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 .3جلسه 

 اًَاع کاًال های غشاء:         

 کبًبل ّبی غیش اختػبغی -3کبًبل ّبی یًَی اختػبغی -2 آکَآپَسیيکبًبلْبی آة یب    -1

 : )یعٌی قٌات( آکَآپَریي

بػث جزة اسوضی هجبسی جوغ کٌٌذُ کلیِ ٍجَد داسًذ کِ دس تطٌگی ثسلَلْبی دس  دس غطبء اکثش سلَلْب ثخػَظایي کبًبلْب 

 داخل هجبسی ثِ سلَلْب ٍ ثؼذ ثغشف هَیشگْبی خًَی هیطًَذ. آة اص

هجوَػِ ای اص )کِ اغغالحب  ایي صیشٍاحذّب  تطکیل ضذُ اًذ δو  α ،β ،Ϫّوگی اص چْبس صیشٍاحذ کاًال های اختصاصی:  

ی لشاس گشفتِ اًذ صیشٍاحذ عَس 4سا ّلیکس یب هبسپیچ هی ًبهٌذ .ایي  شاسش غطبی سلَل جبی داسًذ(کِ دس س ّبی آهیٌِ اسیذ

ذین یب غشفب پتبسین ثَجَد هی آیذ) کِ دالیل ثشای یک یَى خبظ هثال غشفب س)ٍ فیلتش اًتخبثی(کِ دس هیبى آًْب فضبی ػجَس 

 آى سشکالس ثحث ضذ(.

 

 کاًال های غیر اختصاصی: 

 δو  α2 ،β ،Ϫپٌج زیرٍاحدی شاهل   -الف

ْب ثِ ًبم کبًبل ّبی سذیوی ٍاثستِ ثِ لیگبًذ استیل کَلیي  )یب گیشًذُ ّبی ی داسًذ کِ یک ًَع اص آًدایي کبًبلْب اًَاع صیب

 استیل کَلیي( دس غطبء فیجش اسکلتی )دس هحل توبس ػػجی ػضالًی( هیجبضذ. 

صیشٍاحذ تطکیل ضذُ است. ایي کبًبل ّب غطبی دٍ سلَل هجبٍس سا ثِ ّن ٍغل هی  6اص کاًکسًَها یا اتصاالت شکافی:  -ب

بًبلْب دس ثیي فیجشّبی للجی ٍجَد داسد ٍ ثبػث جبثجبیی یَى ّبی کلسین ٍ سذین اص یک فیجش ثِ فیجش ثؼذی هی کٌذ. ایي ک

 ضَد.

 ّشچِ صیشٍاحذّبی کبًبل ثیطتش ثبضذ لغش کبًبلْب ثیطتش است.*

 اًَاع کاًال های یًَی غشای سلَلی براساس ًَع هحرک آًها:

 ستٌذ هثل کبًبل ّبی سذیوی ٍاثستِ ثِ استیل کَلیيثشخی ٍاثستِ ثِ لیگبًذ یب هبدُ ضیویبیی ّ-

 غطبی فیجش ػػجی ٍ ػضلِ اسکلتی. ثشخی ٍاثستِ ثِ تغییش ٍلتبط سلَل ّستٌذ هثل کبًبل سذیوی ٍ پتبسیوی دسیچِ داس دس-

یچِ ثشخی ٍاثستِ ثِ فسفشیلِ ضذى ّستٌذ کِ ثب اتػبل یک گشٍُ فسفبت ثِ کبًبل، کبًبل دچبس  چشخص فضبیی ضذُ ٍ دس-

 کبًبل ثبص هی ضَد. کِ ایي کبًبلْب دس ًَسٍى ّبی هغضی ٍجَد داسد.

 هثل کبًبل ّبیی کِ دس غطبی فیجشّبی ػضلِ گَاسضی ٍ دس هجبسی ضٌَایی ٍجَد داسًذ.، ثشخی ٍاثستِ ثِ کطص ّستٌذ-
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  کاًال های یًَی از لحاظ داشتي دریچه دٍ هدل هستٌد:

 ِ داسٍ پتبسیوی دسیچ دسیچِ داس کبًبل سذیوی-

 )تَضیح دس صیش(. (سذیوی)ثذٍى دسیچِ-کبًبل ًطتی پتبسیوی-

 

  (Donnan effect )اثر دًٍاى

غلظت پشٍتئیي ّب )کِ ثبس هٌفی صیبدی داسًذ( دس دسٍى سلَل ثسیبس ثیطتش اص خبسج سلَل است دس ًتیجِ رسات اسوضی هثجت 

 سلَل ثب جزة آة هیتشکذ.اص خبسج سلَل جزة سلَل هی ضَد. اگش ایي سًٍذ اداهِ پیذا کٌذ، 

 هکبًیسوی کِ ثشای جلَگیشی اص ایي اتفبق ٍجَد داسد، پوپ سذین پتبسین است.-

 هکاًیسن پوپ سدین پتاسین:

سا ٍاسد سلَل هی کٌذ کِ ثبػث خٌثی ضذى اثش  2k+خبسج ٍ    سا 3Na+رسات اسوضی ثیطتشی سا اص سلَل خبسج هی کٌذ کِ  -1

 دًٍبى هیطَد.

