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  مقدمه

  ؟فیزیولوژي چیست

شناخت اعمال حیاتی . فیزیولوژي در لغت به معناي عملکرد شناسی است"

  ."دستگاهها، سلولها و مولکولهاي آنها را فیزیولوژي گویندموجودات زنده، 

اگرچه فیزیولوژي در منظر . قرنهاست که فیزیولوژي با پزشکی عجین شده است 

می، بافت وآنات علم اولیه ارتباطی با ساختمان ندارد، چونکه ساختار مربوط به

شناسی و بیولوژي ساختاري می باشد اما بی تردید ساختمان و عملکرد با همدیگر 

قابلیت عملکردي را دارا می ه هستند کمرتبط می باشند زیرا ساختار هاي زنده 

   .باشند

  : فیزیولوژي در سطوح مختلفی قابل تعریف می باشد

زمانی که فیزیولوژي در سطح یک موجود کامل بررسی می شود بنام  -1

  . نامگذاري می شود 2یا حیوان 1فیزیولوژي انسان

زمانی که عملکرد یک سیستم یا اندام را مورد بررسی قرار میدهیم بنام  -2

فیزیولوژي آن سیستم شناخته می شود مانند فیزیولوژي سیستم قلب و عروق، 

  . و غیره ، فیزیولوژي کلیهفیزیولوژي تنفس

وقتی که فیزیولوژي بر روي اساس سلولی و مولکولهاي داخلی سلولها متمرکز  -3

یاد می گردد که در بین تمام  3میشود از آن به عنوان فیزیولوژي سلولی یا مولکولی

   .دامها و موجودات یکسان بوده و یک نوع فیزیولوژي عمومی استان

میان گونه هاي فیزیولوژي به مقایسه بین شباهت ها و تفاوتهاي  زمانی که -4

اما بخشی از   .یده میشودمنا 4فیزیولوژي مقایسه اي ، مختلف می پردازد

معروف می باشد که با اعمال بدن انسان  5فیزیولوژي بنام فیزیولوژي پزشکی

سروکار دارد که البته این نیز به عملکرد تک تک اورگانها، سلولهاي تشکیل دهنده 

  . و ارتباطات عناصر داخل سلولی آنها مرتبط می باشد

                                                
1. Human physiology
2. Animal physiology
3. Cellular or molecular physiology
4. Comparative physiology
5. Medical physiology

  1فصل 

  سلول ها به عنوان واحد هاي اصلی سازنده بدن

از سلول هاي بسیار واحد اصلی حیات بدن سلول است و هر عضو مجموعه اي 

متفاوت است که توسط ساختمان هاي محافظ بین سلولی در کنار هم نگاشته شده 

 25مثالً . ري یافته استاند کار خاص سازگچنوع سلول براي انجام یک یا  هر .اند

اگرچه . رسانند گلبول قرمز خون، اکسیژن را از ریه ها به بافت ها می نتریلیو

 75ولی قریب  سلول مربوط به گلبول هاي قرمز است،احتماالً بیشترین تعداد 

 تریلیون سلول از انواع دیگر نیز هستند که وظایفی غیر از وظیفه گلبول هاي قرمز

  .تریلیون می رسانند 100دارند و جمع سلول هاي بدن را به  را به عهده

   

  محیط داخلی و مفهوم  بدنمایعات 

لیتر می باشد را مایع  42کیلوگرمی که معادل  70وزن بدن انسان بالغ % 60حدود 

مایعات بدن . تشکیل می دهد که عمدتاً محلولی آبکی از یون ها و سایر مواد است

  . 7مایعات خارج سلولی -2 6مایعات داخل سلولی - 1: دو دسته اند

 ) لیتر 28( ی نام دارداست و مایع داخل سلول درون سلول هادر بیشتر این مایع 

ی آن در فضاهاي بیرون سلول ها است و به مایع خارج سلولیک سوم  ولی حدود

مایع میان  ،)لیتر 3(پالسما  هایی ماننداز بخشمایع خارج سلولی . موسوم است

مختلف مانند مایعات مفصلی، مغزي نخاعی، مایع و مایعات فضاهاي  8بافتی

 9که بنام مایعات ترانس سلوالر ریکارد دور قلبصفاقی، مایع فضاي جنب و مایع پ

از طریق  خارج سلولی مایع .تشکیل شده است) لیتر 11در مجموع  ( معروفند،

و سپس با انتشار از جدار مویرگها  خون در حال گردش به سرعت منتقل می شود

  . بین خون و مایعات بافتی پخش می شود

                                                
6. Intra Cellular Fluids, ICF
7. Extra Cellular Fluids, ECF
8. Interstitial fluid
9 . Transcellular fluids
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حاوي یون ها و عناصر غذایی الزم براي ادامه  و داخل سلولی خارج سلولی اتمایع

مایعات داخل و خارج سلولی در شکل زیر آورده  ترکیب .حیات سلول ها می باشد

مایع خارج سلولی حاوي مقادیر زیاد یون هاي سدیم، کلر و بیکربنات به  :شده است

همراه عناصر غذایی سلول ها نظیر اکسیژن، گلوکز، اسیدهاي چرب و اسیدهاي 

این مایع حاوي دي اکسید کربن نیز هست که از سلول ها به ریه . مینه می باشدآ

محصوالت سلولی دیگر مانند اوره، کراتینین و اسید . ها منتقل می شود تا دفع گردد

مایع داخل سلولی تفاوت . اوریک که باید از راه کلیه دفع شوند نیز در ان وجود دارند

د ؛ این مایع به جاي یون هاي سدیم و کلر که چشمگیري با مایع خارج سلولی دار

در مایع خارج سلولی یافت می شوند، داراي مقادیر بسیار زیاد یون هاي پتاسیم، 

  . منیزیم و فسفات است

  

بنابراین تمام سلول ها در یک محیط تقریباً یکسان، یعنی مایع خارج سلولی  

. نیز می گویند  1لی بدنمحیط داخلذا به مایع خارج سلولی، . زندگی می کنند 

ولوژیست بزرگ فرانسه در قرن نوزدهم، این اصطالح را بیش از یکلود برنالد ، فیز

ا زمانی که غلظت مناسب از ت. سال پیش براي نخستین بار به کار برد 100

، گلوکز، یون هاي مختلف، اسیدهاي آمینه، مواد چربی و سایر اجزا در اکسیژن

و انجام کارهاي خاص خود محیط داخلی بدن باشد، سلول ها قادر به زندگی، رشد 

  . می باشند

  

   هومئوستاز 

 متما. بدن می باشدشرایط محیط داخلی ثبات به معناي حفظ   2هومئوستاز

کمک می کنند تا سلولهاي بدن  ثباتحفظ این به  انسان و بافتهاي بدن اورگانها

مثالً ریه ها اکسیژن مایع خارج سلولی را تأمین  .بتوانند در این محیط زنده بمانند

کلیه        رسد دائماً تجدید شود، می کنند تا اکسیژنی که به مصرف سلول ها می

را تأمین ها غلظت یون ها را ثابت نگه می دارند، و دستگاه گوارش عناصر غذایی 

                                                
1. Internal environment, milieu interieur
2. Homeostasis

28 lit 3 lit

11 lit

28 lit 3 lit

11 lit
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هدف از درس فیزیویولوژي فرا گیري شناخت عملکرد . و الی آخرمی نماید 

دستگاههاي مختلف بدن انسان شامل دستگاه قلب و گردش خون، تنفس، کلیه، 

تک تک . گوارش، اعصاب و غدد می باشد که بدانها پرداخته خواهد شد

رلی و تنظیمی دستگاههاي بدن براي تنظیم عملکردشان نیاز به سیستمهاي کنت

  .مختلفی دارند

  

  کنترلی بدن سیستمهاي

اعمال تک  ، براي تنظیم نمودنکنترل سیستمبدن انسان در واقع داراي هزاران 

کنترل ژنتیکی  سیستم هاينها آ پیچیده ترین .تک دستگاههاي بدن می باشد

 .هستند که در تمام سلولها به کنترل اعمال داخل و خارج سلولی می پردازند

درون اعضا واقعند تا اعمال قسمتهاي  کنترل، سیستم هايبسیاري از دیگر 

ارتباطات  برخی دیگر در سرتاسر بدن فعالند تا مختلف ان اعضا را کنترل کنند؛

غلظت دي اکسید کربن در مایع  مثالً دستگاه تنفس، .بین اعضا را کنترل کنند

همچنین کبد و  .خارج سلولی را با همکاري دستگاه عصبی کنترل می کند

لوزالمعده غلظت گلوکز را در مایع خارج سلولی تنظیم می کنند و کلیه ها غلظت 

ر مایع خارج سلولی تنظیم فسفات و غیره را د پتاسیم، سدیم، یونهاي هیدروژن،

   . می کنند و غیره

  

  انواع سیستم هاي کنترلی بدن

  : تقسیم می شوند سیستم هاي کنترلی بدن به دو دسته

   1)بازخوراند( فیدبکیسیستم هاي کنترلی  -1

   2فید فورواردي سیستمهاي کنترلی -2

فیدبک منفی و فیدبک سیستم هاي کنترلی فیدبکی به دو دسته 

  . مثبت تقسیم می شوند

                                                
1. Feed back
2. Feed  forward

  سیستمهاي کنترلی از نوع فیدبک منفی -الف

 سیستمی از .بیشتر دستگاههاي کنترل بدن به روش فیدبک منفی عمل می کنند 

نوع کنترل فیدبک منفی است که محرك اولیه جهت شروع یک نوع تنظیم در 

دي  افزایش غلظت مثال .نسبت به پاسخ ایجاد شده حالت عکس داشته باشد ،بدن

تهویه ریوي می تعداد تنفس و خارج سلولی موجب ازدیاد  اتدر مایع اکسید کربن

  کم می شود،لولی در مایع خارج سبدین ترتیب غلظت دي اکسید کربن که  شود

سبب فعال شدن مسیر هایی می شود که غلظت باالي دي اکسید کربن  بنابراین

 )منفی( مخالفاین پاسخ ایجاد شده  که ن می شود،آ موجب کاهش غلظتنهایتا 

 هرگاه غلظت دي اکسید کربن بیش از حد کم شود، برعکس، .محرك اولیه است

محرك  )منفی( پاسخ نیز مخالف این .می شودآن موجب افزایش فیدبکی غلظت 

فشار زیاد موجب یک نیز  در مورد مکانیسمهاي کنترل فشار شریانی .غازین استآ

یا فشار کم موجب یک رشته  را کم می کنند، می شود که فشار هاییرشته واکنش

این  .را باال می برند می گردد که فشار هایی در سیستم هاي کنترل فشارواکنش

بنابراین به طور کلی هرگاه  .مورد برخالف محرك اولیه هستنددو  اثرات درهر

که شروع به فیدبک منفی می کند  یک دستگاه کنترل عاملی کم یا زیاد شود،

ن عامل را به مقدار میانگین خاص خود برمی شامل یک رشته تغییرات است که آ

ه ثبات سیستمهاي فیدبک منفی ب .گردانند و بدین ترتیب هومئوستاز حفظ می شود

  .و از مرگ جلوگیري می نمایند. و پایداري منجر می شوند

  

  کنترلسیستم هاي  3بهره یا قدرت

به بهره فیدبک منفی برقراري هوموستاز  میزان کارایی یک دستگاه کنترل در 

مثالً فرض کنید حجم زیادي ازخون را به فردي تزریق کنیم که . معروف است

شار شریانی ، در این صورت فاو غیر فعال باشدشریانی فشار  تنظیم دستگاه کنترل

کنون ا .باال می رودمیلی متر جیوه  175  تامیلی متر جیوه  100از مقدار طبیعی 

کنترل به فردي تزریق نماییم که دستگاه  فرض کنید که همان حجم خون را

                                                
3. Gain
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باال جیوه  میلی متر 25فشار شریانی تنها  این بار، فعال باشد تنظیم فشار شریانی او

 - 50بنابراین دستگاه کنترل فیدبکی موجب اصالح فشار خون به میزان  .می رود

اما فشار  شده است، )میلیمتر جیوه 125و 175یعنی اختالف (میلی متر جیوه 

یعنی دستگاه کنترل قادر  ،)خطا( االستب میلی متر جیوه 25 شریانی همچنان

لذا بهره دستگاه را از فرمول زیر  .ودشفشار مانع از تغییر % 100به میزان  نیست

  :محاسبه می کنیم

Gain=Correction/Error )میزان  بهره یا قدرت برابر است با  یعنی

و میلی متر جیوه  – 50 درمثال فوق میزان اصالح معادل ).تصحیح به میزان خطا

بنابراین بهره دستگاه بارورسپتوري  .است میلی متر جیوه +25 معادل میزان خطا

بهره برخی دستگاههاي دیگر کنترل فیزیولوژیک بسیار بیش از . می باشد  -2 فرد

مثالً بهره دستگاه کنترل دماي بدن زمانی که . بهره دستگاه بارورسپتوري است

بنا براین مالحظه می  .است -33سرد قرار گیرد حدود  فرد در معرض هواي نسبتاً

از دستگاه کنترل فشار توسط شود که کارایی دستگاه کنترل دما بسیار بیش 

   .بارورسپتورهاست

  

  فیدبک مثبتسیستمهاي کنترلی از نوع  -ب

  :در بدن وجود داردمثبت دو نوع سیستم فیدبک  

  فیدبک مثبت مفید -1 

  مضر مثبت سیستم فیدبک -2 

 موجب ناپایداري و غالباً مرگ می شود،) بجز انواع مفید آن(مثبت فیدبک سیستم 

سیستم فیدبک مثبت به این معنی است که محرك اولیه سبب تقویت  .نه پایداري

. خودش می گردد که ممکن است این تقویت در جهت افزایش باشد یا کاهش

یدبک ن فآرا نشان می دهد که در از یک فیدبک مثبت مضر  نمونه ايزیر  شکل

  :مثبت می تواند موجب مرگ شود

  

نشان می دهد که قلب انسان طبیعی  قلب، پمپاین شکل ضمن نمایش کارایی  

 لیتر 2 اگر فردي ناگهان دچار .لیتر خون را پمپ می نماید 5در هر دقیقه 

مقدار خون بدن چنان کم می شود که خون کافی براي پمپ موثر  خونریزي شود،

در نتیجه فشار شریانی سقوط می کند  .خون توسط قلب وجود نخواهد داشت

بدین ترتیب عضله قلب  .وق کرونر کاهش می یابدوجریان خون عضله قلب از عر

هم  خونرسانی کرونر باز کاهش تضعیف می شود و عمل تلمبه اي قلب در نتیجه

این چرخه به طور . قلب را تضعیف می نماید پمپ این امر مجددا کاهش می یابد و

توجه کنید که  .می شود تا نهایتاً موجب مرگ شود بارها تکرار خودبخود بارها و

به عبارت دیگر محرك  .هربار چرخه فیدبک موجب تضعیف بیشتر قلب می گردد

   .یعنی فیدبک مثبت وجود دارد اولیه موجب تقویت خود می شود،

اما مکانیسمهاي کنترلی  .می شناسند 1فیدبک مثبت را بیشتر به عنوان دور باطل

مانع از  فیدبک منفی بدن می توانند بر درجات خفیف فیدبک مثبت غلبه کنند و

لیتر خونریزي دچار  2مثالًاگر بیمار مثال مذکور به جاي  .پیدایش دور باطل شوند

مکانیسمهاي فیدبک منفی مسئول کنترل برون ده قلب  لیتر خونریزي شده بود، 1

 فرد نجات می یافت فشار شریانی می توانستند فیدبک مثبت را تعدیل کنند و و

  . )منحنی خط چین شکل(

  :مثالهایی در این باره وجود دارند .مثبت می تواند مفید باشدگاهی فیدبک 

                                                
1. Vicious circle
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هنگامیکه یک  .مثالی از کاربرد ارزشمند فیدبک مثبت است ،لخته شدن خون 

