior using two-dimensional map.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys 65: 041922, (2002).

[6] Fitzhugh, Richard. ”Thresholds and plateaus in the Hodgkin-Huxley nerve equa-
tions.”The Journal of general physiology 43.5 (1960): 867-896.

11



[7] Noble, Denis. ”A modification of the Hodgkin—Huxley equations applicable to Purk-
inje fibre action and pacemaker potentials.”The Journal of Physiology 160.2 (1962):
317-352.

[8] H. A. Braun, M. T. Huber, M. Dewald, K. Schafer, and K. Voigt, Int. J. Bifurcat.
Chaos 8, 881 (1998).

[9] http://mikeclaffey.com/psyc170/notes/notes-neurons.html 17/01/2014

[10] Ideker; Galitski, T. Hood, L. ”A new approach to decoding life: systems biology”.
Annual review of genomics and human genetics 2 (1): 343–372 (2001).

[11] Lawson, Andrew B., and A. B. Lawson. Statistical methods in spatial epidemiology.
John Wiley, (2001).

[12] Gurney, William, and Roger M. Nisbet. Ecological dynamics. Oxford University
Press, Oxford, (1998).

[13] Kitano (2002). ”Looking beyond the details: a rise in system-oriented approaches in
genetics and molecular biology”. Current genetics 41 (1): 1–10.

[14] G. Bard Ermentrout, David H. Terman. Mathematical Foundations of Neuroscience.
Springer, (2010).

[15] Hille B.. Ion Channels of Excitable Membranes 3rd edn (Sinauer Associates, Sunder-
land, MA) (2001).

[16] Burton BG, Economo MN, Lee J, and White JA. Development of theta rhythmicity
in entorhinal stellate cells of the juvenile rat. Journal of Neurophysiology 100: 3144-
3157 (2008).

[17] H. A. Braun, M. Dewald, K. Schafer, K.Voigt, X.Pei, K.Dolan, and F. Moss, J.
Comput. Neurosci.7, 17 (1999).

[18] K. Schafer, H. A. Braun, R. C. Peters, and F. Bretschneider, Pflgers Arch. Eur. J.
Physiol. 429, 378 (1995).

[19] U. Feudel, A. Neiman, X. Pei, W. Wojtenek, H. Braun, M. Huber, and F. Moss,
Chaos10, 231 (2000).

[20] Bond CT, Maylie J, Adelman JP. ”Small-conductance calcium-activated potassium
channels”. Ann. N. Y. Acad. Sci. 868: 370–8 (1999).

[21] C. A. S. Batista, R. L. Viana, F. A. S. Ferrari, S. R. Lopes, A. M. Batista and J. C.
P. Coninck, Control of bursting synchronization in networks of Hodgkin-Huxley-type
neurons with chemical synapses. Phys. Rev. E 87 (2013).

[22] A. Barrat, M. Barthelemy and A. Vespignani. Dynamical Processes on Complex
Networks. Cambridge University Press (2008).

12