ًیک داسد چَى کِ ثبسّبی هثجت ثیطتشی سا اص سلَل خبسج هیکٌذ ٍ ثبػث ایجبدیک پتبًسیل هٌفی ثِ اًذاصُ خبغیت الکتشٍط-2

4mv- .دس غطبی سلَل هیگشدد 

 کٌذ.تشجزة آة ًوی ثبسلَل ّبی گیبّی ثِ دلیل داضتي دیَاسُ سلَلضی 

 : (Rest membrane potential : RMP)پتاًسیل آراهش 

ػمشثِ ٍلت هتش  جی آًْب لشاس دّین،س سغح داخلی غطبء سلَلْب ٍ یک الکتشٍد هثجت سا دس سغح خبساگش یک الکتشٍد هٌفی سا د

ّویطِ یک اختالف پتبًسیل هٌفی ٍجَد داسد کِ ٍ خبسجی غطب ثیي سغح داخلی . یک پتبًسیل هٌفی  سا ًطبى هیذّذ

ثشای ًَسٍى  ،-55mvَاسضی ٍ گشُ سیٌَسی للجی ثشای فیجش ػضلِ گ  -5mvپتبًسیل آساهص ًبم داسد. هثال ثشای گلجَل لشهض، 

 هیجبضذ.  -90mvٍ ثشای فیجشّبی ػػجی لغَس ٍ هیلیي داس ٍ فیجش ػضلِ اسکلتی ٍ فلجی   -65mvّبی ثذٍى هیلیي 

ا اص ( س، تکبًِ، هَح پتبًسیل ػول یب هَج دپالسیضُدس ثؼضی اص ثبفتْب، سلَلْب تحشیک پزیش ّستٌذ ٍ پیبم )یب سیگٌبل یب ایوپبلس

اسکلتی ٍ ػضلِ گَاسضی. ایي سلَلْب ثب  ،یک لسوت ثِ لسوت ّبی دیگش هٌتمل هیکٌٌذ، هثل سلَلْب یب فیجشّبی ػػجی للجی

هیلیَى  55ًضدیک ثِدس داخل غطب کبفیِ   -90mvثشای ایجبد پتبًسیل هٌفی )ایجبد پتبًسیل ػول پیبم ّب سا هٌتمل هیکٌٌذ. 

ّویي همذاس اص کبتیًَْب ثِ دسٍى  تمشیجب غطب سلَل ثِ خبسح آى ػجَس کٌذ. ثؼالٍُ ثب ٍسٍدثبس هثجت یب کبتیَى اص سوت داخلی 

 .(هیشسذmv 35+ ثِ   -mv 90سلَل دس ظشف یکػذ ّضاسم ثبًیِ، پتبًسیل غطب اص 

ِ دس ثَد کِ لغش آکسَى ّبی ًَسًٍی خیلی کن ثَد تب ایٌک  ایي RMPدس گزضتِ هطکل اغلی داًطوٌذاى ثشای اًذاصُ گیشی 

ًشم تٌی هشکت یبفت ضذ کِ لغش آکسَى صیبدی )حذٍد ًین هیلیوتش( داضت. داًطوٌذاى هبیغ سیتَپالسن داخل  1935سبل 

آکسَى سا خبلی کشدًذ ٍ هحلَلْبی هختلف حبٍی غلظتْبی هتفبٍت سذین، پتبسین ، کلش، فسفبت کلسین، سَلفبت کلسین ٍ ... 