نزیمهاي متعددي به آ لخته شروع به تشکیل می کند، رگ خونی پاره می شود و

نزیمها بر دیگر آاین  برخی از .خود لخته فعال می شوند نام عوامل انعقادي در

موجب  نها،آنزیمهاي غیر فعال خون مجاور خود اثرمی کنند و با فعال ساختن آ

این روند تا زمانی که منفذ رگ مسدود و خونریزي  .تشکیل بیشتر لخته می شوند

   .ادامه می یابد قطع شود،

بچه بتواند شروع به  زمانی که انقباضات رحم چنان شدید شود که سر، زایمان

کشیدگی سرویکس سبب ارسال پیامهایی از  نماید، )گردن رحم( ز سرویکسعبور ا

لذا  .هم قویتر می سازد باز انقباضها را طریق عضالت رحم به تنه رحم می شود و

کشیدگی سرویکس  انقباضات رحم موجب کشیدگی سرویکس می شوند و

رحم سوق  انقباض قویتر بچه را بیشتر به داخل گردن .انقباضات را قویترمی سازد

   . می دهد و این کار تا جایی که کودك متولد شود ادامه می یابد

مقدار کمی  عصبی تحریک شود، هرگاه غشاي یک فیبر، ایجاد پتانسیل عمل

وارد می غشاي عصب به درون فیبر  ولتاژي طریق کانالهاي سدیمی یون سدیم از

می دهند که  را تغییرغشاء پتانسیل  شده به فیبر، انگاه یونهاي سدیم وارد .شوند

تغییر بیشتر پتانسیل  بیشتر، سدیمی این نیز به نوبه خود موجب باز شدن کانالهاي

بنابراین  .و مجدداً باز شدن کانالهاي بیشتر می شود و این چرخه ادامه می یابد

   .سدیم و پیدایش پتانسیل عمل می شودانفجاري یک نشت کوچک موجب ورود 

  

  )پیش خوراند(فوروارد  رلی از نوع فیدسیستم هاي کنت -2

ًبرخی حرکات بدن چنان سریع انجام می شوند که فرصت کافی براي حرکت 

ن به آو سپس برگشت به موقع  پیامهاي عصبی از قسمتهاي محیطی بدن به مغز

لذا مغز از اصلی به نام کنترل پیش  .محیط وجود ندارد تا حرکات کنترل شوند

 به عبارت دیگر، .انقباضات الزم عضالنی استفاده می کندخوراند براي ایجاد 

مغز را از صحت  پیامهاي عصبی حسی که از قسمتهاي در حال حرکت می رسند،

مغز بار  اگر کارها درست انجام نشده باشد، .کارهاي انجام شده مطلع می کنند

را تد که به عضالت می فرس پیامهاي پیش خوراند را دیگر که نیاز به حرکت باشد،

در حرکات بعدي اصالح  نگاه اگر باز هم نیاز به اصالح باشد،آ .اصالح می کند

کنترل سازشی به  .می گویند 1به این پدیده کنترل سازشی .صورت خواهد گرفت

   .فیدبک منفی تاخیري استیک نوع تعبیري 

                                    

  پایان فصل اول

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
1. Adaptive control
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ماده اي که پس از آب بیشترین وزن را در اکثر سلولها دارد انواع 

در صد از وزن سلول را  20تا  10پروتئینها در حالت طبیعی بین 

 .می شوند تقسیم )عملکردي( 2گلوبوالر و 1به دو نوع ساختمانی

پروتئینهاي ساختمانی در سلول عمدتاً به شکل فیالمانهاي دراز هستند که خود 

یکی از کاربردهاي بارز این . پلیمر چندین ملکول تکی پروتئینی می باشند

» اسکلت سلولی«یالمانهاي داخل سلولی، ایجاد میکروتوبولها است که 

ارگانلهایی همچون مژکها، آکسونهاي عصبی و دوکهاي میتوزي سلولهاي در حال 

میتوز را تشکیل می دهند، و کالف  سردرگمی از توبولهاي فیالمانی نازك می 

ش  سلولی سازند که قسمت هاي مختلف سیتوپالسم و نوکلئوپالسم را در بخ

پروتئینهاي فیبریلی در خارج سلول بیشتر در . مربوطه کنار هم نگه می دارند

فیبرهاي کالژن و االستین بافت همبند، عروق خونی، تاندونها، رباطها و امثال آن 

پروتئینهاي عملکردي معموالً از ترکیبی از تعداد اندکی ملکول به 

  . تا نقش آنزیمی دارندعمدو  شکل گلبولی تشکیل شده اند

که در مجموع سلول می باشند  فسفولیپیدها و کلسترول چربیهاي مهم

اهمیت فسفولیپیدها و کلسترول در . سلول را تشکیل می دهد

در این است که آنها عمدتاً در آب نامحلولند و لذا در تشکیل غشاي سلولی و نیز 

عالوه بر  .درون سلولی به کار رفته اندي اندامک هاي غشایی 

یا چربی (فسفولیپیدها و کلسترول برخی سلولها حاوي مقادیر زیاد تري گلیسرید 

مگر  نقش کربوهیدراتها در اعمال ساختمانی سلول ناچیز است،

. می باشد لیکوپروتئینکل گی که به شسلول اجزاي غشاي

اکثر سلولهاي بدن فاقد ذخایر بزرگ . بیشترین نقش آنها در تغذیه سلول است

از وزن کل سلولها را % 1معموالً به طور میانگین حدود 

% 3کربوهیدراتها تشکیل می دهند، در حالی که این مقدار در سلولهاي عضالنی تا 

                                                
1. Structural
2. Globular
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دیده می زیر  تصویري شاخص از یک سلول در زیر میکروسکپ نوري در شکل

از هسته را ، غشاي هسته. دو جزء اصلی آن عبارتند از هسته و سیتوپالسم

سیتوپالسم جدا می کند و غشاي سلولی که به آن غشاي پالسمایی هم می 

مواد مختلف تشکیل دهنده . زدگویند، سیتوپالسم را از مایعات اطراف جدا می سا

ماده تشکیل شده  5پروتوپالسم عمدتاً از 

  .چربیها و کربوهیدراتها

  

آب در بیشتر سلولها به جز . مایع اصلی محیط سلول را آب تشکیل می دهد

  .صد وزن سلول را می سازد

سلول عبارتند از پتاسیم، منیزیم، فسفات، سولفات، 

براي بسیاري از فعالیت  ایونه وجود. بی کربنات، مقدار کمتري سدیم، کلر و کلسیم

مثالً یونهاي موثر بر غشاي سلول امکان انتقال 

در فیبر عصبی و عضالنی را فراهم می  )پتانسیل عمل

ماده اي که پس از آب بیشترین وزن را در اکثر سلولها دارد انواع : پروتئینها

پروتئینها در حالت طبیعی بین . پروتئین است

  .تشکیل می دهند

به دو نوع ساختمانیي سلول پروتئینها 

پروتئینهاي ساختمانی در سلول عمدتاً به شکل فیالمانهاي دراز هستند که خود 

پلیمر چندین ملکول تکی پروتئینی می باشند

یالمانهاي داخل سلولی، ایجاد میکروتوبولها است که ف

ارگانلهایی همچون مژکها، آکسونهاي عصبی و دوکهاي میتوزي سلولهاي در حال 

میتوز را تشکیل می دهند، و کالف  سردرگمی از توبولهاي فیالمانی نازك می 

سازند که قسمت هاي مختلف سیتوپالسم و نوکلئوپالسم را در بخ

مربوطه کنار هم نگه می دارند

فیبرهاي کالژن و االستین بافت همبند، عروق خونی، تاندونها، رباطها و امثال آن 

پروتئینهاي عملکردي معموالً از ترکیبی از تعداد اندکی ملکول به  .یافت می شوند

شکل گلبولی تشکیل شده اند

فسفولیپیدها و کلسترول چربیهاي مهم: چربیها 

سلول را تشکیل می دهدوزن از % 2حدود 

این است که آنها عمدتاً در آب نامحلولند و لذا در تشکیل غشاي سلولی و نیز 

ي اندامک هاي غشایی غشاساختمان 

فسفولیپیدها و کلسترول برخی سلولها حاوي مقادیر زیاد تري گلیسرید 

  . نیز هستند) خنثی

نقش کربوهیدراتها در اعمال ساختمانی سلول ناچیز است، :کربوهیدراتها

اجزاي غشاي به عنوان بخشی از

بیشترین نقش آنها در تغذیه سلول است

معموالً به طور میانگین حدود . کربوهیدراتی هستند

کربوهیدراتها تشکیل می دهند، در حالی که این مقدار در سلولهاي عضالنی تا 
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  2فصل 

  سازمان سلولی

تصویري شاخص از یک سلول در زیر میکروسکپ نوري در شکل

دو جزء اصلی آن عبارتند از هسته و سیتوپالسم. شود

سیتوپالسم جدا می کند و غشاي سلولی که به آن غشاي پالسمایی هم می 

گویند، سیتوپالسم را از مایعات اطراف جدا می سا

پروتوپالسم عمدتاً از . سلول را کالً پروتوپالسم می نامند

چربیها و کربوهیدراتها آب، الکترولیتها، پروتئینها، :است

  

مایع اصلی محیط سلول را آب تشکیل می دهد :آب

صد وزن سلول را می سازددر 85تا  70سلولهاي چربی حدود 

سلول عبارتند از پتاسیم، منیزیم، فسفات، سولفات،  داخل مهمترین یونهاي :ایونه

بی کربنات، مقدار کمتري سدیم، کلر و کلسیم

مثالً یونهاي موثر بر غشاي سلول امکان انتقال . سلولی ضروري است هاي

پتانسیل عمل( ایمپالسهاي الکتروشیمیایی

  .کنند
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را که از داخل در تماس با آب غشاء ، تمام دو سطح )آبدوست

الیه  .ندداخل سلولی و از خارج در تماس با آب خارج سلولی هستند می پوشان

 در برابر مواد معمول محلول در آب نظیر یونها، گلوکز و اوره

بر عکس مواد محلول در چربی نظیر اکسیژن، دي اکسید کربن 

ملکول هاي  .نفوذ کنندغشاء و الکل به آسانی می توانند در این قسمت از 

بینابین مولکولهاي فسفولیپیدي جاي  ي سلول و درغشانیز در ساختار 

  

غشاء  توده هاي گلبولی شناور در چربی دوالیه:  پروتئینهاي غشاي سلول

 :بر دو نوعندغشاء پروتئینهاي . بیشترشان گلیکوپروتئین می باشند

  .را اشغال می کنندغشاء که تمام ضخامت  1مرکزي

چسبیده اند و در عمق آن غشاء ح وکه که تنها به سط 2پروتئینهاي محیطی

کانالهاي سدیمی، (مختلف غشاي سلول  3شامل کانالهاي

مانند حامل گلوکز غشاي ( غشا 1، ناقلین یا حاملهاي)کلسیمی، پتاسیمی و غیره

                                                
1. Integral proteins
2. Peripheral proteins
3. Channels
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همیشه مقدار کمی کربوهیدرات به .  می رسد

گلیکوژن پلیمري نامحلول از گلوکز . شکل گلیکوژن در سلول ذخیره شده است

است که می تواند دپلیمریزه گردد و به سرعت صرف تامین انرژي مورد نیاز سلول 

. هستند حاوي چربی و پروتئینغشاء یک سلول پوشیده از 

میتوکندریها، ، آندوپالسمیهسته، شبکه : شامل موارد زیر هستند

چربی غشاها مانع از حرکت آزاد آب و  .و دستگاه گلژي

  . مواد محلول در آن از بخشی از سلول به بخش دیگر می شود

یک ساختمان نازك و ارتجاعی به قطر  )یا همان غشاي پالسمایی

تقریباً به طور کامل از پروتئین و لیپید غشاء 

 ؛ فسفولیپیدها%55پروتئین : ترکیب تقریبی آن چنین است

  % .3 کربوهیدراتها؛ و % 

ساختار اصلی آن از یک دوالیه . زیر دیده می شود

(Phospholipid bilayer)  می باشد که مولکولهاي پروتئینی

ملکولهاي فسفولیپید . قرار می گیرندغشاء و یا در سطوح این 

قسمتی از هر ملکول . ی دهندرا تشکیل م

 و قسمت دیگر آن) یا اب دوست هیدروفیل

قسمت فسفات . است) یا آب گریز هیدروفوب

آب ( است و قسمت اسید چرب آن هیدروفوب

می شوند؛  دفع آب توسطملکولهاي فسفولیپید 

در نتیجه قسمتهاي . به هم بچسبندغشاء دارند در مرکز 

آبدوست(فسفات هیدروفیل 

داخل سلولی و از خارج در تماس با آب خارج سلولی هستند می پوشان

در برابر مواد معمول محلول در آب نظیر یونها، گلوکز و اوره ي سلوللیپیدي غشا

بر عکس مواد محلول در چربی نظیر اکسیژن، دي اکسید کربن  .نفوذ ناپذیر است

و الکل به آسانی می توانند در این قسمت از 

نیز در ساختار کلسترول 

   .میگیرند

پروتئینهاي غشاي سلول

بیشترشان گلیکوپروتئین می باشندمی باشند که 

مرکزيپروتئینهاي  -1

پروتئینهاي محیطی -2

  .نفوذ نمی کنند

شامل کانالهاي پروتئینهاي مرکزي 

کلسیمی، پتاسیمی و غیره
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می رسد% 6اه تا و در سلولهاي کبدي گ

شکل گلیکوژن در سلول ذخیره شده است

است که می تواند دپلیمریزه گردد و به سرعت صرف تامین انرژي مورد نیاز سلول 

  .شود

  

  تشکیالت فیزیکی سلول 

  غشایی سلول  اندامکهاي

سلول پوشیده از  ياندامکهااصوالً تمام 

شامل موارد زیر هستند اندامکهااین 

و دستگاه گلژي ، پروکسیزومهالیزوزومها

مواد محلول در آن از بخشی از سلول به بخش دیگر می شود

  سلولغشاي 

یا همان غشاي پالسمایی(غشاي سلول 

غشاء نانومتر است این  10تا  5/7تنها 

ترکیب تقریبی آن چنین است. تشکیل شده است

% 4؛ سایر چربیها % 13؛ کلسترول25%

زیر دیده می شود غشاي سلول در شکل

(Phospholipid bilayer) فسفولیپیدي

و یا در سطوح این غشاء در عرض این 

را تشکیل مغشاء  ساختار اصلی چربی دو الیه

هیدروفیل(در آب محلول است  )سر( فسفولیپید

هیدروفوب(محلول در چربی  )دم اسید چرب(

است و قسمت اسید چرب آن هیدروفوب )آب دوست( فسفولیپید هیدروفیل

  . است )گریز

ملکولهاي فسفولیپید ) هیدروفوب(اسید چربی  قسمتهاي

دارند در مرکز  بنابراین آنها ذاتاً تمایل
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پمپ ( و پمپ ها 3هاه ، گیرند)کلسیم-مبادله گر سدیم( 2، مبادله گرها)سلولها

  .  می باشند ....)سدیم پتاسیم، پمپ کلسیم و

تقریباً تمام این مرکزي غشاء متصلند و غالباً به پروتئینهاي  پروتئینهاي محیطی

غشاي » منافذ«پروتئینهاي محیطی به عنوان آنزیم یا کنترل کننده انتقال مواد از 

  .سلولی عمل می کنند

  

  

  »گلیکوکالیس سلولی« -ءراتهاي غشاکربوهید

کربوهیدراتها تقریباً همیشه به همراه پروتئینها و چربیها و به شکل گلیکوپروتئین و 

از نوع غشاء  مرکزيدر واقع بیشتر پروتئینهاي . دیده می شوندغشاء گلیکولیپید در 

 از نوع گلیکولیپیدغشاء ملکولهاي چربی یک دهم  گلیکوپروتئین هستند و حدود

، بیرون از سطح سلولاین ملکولها تقریباً همیشه به » قندي«قسمت . هستند

کربوهیدراتی موسوم به دیگر ترکیبات بسیاري از . برجسته و آویزان است

لذا غالباً تمام سطح . پروتئوگلیکان نیز به سستی به سطح بیرونی متصل هستند

  .کوکالیس استبه نام گلی کربوهیدراتی بیرونی سلول داراي یک پوشش سست

  :اراي وظایف متعددي می باشدگلیکوکالیس د

                                                                                       
1. Transporters
2. Exchangers
3. Receptors

را منفی می غشاء بسیاري از آنها بار منفی دارند و در نتیجه بار کلی سطح  -1

  .سازند تا بدین ترتیب مواد منفی را دفع نماید

د و نلولهاي دیگر می چسبسکالیس  گلیکوکالیس برخی سلولها به گلیکو -2

  .می شود موجب اتصال سلولها به هم

بسیاري از کربوهیدراتها به عنوان گیرنده براي اتصال هورمونهایی همچون  -3

  . انسولین عمل می کنند

  .برخی از آنها در واکنشهاي ایمنی دخالت دارند -4

  

  سیتوپالسم و ارگانلهاي آن

. قسمت مایع و شفاف سیتوپالسم که ذرات در آن پراکنده اند سیتوزول نام دارد

اجزاي  .عمدتاً حاوي پروتئینهاي محلول، الکترولیتها و گلوکز استسیتوزول 

گلبولهاي چربی خنثی، گرانولهاي گلیکوژن، : پراکنده در سیتوپالسم عبارتند از

، آندوپالسمیشبکه : ریبوزومها، وزیکولهاي ترشحی و پنج ارگانل بسار مهم

  .دستگاه گلژي، میتوکندریها، لیزوزومها و پراکسیزومها

  

   4آندوپالسمیشبکه  -1

شبکه اي از ساختمانهاي توبولی و وزیکولی در سیتوپالسم وجود دارد که به شبکه 

تمام توبولها و وزیکولها با هم مرتبطند و  . معروف است آندوپالسمی) رتیکولوم(

جدار آنها نیز از غشاهاي چربی دوالیه تشکیل شده است که همچون غشاي 

مساحت کل این تشکیالت در برخی . تئین استسلولی داراي مقادیر زیاد پرو

برابر مساحت غشاي سلول  40یا  30سلولها نظیر سلولهاي کبدي می تواند تا 

  . برسد

                                                
4. Endoplasmic reticulum, ER
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فضاي . دیده می شودزیر  در شکل آندوپالسمیساختمان دقیق بخشی از شبکه 

پر می کند که با مایع بیرون  آندوپالسمیدرون توبولها و وزیکولها را ماتریس 

میکروسکپ الکترونی نشان می دهد که فضاي . تفاوت دارد آندوپالسمیکه شب

   .با فضاي بین دوالیه غشاي هسته مرتبط است آندوپالسمیدرون شبکه 

می شوند و  آندوپالسمیمواد تشکیل شده در برخی قسمتهاي سلول وارد شبکه 

ضمناً سطح زیاد شبکه و . سپس به سایر قسمتهاي سلول منتقل می گردند

دستگاههاي آنزیمی متعددي که به غشاهاي آن متصلند، تشکیالتی را بوجود می 

فعالیت  که در زمانی .آورند که سهم عمده اي در اعمال متابولیک سلول دارد

سنتزي سلول در تولید پروتئینها افزایش می یابد ریبوزوم ها به سطح خارجی 

. به آن می بخشد) دار دانه(شبکه آندوپالسمی متصل شده و یک ظاهر گرانوالر 

پروتئین سازي  کمک به عمل و وظیفه آن بوده و پروتئین RNA شامل ریبوزوم 

  .در سلول است

  

آندوپالسمی که هیچ ریبوزومی به آن متصل نیست، شبکه  آندوپالسمیبکه ش 

 ساخت مواد لیپیديدر وظیفه شبکه صاف . یا صاف نام دارد) آگرانولر(بیدانه 

و سایر فرایندهاي  )هورمونهاي استروئیدي مثل هورمونهاي قشر غده فوق کلیه(

  . نزیمهاي داخل شبکه انجام می شوند، می باشندسلولی که به کمک آ

    

  1دستگاه گلژي -2

غشاهاي آن شبیه . است آندوپالسمیدستگاه گلژي در ارتباط نزدیک با شبکه 

 یوزیکول هاي دستگاه گلژي معموالً از الیه. می باشند آندوپالسمیغشاي شبکه 

نازك، مسطح و محصور تشکیل شده است که روي هم انباشته شده اند و نزدیک 

 مانند سلولهاي غده اي این دستگاه به ویژه در سلولهاي ترشحی. هسته هستند

   .بارز است

ي انتقالی وزیکولها. عمل می کند آندوپالسمیدستگاه گلژي با همکاري شبکه 

) ERیا وزیکولهاي به اختصار ( آندوپالسمیکوچک موسوم به وزیکولهاي شبکه 

جدا می شوند و اندکی بعد به دستگاه گلژ ي متصل می  آندوپالسمیدائماً از شبکه 

                                                
1. Golgi apparatus
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بسته بندي می  شبکه آندوپالسمی بدین ترتیب موادي که در وزیکولهاي. گردند

سپس دستگاه . لژي منتقل می گردندبه دستگاه گ آندوپالسمیشوند از شبکه 

گلژي آنها را به صورت لیزوزوم، وزیکولهاي ترشحی یا سایر اجزاي سیتوپالسمی 

  .در می آورد

  

  لیزوزومها -3

هستند نانومتر  750تا  250با قطر بین ) وزیکولی(ارگانلهایی حبابچه اي  لیزوزومها

واقع دستگاه گوارش داخل لیزوزومها در . که توسط دستگاه گلژي ساخته می شوند

هر لیزوزوم را یک غشاي چربی دوالیه فرا گرفته است و دور  . سلولی هستند

نانومتري است که مجتمع هاي  8 تا 5درون آن انباشته از تعداد زیادي گرانول 

مثالً پروتئینها به . می باشند) هضمی(آنزیم هیدروالز  40پروتئینی از حدود 

می شوند، گلیکوژن به گلوکز، و لیپیدها به اسیدهاي اسیدهاي آمینه هیدرولیز 

  .چرب و گلیسرول

  

  پراکسیزومها -4

پراکسیزومها از نظر فیزیکی شبیه به لیزوزومها هستند، ولی از دو نظر با آنها 

یا شاید  ( اوالً معتقدند که پراکسیزومها از تکثیر خود بوجود می آیند: متفاوتند

ثانیاً . ، نه توسط دستگاه گلژي)صاف باشند السمیآندوپحاصل جوانه زدن از شبکه 

چندین اکسیداز وجود . آنها به جاي هیدروالزها، داراي آنزیمهاي کاتاالز هستند

دارد که می توانند اکسیژن را به یونهاي هیدروژن حاصل از مواد شیمیایی مختلف 

هیدروژن پراکسید . بسازند) H2O2(داخل سلول متصل کنند و پراکسید هیدروژن 

یک ماده به شدت اکسید کننده است و به همراه کاتاالز مورد ) آب اکسیژنه(

کاتاالز یک آنزیم اکسیداز دیگر است که به مقدار زیاد در . استفاده قرار می گیرد

پراکسیزومها وجود دارد و بسیاري از مواد را که می توانند براي سلولها سمی 

یمی از الکل مصرفی را پراکسیزومهاي مثالً حدود ن. باشند، اکسید می کند

  .سلولهاي کبدي بدین طریق سمزدایی می کنند

  

    1وزیکولهاي ترشحی -5

ترشح مواد  )مثل سلولهاي غده اي( یکی از مهمترین وظایف بسیاري از سلولها

و دستگاه  آندوپالسمیتقریباً تمام این مواد ترشحی توسط شبکه . خاص است

گلژي ساخته می شوند و سپس به وسیله وزیکولهاي ذخیره اي موسوم به 

وزیکولهاي ترشحی یا گرانولهاي ترشحی از دستگاه گلژي به درون سیتوپالسم  

  . آزاد می شوند

  میتوکندریها  -6

سلولها بدون آنها نمی توانند . سلول هستند داخلی "2موتورخانه"میتوکندریها 

قسمت اعظم انرژي را از عناصر غذایی و اکسیژن کسب کنند و در نتیجه تمام 

ساختار اصلی میتوکندري عمدتاً از دو غشاي  .فعالیتهاي سلول متوقف می شود

یک غشاي بیرونی و یک غشاي : الیه و پروتئین تشکیل شده است چربی دو

 ستیغ هایینی در بسیاري مناطق به داخل برجسته می شود و غشاي درو. درونی

عالوه بر این، ماتریس . می شوند می سازد که آنزیمهاي اکسیداتیو به آنها متصل

حفره درونی میتوکندري حاوي آنزیمهاي محلولی است که براي استخراج انرژي از 

ر پ«انرژي آزاد شده صرف ساخت یک ماده . عناصر غذایی ضروري هستند

به بیرون از  ATPسپس . می شود) ATP(به نام آدنوزین تري فسفات » انرژي

می شود و در سرتاسر سلول پخش می شود تا انرژي خود را در  میتوکندري منتقل

میتوکندریها خود تکثیر هستند، . جاهاي الزم براي انجام وظایف سلول آزاد نمایند

اشته باشد، یک میتوکندري می نیاز د  ATPیعنی هرگاه سلول به مقدار بیشتري 

تواند میتوکندري دیگري بسازد و دومی هم بهمین ترتیب قابلیت تولید 

 DNAمشابه   DNAدر واقع میتوکندریها حاوي . میتوکندریهاي دیگر را دارد

  . هسته سلول هستند

  

                                                
1. Secretory granules 
2 . Power house
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اسکلتی آنها براي سلول است تا تشکیالت فیزیکی محکمی براي برخی مناطق 

 DNAور خالصه هسته حاوي مقدار زیادي به ط. هسته مرکز کنترل سلول است

نها مشخصات پروتئینهاي سلول، از جمله ژ. است که سالها آنها را ژن نامیده ایم

ژنها . آنزیمهاي سیتوپالسمی مسئول کنترل فعالیت هاي سلول را تعیین می کنند

تولید مثل خود سلول را نیز کنترل می کنند و سپس سلول طی فرایندي موسوم به 

هر یک از دو سلول، یکی از دو گروه . به دو سلول دختري تقسیم می شود

یا پوشش غشاء اطراف هسته را غشایی فرا می گیرد این . ژنها را دریافت می دارد

. هسته در واقع دو غشاي مجزا است که یکی از آنها درون دیگري را می پوشاند

است و فضاي بین دو غشاي هسته نیز  آندوپالسمیغشاي بیرونی در ادامه شبکه 

چند هزار منفذ هسته اي در . است آندوپالسمیدر ادامه محفظه درون شبکه 

کمپلکسهاي بزرگ پروتئینی به اطراف لبه هر منفذ . غشاي هسته وجود دارد

نانومتر است حتی این  9متصلند، به طوري که قطر ناحیه مرکزي منفذ تنها حدود 

ر تعداد نسبتاً زیادي از ملکولهاي داراي حد اکثر وزن ملکولی 

  .بگذرندغشاء کافی است تا با سرعت قابل قبولی از 

  

  پایان فصل دوم
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  تشکیالت فیالمانی و توبولی سلول 

. سازمان یافته اند توبولو  فیالمانپروتئینهاي فیبریلی سلول معموالً به صورت 

است که توسط ریبوزومهاي درون  یمنشأ آنها از ملکولهاي پیش ساز پروتئین

به صورت پلیمر در می منفرد پروتئینی ملکولهاي 

به عنوان مثال، غالباً تعداد زیادي فیالمان اکتین در 

محافظ یک  وجود دارد که) موسوم به اکتوپالسم

در سلولهاي عضالنی هم فیالمانهاي اکتین و 

که اساس انقباض  میوزین به صورت یک ماشین خاص انقباضی سازمان  یافته اند

  . عضله را در سرتاسر بدن تشکیل می دهد

ت که از پلیمریزاسیون ملکولهاي توبولین تشکیل شده 

است در تمام سلولها براي ساخت تشکیالت توبولی بسیار قوي موسوم به 

ساختار اسکلت توبولی، نمونه اي دیگر از 

میکروتوبولهاست که در مرکز مژکهاي بیرون زده از سیتوپالسم قرار دارد و تا 

سانتریولها و دوك میتوزي سلولهاي در حال میتوز نیز از 

بنابراین وظیفه اصلی میکروتوبولها، نقش  .

اسکلتی آنها براي سلول است تا تشکیالت فیزیکی محکمی براي برخی مناطق 

  .سلول فراهم شود

  هسته      -8

هسته مرکز کنترل سلول است

است که سالها آنها را ژن نامیده ایم

آنزیمهاي سیتوپالسمی مسئول کنترل فعالیت هاي سلول را تعیین می کنند

تولید مثل خود سلول را نیز کنترل می کنند و سپس سلول طی فرایندي موسوم به 

به دو سلول دختري تقسیم می شودمیتوز 

ژنها را دریافت می دارد

هسته در واقع دو غشاي مجزا است که یکی از آنها درون دیگري را می پوشاند

غشاي بیرونی در ادامه شبکه 

در ادامه محفظه درون شبکه 

غشاي هسته وجود دارد

متصلند، به طوري که قطر ناحیه مرکزي منفذ تنها حدود 

ر تعداد نسبتاً زیادي از ملکولهاي داراي حد اکثر وزن ملکولی اندازه نیز براي عبو

کافی است تا با سرعت قابل قبولی از  44000
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تشکیالت فیالمانی و توبولی سلول  -7

پروتئینهاي فیبریلی سلول معموالً به صورت 

منشأ آنها از ملکولهاي پیش ساز پروتئین

ملکولهاي . می شوند سیتوپالسم ساخته

به عنوان مثال، غالباً تعداد زیادي فیالمان اکتین در . آیند و فیالمانها را می سازند

موسوم به اکتوپالسم(بیرونی سیتوپالسم  منطقه

در سلولهاي عضالنی هم فیالمانهاي اکتین و . ارتجاعی براي سلول می سازد

میوزین به صورت یک ماشین خاص انقباضی سازمان  یافته اند

عضله را در سرتاسر بدن تشکیل می دهد

ت که از پلیمریزاسیون ملکولهاي توبولین تشکیل شده نوع خاصی از فیالمان سف

است در تمام سلولها براي ساخت تشکیالت توبولی بسیار قوي موسوم به 

ساختار اسکلت توبولی، نمونه اي دیگر از . توبول به کار رفته استومیکر

میکروتوبولهاست که در مرکز مژکهاي بیرون زده از سیتوپالسم قرار دارد و تا 

سانتریولها و دوك میتوزي سلولهاي در حال میتوز نیز از  .می رسدنوك مژك 

.میکروتوبولهاي سفت تشکیل شده اند
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   3فصل 

  از غشاي سلول موادانتقال 

یه چربی یا با خواه به صورت مستقیم از خالل دو ال عبور مواد از غشاي سلول

آندوسیتوز ( و یا انتقال وزیکولی انتقال فعال، روش انتشاربه سه  واسطه پروتئین ها

  . صورت می گیرد )و اگزوسیتوز

عبور مواد از یک محیط پر غلظت به محیط کم  ،منظور از انتشار :انتشار -1

  . غلظت با استفاده از انرژي جنبشی مواد صورت می گیرد

  :ه شاملگروه تقسیم می شود ک خالل غشاي سلول به دو زیر از انتشار

   1ساده انتشار  - الف

  شده 2تسهیل انتشار -ب

طریق  از یاغشاء  طریق یک منفذ در از ي موادساده مولکول ها  انتشاردر 

سرعت  .عبور می نمایند ي بین مولکولی بدون دخالت پروتئین هاي حاملهافضا

غشاء اندازه منافذ  تعداد و سرعت حرکت جنبشی، ماده موجود، مقدار به انتشار

  :انتشار ساده از دو راه در غشاي سلول صورت می گیرد. بستگی دارد

. دو الیه چربی، مخصوصاً اگر ماده منتشر شونده محلول در چربی باشدمیان از  -1

کربن و مواد مختلف محلول در و دي اکسید  ، نیتروژنمانند گازهاي اکسیژن

  .چربی

براي یونهاي ( که در غشاي سلول قرار می گیرند یونی  از طریق کانال هاي -2 

  )مختلف

.  