ٍ یَى سذین هْوتشیي ًمص سا دس ضشٍع  RMPین هْوتشیي ًمص سا دس ایحبد سا آصهبیص کشدًذ ٍ دسیبفتٌذ کِ یَى پتبس

دٍ داًطوٌذ ثِ ًبم ّبکسلی ٍ  1985پتبًسیل ػول داسًذ اهب اص ًحَُ ػولکشد ایي یَى ّب آگبُ ًجَدًذ تب ایٌکِ دس تب سبل 

 .پی ثشدًذثِ کبًبلْبی یًَی غطبی سلَل  ) Patch clampّبچکیي )ثب استفبدُ اص تکٌیک آصهبیطگبّی 
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 در سلَل:  = mv- RMP 90عَاهلی ایجاد 

 (. -mv 4پتبسین)ثِ اًذاصُ -سْن ػولکشد الکتشٍطًیک پوپ سذین-1

 (. -mv 94یب سْن پتبًسیل اًتطبسی پتبسین )ثِ اًذاصُ  سذیوی ثِ پتبسین-ًفَرپزیشی اًتخبثی کبًبلْبی ًطتی پتبسیوی-2

 (.mv 8+سذیوی ثِ سذین یب سْن پتبًسیل اًتطبسی سذین )ثِ اًذاصُ -ًفَرپزیشی اًتخبثی کبًبلْبی ًطتی پتبسیوی -3

 هیطَد.  -mv 90کِ جوغ آًْب 

 

 دس ثیي سغح داخلی ٍ خبسجی غطبء سلَل ایجبد کٌذ.  -mv 94لبدس است یک پتبًسیلی ثِ اًذاصُ  k +اهب چگًَِ یَى

 ٍ  ECFکِ ثیي ( لشاس داسد ECFیظ آصهبیطگبّی( یک سلَل دس یک هبیؼی ضجیِ هبیغ خبسج سلَلی))دس هح ثبال دس آصهبیص

ICF  یک غطبء سلَلی ثب ًفَرپزیشی خیلی صیبد ثِ ثِ یَى+K سذیوی، کِ ثِ -لشاس داسد)غطبء داسای کبًبلْبی ًطتی پتبسیوی

ٍ الکتشٍد + آى سا   ICFثِ هحیظ  – mv55شی ثب ٍلتبط الکتشٍدّبی هٌفی یک ثبعٍ ( ثِ سذین کن ٍپتبسین خیلی ًفَرپزیشًذ 

)اص عشیك کبًبلْب    ECFثِ  ICF، ثش اسبس ًیشٍی ضیویبیی اص  K+هتػل هی کٌین. دس ایي حبلت یًَْبی  ECFثِ هحیظ 

ص اًتطبس ساحت هبًغ ا ICFهی سسبًین،دس ایي حبلت ٍلتبط هٌفی دس  -mv55اًتطبس هی یبثٌذ(. دس هشحلِ ثؼذ ٍلتبط ثبعشی سا ثِ 

اًتطبس   ECFثِ   ICFهی سسبًین. دس ایي حبلت ّیچ یَى هثجت پتبسیوی اص -mv61سشاًجبم ٍلتبط سا ثِ  هی گشدد. K+تش 

                      ثب ًیشٍی ضیویبیی پتبسیوی ثشاثش هی گشدد. ICFبثذ چًَکِ ًیشٍی الکتشیکی هٌفی دس ی ًوی

 :تاًسیل ًرًستپتاًسیل تعادل الکترٍشیویایی با پ

اختالف پتبًسیلی است کِ دس آى ًیشٍی الکتشیکی دس عشف سلَل ثب ًیشٍی ضیویبیی هشثَط ثِ یک یَى)دس دٍ عشف سلَل( ثب 

 :ّن ثشاثش هی گشدد ٍ عجك ساثغِ ًشًست)پتبًسیل ًشًست ّش یَى( تؼییي هی گشدد

Electrical motor force (EMF)= ± 61log [ci]/[co] 

ci :  سلَل  داخلغلظت یَى دس ،co:  ثشای یًَْبی هثجت هی ثبضذ) ٍ ثشػکس( –ػالهت ، سلَل خبسجغلظت یَى دس. 

 :هی ضَد +Kپس ثشای آصهبیص ثبال پتبًسیل ًشًست 

EMF= -61 log [0/1]/[0/01] = - 61 log 10+1 = - 61 mv  

 :تصیش اس تثػَس +Kاهب دس ثذى ،پتبًسیل تؼبدل الکتشٍضیویبیی ثشای 
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EMF=  -61 log [140]/[4] = - 61 log 35= - 94 mv 

هی یبثذ تب دس خبسج غطبء هثجت ضذى ٍ دس داخل غطبء هٌفی ضذى الکتشیکی)ًبضی اًتطبس  ECFثِ  ICFآًمذس اص   +Kیؼٌی 

بء ضکل هی دس سغح داخلی غط mv 94-اص آًیَى ّب ٍ پشٍتئیي ّبی هبًذگبس دس داخل سلَل(ٍ ًْبیتب یک پتبًسیل ثِ اًذاصُ 

 گیشد.