در انتشار تسهیل شده مواد از یک محیط پر غلظت به محیط کم غلظت با استفاده 

  . حرکت می نمایند پروتئین حاملاز یک 

                                                
1. Simple diffusion
2. Facilitated diffusin

که  کمک می کند بدین نحوغشاء  مولکول ها یا یون ها از پروتئین حامل به عبور

 می کند جابجاغشاء در عرض  را آنها و متصل می شود به طریقه شیمیایی به آنها

  . )مانند انتشار تسهیل شده گلوکز توسط حاملین گلوکز در غشاء(

  

  طریق لیپید دو الیه چربی از محلول در مواد انتشار

لیپید دو الیه را تعیین می  ماده در مهمترین فاکتورهایی که سرعت انتشار یکی از

 مثالً قابلیت حاللیت اکسیژن،. چربی است ماده درآن  کند، قابلیت حاللیت

 به طوري که تمام آنها .چربی زیاد است الکل ها در دي اکسیدکربن و نیتروژن،

خالل غشاي سلول  الیه حل شوند و از لیپید  دو در می توانند مستقیماً

   .منتشرگردند

  

ي چربی از میان کانال ها حلول درمسایر مولکول هاي نا و آب انتشار

  نیپروتئی

تمام  به سادگی در اما بسیار نامحلول است،غشاء چربی هاي  درهر چند آب 

بنام  کانال هاي پروتئینی واقع تمام آن از در غشاي سلول نفوذ می کند و

غشاهاي سلولی  بیشتر آب در سرعت نفوذ .می گذرد (Aquaporin)آکواپورین 

غشاي گلبول  جهت از هر ثانیه در هر کل آبی که در مقدار مثالً .حیرت انگیزاست

هر مولکول آب در (گلبول قرمز است  حجم خود برابر 100 حدود می گذرد قرمز

مولکول  سایر ).کیلومتر در ساعت را طی می نماید 2500دماي بدن مسافتی حدود 

کافی کوچک باشند می توانند  صورتی که به حد در چربی نیز هاي نامحلول در

قدرت  چه اندازه آنها بزرگتر باشد، هر .لهاي پروتئینی بگذرندکانا منفذ مثل آب از

قطر  از بیشتر %20قطر مولکول اوره  مثالً .نفوذشان به شدت کاهش می یابد

حدود یک هزارم  منافذ غشاي سلول در قدرت نفوذ آن در اما مولکول آب است ،

  قدرت نفوذ آب است

  

  فتار دریچه اي این کانالها ر و یمیان کانال هاي پروتئین از انتشار
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انتقال در کانالها  کانال،  کانالهاي پروتئینی یا باز هستند یا بسته، در زمان باز بودن

کانال هاي پروتئینی دو ویژگی مهم . )شکل زیر( می باشد انتشار سادهبه روش 

از بعضی  )2(نفوذپذیري انتخابی دارند  آنها غالباً نسبت به مواد معینی )1( :دارند

  . بسته می شوند کانال ها توسط دریچه هایی باز و

  

  

  نفوذپذیري انتخابی کانل هاي پروتئینی 

کانال هاي پروتئینی براي انتقال یک یا چند یون یا مولکول خاص بسیار  بعضی از

بار  شکل، ویژگی هاي خود کانال ها مثل قطر، این امر از .انتخابی عمل می کنند

براي  .سطوح داخلی آنها منتج می شود شیمیایی موجود درپیوندهاي  الکتریکی و

در  3/0 مثال یکی از مهم ترین کانال هاي پروتئینی به نام کانال سدیم داراي قطر

کانال است که شدیداً بار الکتریکی  یآن سطح داخل نانومتر است اما مهم تر از 5/0

به  هیدراته سدیم راد این بار منفی شدید قادر است یون هاي کوچک و .منفی دارد

در کانال . در واقع آنها را از مولکولهاي آب اطرافش دور کند و داخل کانال بکشد

   .ها، یون هاي سدیم طبق قوانین معمولی انتشار حرکت کنند

براي انتقال پتاسیم انتخابی عمل می  یاما گروه دیگري از کانال هاي پروتئین

نانومتر  3/0در  3/0ل هاي سدیم و این کانال ها کمی کوچکتر از کانا. کنند

بنابر این . هستند اما بار منفی ندارند و پیوند هاي شیمیایی آنها متفاوت است

یون  به داخل کانال بکشاند و که یون ها را نیروي جاذب قدرتمندي وجود ندارد

یون هاي هیدراته پتاسیم به طور چشم گیري  .هاي پتاسیم از آب دور نمی شوند

راته یون هاي سدیم کوچکترند زیرا یون هاي سدیم نسبت به یون از شکل هید

 بدین ترتیب یون هاي هیدراته و .هاي پتاسیم آب بیشتري  جذب می کنند

حالی  میان این کانال هاي کوچک عبور کنند در به آسانی از کوچک پتاسیم قادرند

  . سدیم پس زده می شوندهیدراته  که یون هاي بزرگ و

  

  کانال هاي پروتئینی عمل دریچه اي 

کانال هاي پروتئینی وسیله اي براي کنترل نفوذپذیري کانال  1عمل دریچه اي

  : این عمل دریچه اي وابسته به عوامل مختلفی است .نسبت به یون ها می باشد

یعنی در اثر تغییرات ولتاژ غشاء این کانالها باز  :2کانالهاي وابسته به ولتاژ-1

مثال کانالهاي ولتاژي سریع سدیمی با مثبت تر شدن پتانسیل . یا بسته می شوند

بنابراین در زمان مثبت شدن . غشاي سلول باز و در ولتاژهاي منفی بسته می مانند

ادیر بسیار این دریچه ها سریعاً باز شده و به مقپتانسیل غشاي سلولهاي عصبی، 

سدیمی به سمت  کانالهايزیادي از یون هاي سدیم اجازه می دهند تا از طریق 

مکانیسم پایه ایجاد پتانسیل عمل در اعصاب که این امر  .حرکت کنندغشاء داخل 

هنگامی که داخل کانالهاي پتاسیمی  .می باشد ال هاي عصبی هستند،نمسئول سیگ

   .ز می شوندبا غشاي سلول بار مثبت پیدا می کند،

  

   )عامل شیمیایی( 3لیگانديکانالهاي وابسته به -2

به آنها باز می )لیگاند(بعضی از کانال هاي پروتئینی با اتصال یک ماده شیمیایی

این اتصال باعث ایجاد تغییر شکل یا تغییر پیوندهاي شیمیایی مولکول . شوند

بسته شدن  و این پدیده بازبه .پروتیین می گردد که دریچه را باز یا بسته می کند 

بسیار مهم دریچه مثالهاي  یکی از  .شیمیایی یا وابسته به لیگاند گفته می شود

استیل کولین  .اثر استیل کولین بر روي کانال استیل کولین است هاي شیمیایی،

 دین ترتیب از طریق یک سوراخ با بار منفی وب .این کانال را باز می کند چهدری

امکان عبور مولکول هاي بدون بار یا یونهاي مثبت کوچکتر از  انومتر،ن 65/0قطر 

                                                
1 . Gating
2. Voltage dependent channels 
3. Ligand gated channels 
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کانالهاي  تک امروزه براي اندازه گیري جریان از تک .این اندازه ایجاد می گردد

  . استفاده می نمایند Patch clampغشاي سلولها از روش 

  

  انتشار تسهیل شده  -ب

در غشاي سلول صورت گیرد ي که با استفاده از یک پروتئین حامل به انتشار

 انتشار ماده به سمت دیگر را حامل،پروتئین یعنی  .انتشار تسهیل شده گویند

  .تسهیل می نماید

  

سرعت انتشار ساده از طریق یک  :تفاوت انتشار ساده با تسهیل شده

در  در حالیکه ) رابطه خطی( کانال باز متناسب با غلظت ماده  افزایش می یابد

حد مکسیمم  با افزایش غلظت ماده سرعت انتشار به یک ،شدهانتشار تسهیل 

VMax می رسد .  

  

  چه چیزي باعث این محدودیت در انتشار تسهیل شده می گردد؟ 

یک دلیل عمده در ایجاد این محدودیت تغییر شکل فضایی مورد نیاز در  -1

اتصال د یعنی رون. ساختمان پروتئین در انتقال دادن ماده مورد نظر می باشد

با ماده انتقالی در یک سمت غشاء و تغییر شکل فضایی و آزاد  حامل پروتئین

بنابراین سبب محدودیت . نمودن آن در سمت دیگر غشاء زمانبر می باشد

  ) .باالشکل (عملکرد پروتئین حامل می گردد 

که  .دلیل دوم محدود بودن تعداد حاملین موجود در غشاي سلول می باشد -2

.د و ظرفیت مشخصی می باشدداراي تعدا

می توان  می کنند عبور از میان مواد بسیار مهمی که با انتشار تسهیل شده از غشا 

گلوگز در غشاي تمام سلولهاي  حامل .نام برد اغلب اسیدهاي آمینه را ز وگلوک

همچنین انسولین می تواند سرعت انتشار تسهیل شده گلوکز را  . بدن وجود دارد

 مکانیسم اصلی کنترل مصرف گلوکز این پدیده، .برابرافزایش دهد 20تا 10حدود 

  .در بدن توسط انسولین می باشد

  

  عوامل مؤثر بر برآیند سرعت انتشار 

  تالف غلظتاخ -1

هر چه اختالف غلظت یک ماده در دو سمت غشاي سلول بیشتر شود میزان 

سرعت انتشار به درون سلول با تفاضل غلظت درون و  . انتشار افزایش می یابد
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 Ciغلظت بیرونی و  Coکه در آن . D  (Co-Ci) .بیرون آن متناسب است

  .)Aشکل زیر قسمت ( است ماده غلظت درونی

  

  انسیل الکتریکی بر انتشار یون هاپت اختالفاثر  -2

اعمال بار الکتریکی مثبت در یک سمت غشا سبب جذب یونهاي منفی در آن  

هنگامی که  ).Bسمت چپ شکل (. سمت و اعمال بار منفی اثر عکس می گذارد

و بار منفی به سمت چپ آن اعمال می شود، یک غشاء بار مثبت به سمت راست 

منفی را  بار مثبت یون هاي. ایجاد می گرددغشاء شیب الکتریکی بین دو سوي 

بنابراین برآیند انتشار . جذب می کند، در حالی که بار منفی آن ها را دفع می نماید

پس از مدتی مقادیر زیادي از یون هاي منفی به سمت . از چپ به راست است

دیده  Bراست خواهند رفت و حالتی را بوجود می آورند که در سمت راست شکل 

اختالف غلظتی می شوند که در خالف می شود و در آن یون هاي مذبور داراي 

اکنون اختالف غلظت تمایل دارد . جهت اختالف پتانسیل الکتریکی آن ها است

یون ها را به چپ براند، در حالی که اختالف پتانسیل الکتریکی مایل است آن ها 

وقتی اختالف به حد کافی زیاد شود، تأثیر هر دو عامل با هم . را به راست بکشاند

  .ی شودمتعادل م

  

  بر انتشار تأثیر اختالف فشار در طرفین غشا -3

فشار عبارت است از مجموع تمام نیروهاي مولکول هاي مختلف که در معناي 

بنابراین اگر فشار در یک . اعمال می شود غشا لحظه اي معین بر واحد سطح

بیشتر از طرف دیگر باشد، یعنی مجموع تمام نیروهاي مولکول هایی غشاء طرف 

می خورند بیش از مجموع نیروها در سمت  به کانال ها برغشاء که در آن سمت 

فشار به سمت کم فشار  بنابراین جهت انتشار خالص از سمت پر .مقابل است

 دیده می شود، به طوري که یکشکل  Cقسمت این تأثیر در . خواهد بود

تولید می کند و بدین ترتیب » منفذ«فشار زیادي در یک طرف یک  ،پیستون

در آن سمت و در نتیجه، انتشار غشاء موجب برخورد مولکول هاي بیشتر با 

   .مولکول هاي بیشتر به سمت دیگر می شود

  

مثال در ریه ها به دلیل فشار باالتر اکسیژن در کیسه هاي هوایی نسبت به  *

  .اکسیژن از ریه به سمت خون می باشد خون، جهت انتشار

  

  

  انتقال فعال مواد از غشا ها -2

شیب غلظت یا در خالف جهت » خالف جهت«حرکت مولکول ها یا یون ها در 

مواد مختلفی . انتقال فعال می گویندرا شیب الکتریکی یا فشاري از غشاي سلول 

یون سدیم، یون : جمله از غشاهاي سلولی به وسیله انتقال فعال عبور می کنند، از

پتاسیم، یون کلسیم، یون هیدروژن، یون کلر، یون یدید، یون اورات، چند قند 

  .مختلف، و بیشتر اسیدهاي آمینه

  : اساس منبع تامین انرژي به دو دسته تقسیم می گردد انتقال فعال  بر

   1انتقال فعال اولیه  - الف

   1انتقال فعال ثانویه -ب

                                                
1. Primary active transport
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انتقال فعال اولیه یون کلسیم بوده و سبب  ATP aseاین پمپ داراي خاصیت 

اي بدن در حدي غلضت یون کلسیم در سیتوزول تقریباً تمام سلول ه

غلضت آن در مایع خارج سلولی حفظ می  فوق العاده کم، یعنی حدود 

دو پمپ کلسیم غشاي سلول که کلسیم را به بیرون از سلول پمپ می کند و 

پمپ کلسیم غشاي اندامک هاي داخل سلولی مانند  شبکه سارکوپالسمی 

کلسیم را به داخل این سلولهاي عضالنی و میتوکندریهاي تمام سلولها که 

  . از نوع انتقال فعال اولیه می باشند اندامکها پمپ می نماید،

  

دو نقطه از بدن داراي دستگاه هاي مهم انتقال فعال اولیه براي یون هیدروژن 

سلولهاي جداري  )سمت لوله اي( در غشاي لومینال) 1: (این دو عبارتند از

سلولهاي انتهاي توبول هاي دیستال و نیز مجاري جمع )2(

قدرتمند ترین پمپ یون هیدروژن در بدن که به روش . 

انتقال فعال اولیه عمل می کند در دیواره سلول هاي عمقی غدد معده  بنام 

در این پمپ منشأ ترشح اسید کلریک . سلولهاي پاریتال یا جداري قرار دارد

انتهاي توبول هاي دیستال کلیه و نیز مجاري جمع . ترشحات گوارشی معده است

کننده آن داراي سلول هایی خاص موسوم به سلول هاي بینابینی هستند که یون 

  .هیدروژن را به روش انتقال فعال اولیه ترشح می کنند
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مستقیماً از تجزیه آدنوزین تري الزم براي انتقال مواد، 

اما درانتقال فعال ثانویه از انرژي ذخیره شده به 

صورت اختالف غلظت یون ها در دو طرف غشاء استفاده می شود که خود آن 

انتقال به پروتئینهاي حامل که  ،و مورد فوق

البته ) مشابه حالت انتشار تسهیل شده (در عرض غشاء قرار دارند وابسته است 

تفاوت این موارد با انتشار تسهیل شده آن است که پروتیین به ماده مورد نظر 

  . انرژي می دهد تا در خالف جهت شیب الکترو شیمیایی جابجا شود

سدیم یون  ATP ،3این پمپ با شکستن یک مولکول 

یون پتاسیم را به درون غشاء پمپ می   2را به بیرون از غشاي سلول می راند  و 

  حفظ اختالف غلظت سدیم و پتاسیم در طرفین غشاي سلول

چون در ازاي (ایجاد پتانسیل الکتریکی منفی درون سلولها یا اثر الکتروژنیک 

هر سه یون سدیم خارج شده دو پتاسیم وارد می شود یعنی سه بار مثبت خارج و 

  )فقط دو بار مثبت جایگزین آنها می شود و یک بار منفی در سلول ایجاد می گردد

از تجمع یونهاي با بار مثبت  در داخل  به دلیل جلوگیري

-+NA(شکل زیر اجزاي فیزیکی اصلی پمپ 

                                                                                
1. Secondary active transport

  پمپ کلسیم -ب

این پمپ داراي خاصیت 

غلضت یون کلسیم در سیتوزول تقریباً تمام سلول ه. می گردد

فوق العاده کم، یعنی حدود 

دو پمپ کلسیم غشاي سلول که کلسیم را به بیرون از سلول پمپ می کند و . شود

پمپ کلسیم غشاي اندامک هاي داخل سلولی مانند  شبکه سارکوپالسمی 

سلولهاي عضالنی و میتوکندریهاي تمام سلولها که 

اندامکها پمپ می نماید،

  

  پمپ هیدروژن -ج

دو نقطه از بدن داراي دستگاه هاي مهم انتقال فعال اولیه براي یون هیدروژن 

این دو عبارتند از. هستند

(عده و غدد م) پاریتال(

. کننده قشري در کلیه

انتقال فعال اولیه عمل می کند در دیواره سلول هاي عمقی غدد معده  بنام 

سلولهاي پاریتال یا جداري قرار دارد

ترشحات گوارشی معده است

کننده آن داراي سلول هایی خاص موسوم به سلول هاي بینابینی هستند که یون 

هیدروژن را به روش انتقال فعال اولیه ترشح می کنند
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  یهانتقال فعال اول -الف

الزم براي انتقال مواد،  انتقال فعال اولیه انرژيدر 

اما درانتقال فعال ثانویه از انرژي ذخیره شده به . به دست می آید) ATP(فسفات 

صورت اختالف غلظت یون ها در دو طرف غشاء استفاده می شود که خود آن 

و مورد فوقدر هر د. حاصل انتقال فعال اولیه است

در عرض غشاء قرار دارند وابسته است 

تفاوت این موارد با انتشار تسهیل شده آن است که پروتیین به ماده مورد نظر 

انرژي می دهد تا در خالف جهت شیب الکترو شیمیایی جابجا شود

  

  مثالهاي انتقال فعال اولیه   -1

این پمپ با شکستن یک مولکول ، پمپ سدیم پتاسیم - الف

را به بیرون از غشاي سلول می راند  و 

  :وظایف این پمپ شامل. نماید

حفظ اختالف غلظت سدیم و پتاسیم در طرفین غشاي سلول -1 

ایجاد پتانسیل الکتریکی منفی درون سلولها یا اثر الکتروژنیک  -2 

هر سه یون سدیم خارج شده دو پتاسیم وارد می شود یعنی سه بار مثبت خارج و 

فقط دو بار مثبت جایگزین آنها می شود و یک بار منفی در سلول ایجاد می گردد

به دلیل جلوگیري(کنترل حجم سلولها  -3 

شکل زیر اجزاي فیزیکی اصلی پمپ ). سلول که سبب اسمز آب می شود

K+ (رانشان می دهد.  
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یون سدیم موجب می شود یون سدیم و ماده مورد نظر تواما به 

،  )Counter-Transport(مثال بارز انتقال تبادلی . درون سلول وارد شوند

  . مبادله سدیم به همراه کلسیم در دیواره سلولهاي عضالنی می باشد

به یک ) براي مولکولهاي آب(به حرکت مولکولهاي آب از یک محیط پرغلظت 

اسمز ،  3یک غشاي نیمه تراوا میاناز ) براي مولکولهاي آب

مقدار آبی که در حالت معمول در هر ثانیه در هر یک از دو جهت از غشاي 

اما برآیند این انتشار . تبرابر حجم خود گلبول اس 100گلبول قرمز می گذرد حدود 

  . آب در دو طرف غشا برابر می باشد

ثالی از پدیده اسمز را نشان می دهد که در یک طرف غشاي سلول آب 

مولکو هاي آب به . خالص و در طرف دیگر آن محلول کلرید سدیم وجود دارد

با  آسانی از غشاي سلول می گذرند، در حالی که یون هاي سدیم و کلر تنها

بنابراین محلول کلرید سدیم در واقع . دشواري فوق العاده زیاد عبور می کنند

ضمناً . ترکیبی است از مولکول هاي نافذ آب و یون هاي غیرنافذ سدیم و کلر

نسبت به آب و نفوذناپذیر نسبت ) یا نیمه تراوا(غشاي مذکور را نفوذپذیر انتخابی 

ه وجود یون هاي سدیم و کلر موجب البت. به یون هاي سدیم و کلر می دانند

جابجایی بخشی از آب به سمتی می شود که داراي یون هاي مذکور است و بدین 

ترتیب غلظت مولکول هاي آب در این سمت به غلظت آب خالص نزدیکتر می 

بنابراین برآیند جابجایی آب از سمت چپ به راست است، یعنی از آب خالص 

  .شودز برقرار میبه محلول کلرید سدیم اسم

                                                
3. Semipermeable 
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و انتقال تبادلی یا انتقال در دو جهت  1انتقال فعال ثانویه به دو شکل هم انتقالی

این انتقال با کمک انرژي انتشاري رو به داخل یونهایی 

- هنگامی که یون هاي سدیم بوسیله پمپ سدیم

پتاسیم بروش انتقال فعال اولیه از سلول خارج می شوند، یک شیب غلظتی بزرگ 

یجاد می شود، به طوري که غلظت آن در بیرون از سلول بسیار زیاد و 

زنی از انرژي است  زیرا این شیب غلظت در حقیقت مخ

ي انتشاري سدیم در شرایط مناسب می تواند سایر مواد را آزادانه و در کنار 

) co-transport( انتقالیبه این پدیده هم 

بنابراین در این روش یک ماده به کمک انرژي انتشاري یون سدیم 

به سلول وارد یا خارج می گردد که به دلیل اینکه انرژي به طور مستقیم حاصل 

 ،مثال بارز. نمی باشد به آن انتقال فعال ثانویه گفته می شود

همراه گلوگز به داخل سلولهاي اپیتلیال نفرونهاي کلیه و هم 

انتقالی سدیم با گلوکز و سدیم با اسیدهاي آمینه در دیواره سلولهاي پرزهاي روده 

  

پروتئین حامل در این مورد به عنوان یک نقطه اتصال براي سدیم و ماده اي که 

هر دوي آن ها متصل شدند انرژي  هنگامی که

                                                
1. Co-transport
2. Counter transport

یون سدیم موجب می شود یون سدیم و ماده مورد نظر تواما به حرکتی شیب 

درون سلول وارد شوند

مبادله سدیم به همراه کلسیم در دیواره سلولهاي عضالنی می باشد

  

  اسمز 

به حرکت مولکولهاي آب از یک محیط پرغلظت 

براي مولکولهاي آب(محیط کم غلظت 

مقدار آبی که در حالت معمول در هر ثانیه در هر یک از دو جهت از غشاي . گویند

گلبول قرمز می گذرد حدود 

آب در دو طرف غشا برابر می باشد

ثالی از پدیده اسمز را نشان می دهد که در یک طرف غشاي سلول آب شکل زیر م

خالص و در طرف دیگر آن محلول کلرید سدیم وجود دارد

آسانی از غشاي سلول می گذرند، در حالی که یون هاي سدیم و کلر تنها

دشواري فوق العاده زیاد عبور می کنند

ترکیبی است از مولکول هاي نافذ آب و یون هاي غیرنافذ سدیم و کلر

غشاي مذکور را نفوذپذیر انتخابی 

به یون هاي سدیم و کلر می دانند

جابجایی بخشی از آب به سمتی می شود که داراي یون هاي مذکور است و بدین 

ترتیب غلظت مولکول هاي آب در این سمت به غلظت آب خالص نزدیکتر می 

بنابراین برآیند جابجایی آب از سمت چپ به راست است، یعنی از آب خالص . شود

به محلول کلرید سدیم اسم
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  انتقال فعال ثانویه  -ب

انتقال فعال ثانویه به دو شکل هم انتقالی

این انتقال با کمک انرژي انتشاري رو به داخل یونهایی . صورت می گیرد 2متفاوت

هنگامی که یون هاي سدیم بوسیله پمپ سدیم. مانند سدیم انجام می گیرد

پتاسیم بروش انتقال فعال اولیه از سلول خارج می شوند، یک شیب غلظتی بزرگ 

یجاد می شود، به طوري که غلظت آن در بیرون از سلول بسیار زیاد و براي سدیم ا

این شیب غلظت در حقیقت مخ. درون آن بسیار کم است

ي انتشاري سدیم در شرایط مناسب می تواند سایر مواد را آزادانه و در کنار این انرژ

به این پدیده هم . سدیم به درون غشاي سلول بکشاند

بنابراین در این روش یک ماده به کمک انرژي انتشاري یون سدیم . گفته می شود

به سلول وارد یا خارج می گردد که به دلیل اینکه انرژي به طور مستقیم حاصل 

نمی باشد به آن انتقال فعال ثانویه گفته می شود ATPشکسته شدن 

همراه گلوگز به داخل سلولهاي اپیتلیال نفرونهاي کلیه و هم هم انتقالی سدیم به 

انتقالی سدیم با گلوکز و سدیم با اسیدهاي آمینه در دیواره سلولهاي پرزهاي روده 

  .می باشد

پروتئین حامل در این مورد به عنوان یک نقطه اتصال براي سدیم و ماده اي که  

هنگامی که. باید هم انتقالی شود عمل می کند
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  را محاسبه نمایید؟  NaClموالر  1

  اسمول

بیان در لیتر را بر حسب تعداد ذرات و با واحد اسمول  ها در بدن

مولکول گرم ماده حل شدنی  1وزن  یک اسمول معادل .بیان می کنند، نه با گرم

گرم گلوکز که وزن یک مولکول گرم گلوکز  180پس . نی می باشد

اما اگر ماده . اسمول خواهد بود، زیرا گلولز به هیچ یونی تفکیک نمی شود

 2مولکول گرم از آن برابر  هر ،Naclمانند  یون تفکیک شود

میلی اسمول در هر لیتر  300اسموالریته طبیعی مایعات بدن 

  انواع محلولها از نظر اسموالریته

محلولهاي مختلف تزریقی و یا غیر تزریقی را بر اساس غلظت اسمولی به سه 

  

میلی  300محلولهایی هستند که اسموالریته کمتر از : محلولهاي هیپوتونیک

قرار گیري سلولها در این محلول سبب  .در لیتر دارند) کمتر از مایعات بدن

هر چه قدر تونوسیته . می گردد 1اسمز خالص آب به داخل سلول و تورم سلولی

  . می شود  2محلول کمتر باشد شدت تورم بیشتر و نهایتا سلول لیز

  

                                                
1 . Cell swelling
2 . Lysis

گروه فیزیولوژي - مه فیزیولوژي سلولدرسنا                           

  

اگر در مثال . مقدار فشار الزم براي توقف کامل اسمز را فشار اسمزي می نامند

رید سدیم فشار وارد کنیم، اسمز آب به درون این محلول کَند، 

  در تعیین فشار اسمزي

تعداد به ) ن بودنوچه مولکول و چه ی(اسمزي ناشی از ذرات یک محلول 

در نتیجه عامل . ت در محلولنه به جرم ذرا 

که ( تعیین کننده فشار اسمزي یک محلول، غلظت ماده حل شده در محلول است 

ه جرم ماده حل ن )مولی خواهد بوددر صورت عدم تفکیک مولکول همان غلظت 

بر اساس نقش مواد مختلف در ایجاد فشار اسمزي به دو دسته تقسیم می 

تفکیک شدنی  که در محلولهاي آبی، موادي مانند گلوگز

 و هر مول در لیتر این مواد برابر یک اسمول

  .خواهد بود

Nacl   که در آب به دو یون سدیم و کلر

میلی  2000( برابر دو اسمول )گرم 5/58( یونیزه می شوند، هر مولکول گرم اش

این به معناي این است که فشار اسمزي ایجاد شده به وسیله 

  .دو برابر محلول یک موالر گلوکز می باشد

1اسموالریته محلول * 

    

اسمول -اسمواللیته

ها در بدنغلضت محلول 

بیان می کنند، نه با گرم

نی می باشدیک نشدتفک

اسمول خواهد بود، زیرا گلولز به هیچ یونی تفکیک نمی شود 1است 

یون تفکیک شود حل شدنی به دو

اسموالریته طبیعی مایعات بدن  .اسمول خواهد بود

  . می باشد

انواع محلولها از نظر اسموالریته

محلولهاي مختلف تزریقی و یا غیر تزریقی را بر اساس غلظت اسمولی به سه 

  :دسته تقسیم می کنند

محلولهاي هیپوتونیک -1

کمتر از مایعات بدن(مول اس

اسمز خالص آب به داخل سلول و تورم سلولی

محلول کمتر باشد شدت تورم بیشتر و نهایتا سلول لیز
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  ر اسمزيافش 

مقدار فشار الزم براي توقف کامل اسمز را فشار اسمزي می نامند

رید سدیم فشار وارد کنیم، اسمز آب به درون این محلول کَند، فوق به محلول کل

  . متوقف یا حتی معکوس می شود

  

در تعیین فشار اسمزي رات اسمزيذ تعداد تاهمی

اسمزي ناشی از ذرات یک محلول ر فشا 

 دارد  در واحد حجم مایع بستگی ذرات

تعیین کننده فشار اسمزي یک محلول، غلظت ماده حل شده در محلول است 

در صورت عدم تفکیک مولکول همان غلظت 

بر اساس نقش مواد مختلف در ایجاد فشار اسمزي به دو دسته تقسیم می  .شده

  : شوند

موادي مانند گلوگز: مواد تفکیک نشدنی -1

و هر مول در لیتر این مواد برابر یک اسمول. نیستند یک ذره به حساب می آیند

خواهد بود در لیتر )میلی اسمول 1000(

Naclمانند  موادي: مواد تفکیک شدنی -2

یونیزه می شوند، هر مولکول گرم اش

این به معناي این است که فشار اسمزي ایجاد شده به وسیله . خواهد یود )اسمول

دو برابر محلول یک موالر گلوکز می باشد Naclمحلول یک موالر 
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محلولهایی هستند که اسموالریته شان با اسموالریته : محلولهاي ایزوتونیک -2