 هی گشدد. -mv 94ثشاثش  RMP ثبضٌذ، RMPتٌْب ػبهل ایجبد  +Kیؼٌی اگش یَى ّبی 

هی گشدد)ثب استفبدُ اص ساثغِ ًشًست،پتبًسیل تؼبدلی RMP=+61 mv ثبضٌذ، RMPتٌْب ػبهل ایجبد  +Naاگش یَى ّبی  

 .هی ثبضذ Na+، +61 mvثشای 

 86-ْبیی اص اًتطبس پتبسین ٍ سذین حبغل هی گشدد یک پتبًسیل غطبی ثِ اًذاصُ دس هجوَع پتبًسیل ّبی اًتطبسی کِ ثِ تٌ-

mv  ِثؼالٍُ  .آى ًبضی اص اًتطبس پتبسین است ثیطتشایجبد هی کٌذ کmv4- پتبسین)هذاٍم -دیگش تَسظ پوپ سذین

 دس غطبء سلَل ّب ایجبد هی گشدد.  RMP=-90 mvفؼبل(ایجبد هی ضَد کِ ًْبیتب یک 
 

 هاجکیي–دهي هعادله گَل -

ٌّگبهی کِ غطبء ثِ چٌذ یَى  دسجِ اّویت ّش یَى دس ایجبد پتبًسیل ثِ تشاٍایی یب ًفَرپزیشی غطبء ثِ آى یَى ثستگی داسد.

( ٍ لغجیت ثبس الکتشیکی p(،ًفَرپزیش غطبء)cًفَرپزیش ثبضذ پتبًسیلی کِ ایجبد هی ضَد ثِ غلظت یَى ّب دس دٍ عشف غطبء)

گَلذهي ،سْن پتبًسیل اًتطبسی پتبسین،ثیطتشیي،ٍ ثشای سذین کوتشیي است ٍ سْن پتبًسیل  ی داسد.ثستگ( ثَدى –)+ یب یَى 

 ثشاثش است( RMPاست،یؼٌی ثب  mv 90-کلش ثشاثش ثب -خٌثی است)چَى پتبًسیل ًشًست RMPاًتطبسی کلش دس ایجبد 

 

دس ًشًٍْبی هشکض خَاة هغض  شف خَاة آٍس.سَال؟ دس چِ هَالغ سْن کبًبلْبی کلشی هطخع تش است. ج: دس خَاة ، یب هػ-

ّب ثویضاى صیبدتشی اص خبسج ًشٍى ثذاخل  -cl  ٍ آًْب سا ثبص هیکٌذ ٍ ثستِ آًْب اثش کشدُ کبًبلْبی کلشی ثش سٍیخَاة آٍس داسٍی 

 .ًشًٍْب ّیپشپَالسیضُ یب خبهَش هیگشدًذ ٍ ثبػث خَاة ػویك هیطًَذ آًْب اًتطبس یبفتِ، ٍ ًْبیتب

 :گَلدهي فرهَل دٍم

EMF= 61 log EK
+ 

  gK
+
/gT

  
+ 61 log ENa

+  
  gNa

+
 / gT =-94+8=-86 

gT.هیضاى ّذایت کل یًَْبست : gNa
+/gT  ِثشاثش ثب غفش، ٍ تمشیجب کgK

+/gT .ثشاثش ثب یک است 

  است. RMP ؼییي کٌٌذُ سْن یَى دس ایجبدهیضاى ًفَرپزیشی آى یَى، ت ًتیحِ هؼبدلِ گَلذهي: پتبًسیل تؼبدلی ّش یَى

 ثشای پتبًسیل غطب ثذست هیبهذ(. 98-61; -37)اگش سْن سذین ٍ پتبسین ثشاثش ثَد

 هیجبضذ؟  -65mvچشا  پتبًسیل آساهص دس ًشًٍْبی ثذٍى هیلیي   

دس خبسج ٍ داخل ّوِ  Na ٍ +k+چًَکِ  غلظت دس ایجبد پتبًسیل آساهص ثشهیگشدد.  ّش یًَیجَاة ایي سَال ثِ سْن اًتطبسی 

ی دس غطب ٍ هیضاى ّذایت ایي یًَْب اص غطبء، ٍ دس ًْبیت سْن اًتطبسی ایي k - +Na+تؼذاد کبًبلْبی ًطتی سلَلْب یکسبى است 

ًضدیک ثِ  75mv-  ،+Naًضدیک ثِ   k+یًَْب دس ایحبد پتبًسیل آساهص هتفبٍت هیجبضذ.. پتبًسیل تؼبدل الکتشٍضیویبیی 

14mv+  4پوپ سذین پتبسین  ٍ سْنmv-  هیجبضذ. 