قرار گیري سلولها در این نوع . برابر است) میلی اسمول در لیتر 300(مایعات بدن 

 .محلولها تاثیري بر اندازه آنها ندارد، چون اسمز آب در دو طرف غشاء یکسان است

سرم نمکی یا سالین فیزیولوژیک، سرم یک انواع سرمهاي تزریقی به بیمار مانند 

   .درصد و غیره 5سوم دو سوم، سرم دکستروز 

  

  یک محلول ایزوتونیک می باشد؟ Naclدرصد  9/0چرا محلول  -ب

میلی  300محلولهایی هستند که اسموالریته بیشتر از : محلولهاي هیپرتونیک -3

قرار گیري سلولها در این نوع محلول  .در لیتر دارند) بیشتر از مایعات بدن(اسمول 

  . سلول می گردد  1سبب از دست دادن آب از سلول و چروکیده شدن

  

  

                                                
1 . Shrinkage

  انتقال وزیکولی  -3

اما در این روش . این انتقال نیز به صورت فعال و با صرف انرژي صورت می گیرد

به چربی عبور نمی نمایند بلکه در این روش بخشی از غشاء مواد از میان الیه 

همراه ماده یا موجود مورد نظر کنده شده و به سمت داخل یا خارج سلول حرکت 

  .می نماید

  . این انتقال به دو روش آندوسیتوز و اگزوسیتوز می باشد

حرکت وزیکولهاي حاوي مواد از غشاء به سمت داخل سلول را : آندوسیتوز - الف

  .آندوسیتوز می نامند

وي مواد از داخل به سمت بیرون سلول را حرکت وزیکولهاي حا: اگزوسیتوز -ب

  . اگزوسیتوز می نامند

) مایع خواري(و پینوسیتوز ) جامد خواري(عمل آندوسیتوز به دو شکل فاگوسیتوز 

  . صورت می گیرد

  

  پایان فصل سوم
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غلظت در حالی که  ،)االن در لیترمیلی اکی و 140( فیبر عصبی باالست

  . )میلی اکی واالن در لیتر 4( بسیار پایین است

  

در این مثال نسبت به یون هاي پتاسیم تراواست ولی نسبت به 

به علت گرادیان غلظتی باالي پتاسیم از  بنابراین ستیهیچ یون دیگري تراوا ن

تعداد زیادي از یون هاي پتاسیم  به سمت  سمت داخل به سمت خارج سلول،

اما به دلیل اینکه آنیونهاي داراي بار منفی داخل  .یابندمی 

مثل پروتئین ها که قابلیت خروج از غشاء را ندارند، در ازاي هر یون 

 )حاصل از ماندگاري پروتئین ها در داخل سلول( یم خارج شده یک بار منفی

، اختالف حدود یک هزارم ثانیه طی . ایجاد می شوددر سطح داخلی غشاي سلول 

نامیده می شود  به  يکه پتانسیل انتشارغشاء  خارجسطح داخل و 

به سمت خارج  پتاسیم شتراندازه اي بزرگ می شود که میتواند مانع از انتشار بی

و به سمت خارج سلول می  شیب غلظت یون پتاسیم زیادهر چند که هنوز 

در اثر در فیبرهاي عصبی پستانداران طبیعی، اختالف پتانسیل ایجاد شده 

فیبر منفی غشاء میلی ولت است که در سمت داخل  -94

که (ده در اثر انتشار یونها در عرض غشاي سلولها پتانسیل انتشاري ایجاد ش

 3بوسیله معادله نرنست) به اختالف غلظت یون در دو طرف غشاء بستگی دارد

 :  

  
                                                
3. Nernst
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  : دو نوع پتانسیل در دو سمت غشاي سلولها برقرار می گردد

اختالف پتانسیل موجود بین سطح داخلی و 

تمام سلول هاي بدن وجود در حالت استراحت می باشد و در 

ها غشاي سلولاستراحت یک تغییر ناگهانی و سریع پتانسیل 

می باشد و در غشاي سلولهاي تحریک پذیر مانند عصبی و عضالنی ایجاد می 

و یا  گردد و براي انجام یک عملی مانند هدایت پیام عصبی یا انقباض عضالنی

در بسیاري از انواع دیگر سلول ها مانند . صورت می گیرد

مژگانی، تغییرات موضعی در  سلول هاي غده اي، ماکروفاژها و سلول هاي

  .پتانسیل هاي غشاء، بسیاري از عملکرد هاي سلول را فعال می کنند

  نحوه برقرار شدن پتانسل استراحت غشاي سلولها

پتانسیل استراحت غشاي سلولها در اثر نفوذ پذیري غشاء به یونهاي مختلف در دو 

ذیري را دارد و یونی که بیشترین نفوذ پ. 

اما در ابتدا . بیشترین سهم را در برقراري پتانسیل استراحت غشاء خواهد داشت

نقش یونهاي پتاسیم و سدیم به طور جداگانه در ایجاد پتانسل 

حرکت یا انتشار  :هایون پتانسیل غشایی ایجاد شده از طریق انتشار

یونها از یک سمت غشاء به سمت دیگر در جهت شیب غلظت سبب ایجاد اختالف 

پتانسیلی در دو سمت غشاي سلول می گردد که به پتانسیل انتشاري یا پتانسل 

غلظت پتاسیم در داخل  ،Aدر قسمت  زیر در شکل

                                                
1. Resting membrane potential
2. Action potential

فیبر عصبی باالستغشاء 

بسیار پایین استغشاء در خارج پتاسیم 

در این مثال نسبت به یون هاي پتاسیم تراواست ولی نسبت به غشاء  فرض کنید 

هیچ یون دیگري تراوا ن

سمت داخل به سمت خارج سلول،

می انتشار غشاء خارج 

مثل پروتئین ها که قابلیت خروج از غشاء را ندارند، در ازاي هر یون   (-A) سلول

یم خارج شده یک بار منفیپتاس

در سطح داخلی غشاي سلول 

سطح داخل و  پتانسیل بین

اندازه اي بزرگ می شود که میتواند مانع از انتشار بی

هر چند که هنوز  گردد، 

در فیبرهاي عصبی پستانداران طبیعی، اختالف پتانسیل ایجاد شده  .باشد

94حدود خروج پتاسیم 

پتانسیل انتشاري ایجاد ش. است

به اختالف غلظت یون در دو طرف غشاء بستگی دارد

: قابل محاسبه می باشد

                            1391

  

  4فصل 

  غشاي سلولپتانسیل هاي 

دو نوع پتانسیل در دو سمت غشاي سلولها برقرار می گردددر شرایط مختلف 

اختالف پتانسیل موجود بین سطح داخلی و : 1پتانسیل استراحت غشاي سلول -1

در حالت استراحت می باشد و در  خارجی غشاي سلول

  . ددار

یک تغییر ناگهانی و سریع پتانسیل : 2پتانسیل عمل -2

می باشد و در غشاي سلولهاي تحریک پذیر مانند عصبی و عضالنی ایجاد می 

گردد و براي انجام یک عملی مانند هدایت پیام عصبی یا انقباض عضالنی

صورت می گیردترشح از غدد ترشحی 

سلول هاي غده اي، ماکروفاژها و سلول هاي

پتانسیل هاي غشاء، بسیاري از عملکرد هاي سلول را فعال می کنند

  

نحوه برقرار شدن پتانسل استراحت غشاي سلولها

پتانسیل استراحت غشاي سلولها در اثر نفوذ پذیري غشاء به یونهاي مختلف در دو 

. سمت غشاي سلول ایجاد می شود

بیشترین سهم را در برقراري پتانسیل استراحت غشاء خواهد داشت

نقش یونهاي پتاسیم و سدیم به طور جداگانه در ایجاد پتانسل  ،براي فهم بهتر

  .گردد هاي انتشاري بررسی می

پتانسیل غشایی ایجاد شده از طریق انتشار

یونها از یک سمت غشاء به سمت دیگر در جهت شیب غلظت سبب ایجاد اختالف 

پتانسیلی در دو سمت غشاي سلول می گردد که به پتانسیل انتشاري یا پتانسل 

در شکل . تعادلی آن یون معروف است
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EMF  همان نیروي الکتروموتور یا پتانسیل ایجاد شده در سطح داخلی غشاء می

   .غلظت یون در خارج می باشد C2غلظت در داخل و  C1باشد، 

  

نحوه ایجاد پتانسیل انتشاري یا پتانسیل تعادل یون سدیم را  Bباال قسمت شکل 

 و غلظت) 140(باال سلول  دیم در خارجیون س غلظتدر این مورد . نشان می دهد

نسبت به یون هاي غشاء فرض نمایید این بار  .می باشد) 14( کم آن داخل سلولی

انتشار یون  .ولی نسبت به هیچ یون دیگري تراوا نیستسدیم تراوایی باالیی دارد 

سبب مثبت شدن سمت داخلی غشاء  غشاء، داخل تهاي سدیم با بار مثبت به سم

ظرف چند هزارم ثانیه به حدي باال می رود که غشاء مجدداً پتانسیل . می گردد

پتانسیل ایجاد شده با . ن سدیم به داخل می گرددمانع از انتشار مفید بیشتر یو

میلی + 61توجه به اختالف غلظت داخل و خارج سلولی سدیم طبق معادله نرنست 

می بینیم که اختالف غلظت  باال بنابراین در هر دو قسمت شکل .ولت می باشد

یون ها در دو طرف یک غشاي نیمه تراواي انتخابی، می تواند در شرایط مناسب 

  .را ایجاد کندغشاء نسیل پتا

   

: معادله نرنست در با اختالف غلظت یون يارتباط پتانسیل انتشار

اعمال شده در یک طرف غشاي سلول می باشد  پتانسیل میزان پتانسیل نرنست

پتانسیل  مقدار. سلول شودغشاء عبور یا عدم عبور یک یون از که می تواند 

چه  هر. بستگی به اختالف غلظت یون مورد نظر در دو سوي غشاي سلول دارد

در  این نسبت بزرگتر باشد، تمایل یون براي انتشار در یک سمت بیشتر است و

معادله زیر که معادله نرنست نامیده می . نتیجه پتانسیل نرنست بیشتر خواهد بود 

ن تک ظرفیتی در دماي شود ، می تواند براي محاسبه پتانسیل نرنست هر یو

  :  بکار برود درجه سانتی گراد 37 طبیعی بدن یعنی

( ) 61
i

EM F m illivolts L og
o

   

i   غلظت یون در داخل سلول وo وقتی از این  . غلظت در خارج سلول می باشد

فرمول استفاده می کنیم، چنین فرض می کنیم که پتانسیل در مایع خارج سلولی 

غشاء صفر می ماند و پتانسیل نرنست، پتانسیل داخل  همیشه دقیقاًغشاء بیرون 

   .است

  

نسبت به یون هاي زیادي غشاء وقتی که  يمحاسبه پتانسیل انتشار

  تراوا باشد 

از سلول براي محاسبه پتانسیل غشاء  تراوا است زیاديبه یون هاي غشاء وقتی 

غشا  وقتی که . استفاده می شودکاتز  -هاجکین -معادله گلدمن معادله گولدمن یا

K(و پتاسیم  )Na(دو یون مثبت تک ظرفیتی سدیم  به  (  و یک یون تک

Cl(ظرفیتی منفی یعنی کلر   (دله انفوذ پذیر باشد پتانسیل غشاي سلول طبق مع

  : گولدمن از طریق فرمول زیر محاسبه می گرد

( ) 61.log Na i Na K i K Cl o Cl

NNa O a K O K Cl i Cl

C P C P C P
EMF millivolts

C P C P C P

     

     

 
 

 

   

  : نکته* 

اول اینکه یون هاي سدیم، پتاسیم و کلر مهمترین یون هاي دخیل در ایجاد  -1

  . در غشاي فیبرهاي عصبی و عضله هستندغشاء پتانسیل 

غشاء دوم اینکه درجه اهمیت هر یون در اندازه گیري پتانسیل به تراوایی  -2

مثال به دلیل اینکه در حالت استراحت نفوذ پذیري . نسبت به آن یون بستگی دارد

برابر سدیم می باشد، پتانسیل استراحت غشاي سلول  100غشا به پتاسیم حدود 

  . می گردد عمدتا به دلیل نفوذ پذیري به یونهاي پتاسیم ایجاد
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  پتانسیل استراحت غشاي اعصاب

پتانسیل استراحت غشاي فیبرهاي بزرگ عصبی هنگامی که در حال انتقال پیام 

به این معنی که پتانسیل داخل فیبر . ـ میلی ولت است90عصبی نیستند در حدود 

  . میلی ولت منفی تر از پتانسیل مایع خارج سلولی است 90

  

وتئینی یک کانال پر زیرشکل در  :غشاي عصب نشت پتاسیم و سدیم از

در غشاي عصب دیده می شود که یون هاي پتاسیم و سدیم می توانند از آن 

علت تأکید بیشتر بر . آن کانال نشتی پتاسیم ـ سدیم می گویند بهنشت کنند و لذا 

نشت پتاسیم این است که به طور میانگین نفوذپذیري این کانال نسبت به پتاسیم 

برابر به پتاسیم  100رابر بیشتر از سدیم است، یعنی در حالت طبیعی حدود ب صد

این اختالف نفوذپذیري، نقش فوق العاده مهمی در تعیین سطح . تراواتر است

  .داردغشاء پتانسیل استراحت طبیعی 

  

  

  ءمنشأ پتانسیل استراحت غشا

  پتاسیمیون ناشی از انتشار  سهم پتانسیل -1

فرض کرده ایم که تنها یون هاي پتاسیم می توانند از   Aزیر قسمت  در شکل

داخل و  منتشر شوند که به صورت کانال هاي باز بین پتاسیم هايغشاء طریق 

به علت نسبت باالي پتاسیم داخل به خارج سلول . خارج سلول رسم شده است

 ـ میلی ولت خواهد بود،94، پتانسیل نرنست مربوط به این نسبت بزرگ )برابر35(

ـ میلی 94ـ معادل 61است که حاصل ضرب آن در  54/1معادل  35زیرا لگاریتم 

غشاء ایجاد کننده پتانسیل استراحت  یونبنابراین اگر پتاسیم تنها . ولت می شود

ـ میلی ولت می شد که در شکل 94بود، پتانسیل استراحت در داخل فیبر برابر با 

  .نشان داده شده است

  

  در ایجاد پتانسیل غشاي عصب مسدییون سهم انتشار  -2

نسبت به یون سدیم  یعصبسلول  نشان می دهد که غشاي  Bزیر قسمت  شکل

هم نفوذ پذیر شده است که به دلیل انتشار ضعیف سدیم از کانال هاي نشتی 

) 10به  140( غشاءنسبت غلظت یون سدیم داخل به خارج . پتاسیم ـ سدیم است

ایجاد  راغشاء میلی ولت در داخل + 61حدود  است که پتانسیل نرنست در 1/0 یا

ـ 94ضمناً در شکل معلوم است که پتانسیل نرنست براي انتشار پتاسیم  .می نماید

این دو چگونه بر هم تأثیر می گذارند و پتانسیل مجموع چقدر . میلی ولت است

  خواهد بود؟

از طریق معادله گلدمن که پیش از این توضیح داده شد می توان به این سوال  

نسبت به پتاسیم زیاد و نسبت به غشاء واضح است که اگر نفوذپذیري . پاسخ داد 

منطقاً بسیار بیشتر از غشاء سدیم کم باشد، سهم انتشار پتاسیم در ایجاد پتانسیل 

نسبت به غشاء ، نفوذپذیري ی طبیعیدر فیبر عصب. م خواهد بودسهم انتشار سدی

استفاده از این . برابر بزرگتر از نفوذ پذیري آن به سدیم است100پتاسیم در حدود 

به غشاء میلی ولت را در داخل  - 86مقادیر در معادلۀ گلدمن ، پتانسیلی در حدود 

دست می دهد که به مقدار پتانسیل پتاسیم که در شکل نشان داده شد نزدیک 

  .است
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سپس از طریق فعالیت . تمام این مقدار به وسیله انتشار پتاسیم ایجاد می شود

میلی ولت به این مقدار  -  4در حدود  Naـkپتاسیم 

   .ـ میلی ولت می شود90 حدود غشاءافزوده می شود که در مجموع پتانسیل 

  یعصبغشاي سلولهاي 

که به غشاء پیام هاي عصبی به وسیله پتانسیل عمل، یعنی تغییر سریع پتانسیل 

هر پتانسیل . سرعت در طول غشاي فیبر عصبی گسترش می یابد منتقل می شوند

 مقادیر به) در حال استراحت(طبیعی منفی از سطوح  عمل با تغییر ناگهانی پتانسیل

. پتانسیل مثبت شروع می شود و با بازگشت آن به حالت منفی، خاتمه می یابد

ر طول فیبر عصبی حرکت می کند تا براي انتقال یک پیام عصبی، پتانسیل عمل د

  :توالی پتانسیل عمل از این قرارند

 غشاء میلی ولت و  – 90پتانسیل غشاء حدود در این مرحله 

.  

ناگهان نسبت به یون سدیم نفوذ غشاء  در این مرحله: مرحله دپالریزاسیون

مثبت سدیم به درون  هايیونزیادي از پذیر می شود و اجازه می دهد تا تعداد 

ـ 90با پتانسیل  غشاء حالت طبیعی پالریزه در این صورت،

میلی ولت از بین می رود و پتانسیل به سرعت در جهت مثبت باال می رود به این 

به  حتی در فیبرهاي بزرگ عصبیغشاء پتانسیل  .می گویند

، اما در برخی فیبرهاي کوچکتر و نیز در 2مثبت می گردد رسیده و

بسیاري از نورون هاي دستگاه مرکزي اعصاب، پتانسیل تنها به صفر نزدیک می 

  .شود و به وضعیت مثبت نمی رسد

به شدت غشاء در چند ده هزارم ثانیه بعد از این که  : مرحله رپالریزسیون

  سدیم شروع به بسته  ولتاژي سریع نسبت به سدیم نفوذ پذیر گردید، کانال هاي

                                                
1 . Depolarization
2 . Overshoot
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یون پتاسیم به ، دو پتاسیم - پمپ سدیمدر ازاي فعالیت 

این مساله . یون سدیم از سلول خارج می گردد

که از سلول خارج می شود بیشتر از تعداد یون هاي 

داخل  بار منفی شدن سلول برده می شود، منجر به

میلی ولت در  - 4حدود ، که این مقدار نگاتیویته ایجاد شده

نشان داده شده، زیر بنابراین همان طور که در شکل 

در  که در نظر گرفته می شود  -4و  -86سلول حاصل جمع 

  

پتانسیل انتشاري ایجاد شده به وسیله  می توان گفت که

میلی ولت  است که تقریباً  - 86در حدود 

تمام این مقدار به وسیله انتشار پتاسیم ایجاد می شود

پتاسیم -سدیم پمداوم پم

افزوده می شود که در مجموع پتانسیل 

  

غشاي سلولهاي پتانسیل عمل 

پیام هاي عصبی به وسیله پتانسیل عمل، یعنی تغییر سریع پتانسیل 

سرعت در طول غشاي فیبر عصبی گسترش می یابد منتقل می شوند

عمل با تغییر ناگهانی پتانسیل

پتانسیل مثبت شروع می شود و با بازگشت آن به حالت منفی، خاتمه می یابد

براي انتقال یک پیام عصبی، پتانسیل عمل د

  .انتهاي عصب برسد

  

توالی پتانسیل عمل از این قرارندمراحل م

در این مرحله : مرحله استراحت -1

.پالریزه است در  حالت

مرحله دپالریزاسیون -2

پذیر می شود و اجازه می دهد تا تعداد 

در این صورت، .آکسون جاري شود

میلی ولت از بین می رود و پتانسیل به سرعت در جهت مثبت باال می رود به این 

می گویند 1حالت دپالریزسیون

رسیده و باالتر از صفر

بسیاري از نورون هاي دستگاه مرکزي اعصاب، پتانسیل تنها به صفر نزدیک می 

شود و به وضعیت مثبت نمی رسد

مرحله رپالریزسیون -3

نسبت به سدیم نفوذ پذیر گردید، کانال هاي
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  .سهم پمپ سدیم ـ پتاسیم -3

در ازاي فعالیت    Cزیر قسمت در شکل

یون سدیم از سلول خارج می گرددو سه  داخل سلول پمپ می شود

که از سلول خارج می شود بیشتر از تعداد یون هاي  یکه تعداد یون هاي سدیم

سلول برده می شود، منجر بهپتاسیمی است که به داخل 

که این مقدار نگاتیویته ایجاد شده. غشاء سلول می شود

بنابراین همان طور که در شکل . سلول می باشد غشاءداخل 

سلول حاصل جمع  پتانسیل نهایی غشاء

   .می باشدـ میلی ولت 90حدود 

می توان گفت که طور خالصه بنابراین به

در حدود غشاء انتشار سدیم و پتاسیم در طول 
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که همیشه باز بوده مانند کانالهاي نشتی پتاسیمی که در 

. ایجاد پتانسیل استراحت غشاء نقش بازي می نمایند

کانال دریچه دار سدیمی وابسته به ولتاژ ـ فعال و غیرفعال شدن 

یک کانال دریچه دار سدیمی وابسته به ولتاژ در سه حالت مختلف 

یکی در خارج کانال که دریچه . این کانال دو دریچه دارد 

فعال سازي نام دارد و دیگري در نزدیکی داخل کانال که دریچه غیر فعال سازي 

  :نامیده می شود این حالت ها عبارتند از

میلی ولت است در این حالت دریچه  - 90که پتانسیل غشاء 

فعال سازي بسته است و مانع ورود هر گونه یون سدیم از طریق این کانال ها به 

ـ میلی ولت کمتر  90حالت باز یا فعال کانال که هرگاه پتاسیل منفی غشاء از 

معموالً بین حدود ( تاژي می رسد شود و به سمت صفر میل کند در نهایت به ول

که باعث تغییر ناگهانی در شکل دریچه فعال سازي می ) ـ میلی ولت 

به این حالت وضعیت فعال می گویند که در طی این . شود و آن را باز می کند

حالت یون هاي سدیم می توانند آزادانه به داخل سلول وارد شوند و نفوذپذیري 

  .برابر بیشتر می گردد 5000تا  500هاي سدیم در حدود 

که دریچه فعال سازي  اي همان ولتاژ افزایش یافتهحالت غیر فعال کانال که 

می تواند ببندد البته دریچه غیر فعال  را باز می کند دریچه غیر فعال سازي را 

ازي بسته می سازي در حدود چند ده هزارم ثانیه بعد از باز شدن دریچه فعال س

شود به این معنی که تغییرات فضایی که دریچه غیر فعال سازي را به حالت بسته 

در می آورد از تغییراتی که دریچه فعال سازي را باز می کند روندي کندتر دارد 

بنابراین بعد از اینکه دریچه فعال سازي چند ده هزارم ثانیه باز می ماند دریچه 

و یون هاي سدیم دیگر نمی توانند آزادانه به داخل  غیرفعال سازي بسته می شود

                                                
4 . Leak channel or passive channel
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سپس . نفوذ پذیري غشاء به یونهاي پتاسیم افزایش می یابد

الت را به حغشاء مجدداً پتانسیم  سلول، انتشار سریع یون هاي پتاسیم به خارج

  .می گویندغشاء به این حالت رپالریزسیون 

در انتهاي رپالریزاسیون، به دلیل باز ماندن و یا 

طوالنی شدن زمان باز بودن کانالهاي پتاسیمی، پتانسیل غشاء حتی از پتانسیل 

له مرحله هیپرپالریزاسیون و یا استراحت غشاء منفی تر می شود که به این مرح

  

  

  انواع کانالهاي موجود در غشاي سلولها

کانالهاي وابسته به ولتاژ، که باز و بسته شدنشان وابسته به تغییرات ولتاژ غشاء 

، کانالهاي ولتاژي مانند کانالهاي ولتاژي سدیم، کانالهاي ولتاژي کلسیم

  .این نوع کانالها در ایجاد پتانسیل عمل نقش دارند

، که در پاسخ به یک ماده )یک عامل شیمیایی

  . و در انتقال هاي سیناپسی نقش دارند 

  . باز می شوند ، که در اثر کشش غشاء سلول

                                                
1 . Positive after potential
2 . Ligand gated or chemically gated channels
3 . Mechanically gated channel 

که همیشه باز بوده مانند کانالهاي نشتی پتاسیمی که در : 4کانالهاي نشتی -4

ایجاد پتانسیل استراحت غشاء نقش بازي می نمایند

  

کانال دریچه دار سدیمی وابسته به ولتاژ ـ فعال و غیرفعال شدن 

  کانال

یک کانال دریچه دار سدیمی وابسته به ولتاژ در سه حالت مختلف  شکل زیردر 

 .نشان داده شده است

فعال سازي نام دارد و دیگري در نزدیکی داخل کانال که دریچه غیر فعال سازي 

نامیده می شود این حالت ها عبارتند از

که پتانسیل غشاء حالت استراحت  -1 

فعال سازي بسته است و مانع ورود هر گونه یون سدیم از طریق این کانال ها به 

  .درون فیبر می شود

حالت باز یا فعال کانال که هرگاه پتاسیل منفی غشاء از  -2 

شود و به سمت صفر میل کند در نهایت به ول

ـ میلی ولت 50ـ تا 70

شود و آن را باز می کند

حالت یون هاي سدیم می توانند آزادانه به داخل سلول وارد شوند و نفوذپذیري 

هاي سدیم در حدود  غشاء به این یون

حالت غیر فعال کانال که  -3

را باز می کند دریچه غیر فعال سازي را 

سازي در حدود چند ده هزارم ثانیه بعد از باز شدن دریچه فعال س

شود به این معنی که تغییرات فضایی که دریچه غیر فعال سازي را به حالت بسته 

در می آورد از تغییراتی که دریچه فعال سازي را باز می کند روندي کندتر دارد 

بنابراین بعد از اینکه دریچه فعال سازي چند ده هزارم ثانیه باز می ماند دریچه 

غیرفعال سازي بسته می شود
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نفوذ پذیري غشاء به یونهاي پتاسیم افزایش می یابدشدن می کنند و 

انتشار سریع یون هاي پتاسیم به خارج

به این حالت رپالریزسیون . منفی زمان استراحت می رساند

در انتهاي رپالریزاسیون، به دلیل باز ماندن و یا : مرحله هیپرپالریزاسیون -4

طوالنی شدن زمان باز بودن کانالهاي پتاسیمی، پتانسیل غشاء حتی از پتانسیل 

استراحت غشاء منفی تر می شود که به این مرح

  .گفته می شود 1پتانسیل متعاقب مثبت

  

انواع کانالهاي موجود در غشاي سلولها

کانالهاي وابسته به ولتاژ، که باز و بسته شدنشان وابسته به تغییرات ولتاژ غشاء  -1

مانند کانالهاي ولتاژي سدیم، کانالهاي ولتاژي کلسیم. است

این نوع کانالها در ایجاد پتانسیل عمل نقش دارند ........پتاسیم و

یک عامل شیمیایی( 2کانالهاي وابسته به لیگاند -2

.شیمیایی یا نوروترانسمیتر باز می شوند

، که در اثر کشش غشاء سلول 3کانالهاي مکانیکی -3

        

. Ligand gated or chemically gated channels
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  نقش یون هاي دیگر در پتانسیل عمل 

ش سدیم و پتاسیم در ایجاد پتانسیل عمل صحبت تا به حال تنها در مورد نق

آنیون هاي منفی و یون : کردیم اما حداقل باید دو یون دیگر را نیز بررسی کنیم

  غیر قابل نفوذ در درون آکسون) آنیون ها

یون هاي با بار منفی بیشماري وجود دارند که از کانال هاي 

مولکول هاي پروتئینی، بسیاري از ترکیبات  کنند آنها شامل

این یون ها نمی توانند . فسفات ارگانیک، ترکیبات سولفات و نظایر اینها می باشند

به خارج  غشاءدرون  ازبارهاي مثبت  خروج هر گونه . از درون آکسون خارج شوند

می شود غشاء قابل نفوذ از داخل  تعداد این آنیون هاي منفی غیر

بنابراین هرگاه داخل سلول دچار کمبود یون مثبت پتاسیم یا سایر یون هاي مثبت 

قابلیت خروج از داخل به خارج سلول گردد، این آنیون هاي منفی به علت عدم 

  .باعث منفی شدن بار درون سلول می شوند

-یک پمپ کلسیمی مشابه پمپ سدیم تقریباً تمام سلول هاي بدن داراي

غشاء ، یون هاي کلسیم را از داخل سلول به خارج پمپ کلسیم

پمپ می کند این امر موجب ) ک سلولآندوپالسمییا به درون رتیکولوم 

به . ر براي یون کلسیم می شودبراب 000/10پدید آمدن گرادیان غلظتی در حدود 

چه دار کلسیمی وابسته به ولتاژ هم وجود دارند این کانال ها 
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شروع به بازگشت به غشاء سرازیر شوند در این زمان پتانسیل استراحت 

  . سطح زمان استراحت می کند یعنی روند رپالریزاسیون شروع می گردد

ل سازي کانال سدیمی این است که ایکی دیگر از خصوصیات مهم روند غیر فع

به نزدیکی سطح پتانسیل غشاي غشاء ل سازي تا زمانی که پتانسیل 

بر یاستراحت اولیه نرسد مجدداً باز نمی گردد بنابراین تا پیش از رپالریزاسیون ف

  . عصبی کانال هاي سدیم معموالً نمی توانند دوباره باز شوند

  

  کانال دریچه دار پتاسیمی وابسته به ولتاژ

طی زمان  .پتاسیم را در دو وضعیت نشان می دهد

در زمان استراحت، ) سمت راست(و در اواخر پتانسیل عمل 

دریچه کانال پتاسیمی وابسته به ولتاژ بسته است و مانع از خروج یون پتاسیم از 

ـ میلی ولت به سمت صفر 90از غشاء هنگامی که پتانسیل 

ال می رود، این تغییر ولتاژ منجر به باز شدن فضایی دریچه شده و اجازه میدهد 

انتشار پتاسیم به سمت خارج از طریق کانال افزایش یابد البته چون کانال هاي 

پتاسیم به کندي باز می شوند عمده آنها درست زمانی باز می گردند که کانال 

ابراین کاهش ورود سدیم به درون هاي سدیم شروع به غیر فعال شدن کرده اند بن

سلول و افزایش همزمان خروج پتاسیم از آن، رپالریزاسیون را با کمک هم سرعت 

به غشاء می بخشند و ظرف چند ده هزارم ثانیه منجر به بازگشت کامل پتانسیل 

  

نقش یون هاي دیگر در پتانسیل عمل 

تا به حال تنها در مورد نق

کردیم اما حداقل باید دو یون دیگر را نیز بررسی کنیم

  .کلسیم

آنیون ها(یون هاي منفی 

یون هاي با بار منفی بیشماري وجود دارند که از کانال هاي  در درون آکسون

کنند آنها شامل عبور نمیغشاء 

فسفات ارگانیک، ترکیبات سولفات و نظایر اینها می باشند

از درون آکسون خارج شوند

تعداد این آنیون هاي منفی غیر افزایشموجب 

بنابراین هرگاه داخل سلول دچار کمبود یون مثبت پتاسیم یا سایر یون هاي مثبت 

گردد، این آنیون هاي منفی به علت عدم 

باعث منفی شدن بار درون سلول می شوند

  

  یون کلسیم

تقریباً تمام سلول هاي بدن دارايغشاء 

پمپ کلسیم. هستند پتاسیم

یا به درون رتیکولوم (سلول 

پدید آمدن گرادیان غلظتی در حدود 

چه دار کلسیمی وابسته به ولتاژ هم وجود دارند این کانال ها عالوه کانال هاي دری
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سرازیر شوند در این زمان پتانسیل استراحت غشاء 

سطح زمان استراحت می کند یعنی روند رپالریزاسیون شروع می گردد

یکی دیگر از خصوصیات مهم روند غیر فع

ل سازي تا زمانی که پتانسیل دریچه غیرفعا

استراحت اولیه نرسد مجدداً باز نمی گردد بنابراین تا پیش از رپالریزاسیون ف

عصبی کانال هاي سدیم معموالً نمی توانند دوباره باز شوند

  

کانال دریچه دار پتاسیمی وابسته به ولتاژ

پتاسیم را در دو وضعیت نشان می دهدکانال ولتاژي شکل زیر 

و در اواخر پتانسیل عمل ) سمت چپ(استراحت 

دریچه کانال پتاسیمی وابسته به ولتاژ بسته است و مانع از خروج یون پتاسیم از 

هنگامی که پتانسیل . طریق کانال می شود

ال می رود، این تغییر ولتاژ منجر به باز شدن فضایی دریچه شده و اجازه میدهد با

انتشار پتاسیم به سمت خارج از طریق کانال افزایش یابد البته چون کانال هاي 

پتاسیم به کندي باز می شوند عمده آنها درست زمانی باز می گردند که کانال 

هاي سدیم شروع به غیر فعال شدن کرده اند بن

سلول و افزایش همزمان خروج پتاسیم از آن، رپالریزاسیون را با کمک هم سرعت 

می بخشند و ظرف چند ده هزارم ثانیه منجر به بازگشت کامل پتانسیل 

  .وضعیت استراحت می شوند
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کانال ها ، به این دلیل به این  .به مقدار کمی هم به یون هاي سدیم نفوذپذیرند

کانال هاي کلسیمی به کندي فعال . کانال هاي کلسیمی ـ سدیمی نیز می گویند

ي سدیمی طول برابر زمان فعال شدن کانال ها 20 تا 10می شوند که در حدود 

در مقابل کانال هاي . کانال هاي کند هم گفته می شود به آنها بنابراین. می کشند

  . سدیمی هستند که به آنها کانال هاي سریع می گویند

نوع عضله قبلی و عضله صاف دیده می  کانال هاي کلسیمی به وفور در هر دو

یمی به سختی در حقیقت در بعضی از انواع عضله صاف کانال هاي سد. شوند

بنابراین تقریباً به طور کلی پتانسیل عمل از طریق فعال شدن . یافت می شوند

  .کانال هاي کند کلسیمی ایجاد می گردد

  

  شروع پتانسیل عمل

به سدیم و پتاسیم و نیز تشکیل پتانسیل عمل را غشاء تاکنون تغییر نفوذپذیري 

پاسخ این . را شروع می کندتشریح کردیم، اما نگفتیم که چه چیزي پتانسیل عمل 

  .پرسش چنان که خواهید دید بسیار ساده است

  .یک دور باطل فیدبک مثبت، کانال هاي سدیمی را باز می کند

اوالً تا زمانی که غشاي فیبر عصبی دست نخورده باقی بماند، هیچ گونه پتانسیل 

ار، درد، مانند فش( اما اگر هر رویدادي. عمل در عصب طبیعی به وجود نمی آید

ـ 90به مقدار کافی از غشاء منجر شود تا پتانسیل  )لمس و یا هر محرك دیگري

میلی ولت به سمت صفر میل کند، خود افزایش ولتاژ باعث می شود که بسیاري از 

این امر به یون هاي سدیم . کانال هاي ولتاژي سدیم شروع به باز شدن نمایند

زیر شوند که باعث افزایش بیشتر پتانسیل سرا سلول اجازه می دهد سریعاً به داخل

یم به و باز شدن تعداد بیشتري کانال سدیمی و ورود بیشتر یون هاي سدغشاء 

یک دور باطل فیدبک مثبت است که اگر فیدبک این فرایند . درون سلول می شود

) باز ( به اندازه کافی قوي باشد تا زمانی که همه کانال هاي ولتاژي سدیم فعال 

غشاء سپس طی چند ده هزارم ثانیه افزایش پتانسیل . ادامه پیدا می کند شوند،

و باز شدن کانال هاي پتاسیمی می غشاء منجر به بسته شدن کانال هاي سدیمی 

  .شود و پتانسیل عمل اندکی بعد پایان می یابد

  

  شروع پتانسیل عمل 1آستانه

باز  نباشد که بتواند دور باطلبه اندازه اي غشاء تا زمانی که افزایش پتانسیل اولیه 

این حالت . کند، پتانسیل عمل ایجاد نمی شود ایجاد شدن کانالهاي سدیمی را

وارد شده به فیبر بیشتر از یون هاي سدیم  زمانی رخ می دهد که تعداد یون هاي

میلی ولت در  30تا 15معموالً افزایش ناگهانی . خارج شده از آن باشدپتاسیم 

بنابراین افزایش ناگهانی در پتانسیل غشاي . اي این امر الزم استبرغشاء پتانسیل 

ـ میلی ولت به طور 65ـ میلی ولت است تا حدود 90یک فیبر عصبی بزرگ که 

ـ میلی 65  به این سطح. معمول موجب پیدایش انفجاري پتانسیل عمل می شود

موضعی  هر گونه تغییر .می گویند جهت شروع پتانسیل عمل ولت، آستانه تحریک

) Bو  Aمحرکهاي  (پتانسیل غشاء که بوسیله محرکهاي ضعیف ایجاد می گردد  

به دلیل اینکه به حد آستانه تحریک براي ایجاد پتانسیل عمل نرسیده است را 

همچنین هر محرکی که قویتر از حد آستانه . می نامند 2پتانسیل هاي زیر آستانه

ذکر این نکته . مل می گرددتحریک عمل نماید نیز سبب ایجاد پتانسیل ع

ضروري است که محرکهاي قویتر تاثیري بر دامنه پتانسیل عمل ندارند ولی می 

ارسال این پتانسیل هاي . توانند تعداد پتانسیل عمل را در اعصاب افزایش دهند

  .عمل بیشتر به مغز احساس درك آن محرك مثال درد را بیشتر می نماید

                                                
1 . Threshold
2 . Subthreshold potentials
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یک فیبر عصبی طبیعی را در حال استراحت نشان می دهد  

یک فیبر عصبی را نشان می دهد که قسمت میانی آن تحریک 

ناگهان نفوذپذیري قسمت میانی آن به سدیم افزایش  به عبارت دیگر

جریان الکتریکی بین نواحی دپالریزه » مدارموضعی« ا نمایانگر

به عبارت دیگر یونهاي سدیم از  .و نواحی در حال استراحت مجاور می باشند

سپس چند میلی متر در هر دو  و طریق غشاي دپالریزه به داخل انتشار می یابند

بارهاي الکتریکی جهت در طول هسته آکسون به پیش می روند و بدین ترتیب 

ولتاژ درونی فیبرهاي بزرگ میلین دار را  این بارهاي مثبت، 

میلی متري تا آستانه ولتاژ الزم براي شروع پتانسیل عمل باال می 

 ) Dو  Cقسمت ( لذا کانالهاي سدیم این نواحی تازه بالفاصله باز می شوند

سپس این نواحی تازه دپالریزه شده  .انفجاري گسترش می یابد

تولید مدارهاي موضعی جریان الکتریکی می کنند و غشاء نیز در نقطه دورتري از 

بدین ترتیب روند  .تدریجاً موجب دپالریزاسیون بیشتر و بیشتر می گردند

گسترش روند به این  .دپالریزاسیون در تمام طول فیبر منتشر می شود

عصبی یا عضالنی ) تکانه( پالریزاسیون در طول فیبر عصبی یا عضالنی ایمپالس

غشاهاي تحریک پذیر داراي انتشار  دیده می شود،باال 

و حتی در طول ( بلکه تحریک آنها از نقطه شروع در هر دوجهت

  .دپالریزه گرددغشاء پیش می رود تا تمام ) تمام انشعابات فیبر عصبی

  در ایجاد پتانسیل عمل

در صورت  آید، هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از غشاي فیبر طبیعی پدید

در و  انتشار می یابدغشاء روند دپالریزاسیون در تمام طول 

به این حالت اصل همه یا  .اصالً منتشر نمی گردد صورت نامساعد بودن شرایط

گروه فیزیولوژي - مه فیزیولوژي سلولدرسنا                           

  

بحث غشاء در پاراگرافهاي قبل در مورد وقوع پتانسیل عمل در یک نقطه از 

اما پتانسیل عملی که در یک نقطه از غشاي تحریک پذیر ایجاد می شود 

معموالً قسمتهاي غشایی مجاور را تحریک می کند و در نتیجه پتانسیل عمل در 

نیسم این عمل در شکل مکا .انتشار می یابد

  

  Aباال قسمت  شکل

یک فیبر عصبی را نشان می دهد که قسمت میانی آن تحریک   Bدر قسمت و 

به عبارت دیگر. شده است

ا نمایانگرپیکانه .یافته است

و نواحی در حال استراحت مجاور می باشندغشاء 

طریق غشاي دپالریزه به داخل انتشار می یابند

جهت در طول هسته آکسون به پیش می روند و بدین ترتیب 

 .مثبت جابجا می شوند

میلی متري تا آستانه ولتاژ الزم براي شروع پتانسیل عمل باال می  3تا  1در فاصله 

لذا کانالهاي سدیم این نواحی تازه بالفاصله باز می شوند .برند

انفجاري گسترش می یابدو پتانسیل عمل 

نیز در نقطه دورتري از 

تدریجاً موجب دپالریزاسیون بیشتر و بیشتر می گردند

دپالریزاسیون در تمام طول فیبر منتشر می شود

پالریزاسیون در طول فیبر عصبی یا عضالنی ایمپالسد

  .می گویند

  

  جهت انتشار

باال چنان که در شکل  

بلکه تحریک آنها از نقطه شروع در هر دوجهت یکطرفه نیستند،

تمام انشعابات فیبر عصبی

  

در ایجاد پتانسیل عمل اصل همه یا هیچ

هنگامی که پتانسیل عمل در یک نقطه از غشاي فیبر طبیعی پدید

روند دپالریزاسیون در تمام طول  مساعد بودن شرایط،

صورت نامساعد بودن شرایط
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  انتشار پتانسیل عمل

در پاراگرافهاي قبل در مورد وقوع پتانسیل عمل در یک نقطه از 

اما پتانسیل عملی که در یک نقطه از غشاي تحریک پذیر ایجاد می شود  .کردیم

معموالً قسمتهاي غشایی مجاور را تحریک می کند و در نتیجه پتانسیل عمل در 

انتشار می یابد یک سلول یا فیبر عصبی غشاءطول 

   .دیده می شودزیر 



گروه فیزیولوژي

٢٩

  

پتاسیم این است که هرگاه یون - سدیم ATPaseیکی از ویژگیهاي خاص پمپ 

سرعت فعالیت آن به شدت  سدیم بیش از حد در داخل غشاي سلول تجمع یابد،

در واقع فعالیت پمپ متناسب با توان سوم غلظت داخل سلولی 

به عبارت دیگر هرگاه غلظت داخلی سدیم از  .سدیم افزایش می یابد

20mEq/L ،برابر2نه  برابر می شود، 8فعالیت پمپ  برسد.   

  کفه موجود در برخی پتانسیلهاي عمل

دپالریزه نمی  دپالریزاسیون، در برخی موارد غشاي تحریک پذیر بالفاصله پس از

شود و پتانسیل آن به مدت چندین میلی ثانیه پیش ازشروع رپالریزاسیون به 

 .اولیه دارد) نیزه(صورت یک کفه حفظ می شود که ارتفاعی نزدیک به حداکثر خیز

این نوع پتانسیل  .ه دپالریزاسیون را طوالنی می کنددور )زیر

ثانیه طول  مده 3م تا ده 2ضله قلب اتفاق می افتد و در آن 

   .می کشد و موجب حفظ انقباض قلب به همان مدت طوالنی می شود

  

گروه فیزیولوژي - مه فیزیولوژي سلولدرسنا                           

گاهی  .هیچ می گویند که در تمام بافتهاي تحریک پذیر طبیعی صدق میکند

می رسد که ولتاژ کافی براي تحریک ناحیه 

اسیون متوقف می در این صورت گسترش دپالریز

لذا شرط الزم براي تداوم انتشار ایمپالس این است که نسبت پتانسیل عمل 

را عامل » 1 باالتر بودن از«این شرط  .باشد

  .اطمینان براي انتشار ایمپالس می گویند

پایان  برقراري مجدد شیب غلظت یونهاي سدیم و پتاسیم پس از

  اهمیت متابولیسم انرژي

انتشار هر ایمپالس در طول عصب موجب کاهش بسیار جزئی اختالف غلظت 

زیرا سدیم در طول  می شود، غشاءسدیم و پتاسیم بین درون و بیرون 

دپالریزاسیون به درون منتشر می شود و پتاسیم در حین رپالریزاسیون به بیرون 

مورد یک پتانسیل عمل به قدري جزئی است که قابل 

،در واقع هر  اما بسته به اندازه فیبر عصبی و برخی عوامل دیگر

اما پس از آن  میلیون ایمپالس را منتقل کند،

 با .اختالفات غلظتی به حدي کم می شود که پتانسیل عمل متوقف می گردد

الزم می شود اختالف غلظت غشایی سدیم و پتاسیم 

مسئولیت این کار همچنان که در مورد برقراري پتانسیل اولیه 

یونهاي سدیمی  به عبارت دیگر .پتاسیم است

می که به خارج انتشار یافته و یونهاي پتاسی

چون این پمپ  .پتاسیم به جاي اولیه خود باز گردند

فیبرعصبی یک فرآیند متابولیک » شارژ مجدد

 شکل .استفاده می کند) ATP( است و از انرژي حاصل از دستگاه انرژي سلول

فیبر عصبی گرماي  سها زیاد می شوده هرگاه فرکانس ایمپال

  .مصرف انرژي در آن است

یکی از ویژگیهاي خاص پمپ 

سدیم بیش از حد در داخل غشاي سلول تجمع یابد،

در واقع فعالیت پمپ متناسب با توان سوم غلظت داخل سلولی  .افزایش می یابد

سدیم افزایش می یابد

10mEq/L  20بهmEq/L

  

کفه موجود در برخی پتانسیلهاي عمل

در برخی موارد غشاي تحریک پذیر بالفاصله پس از

شود و پتانسیل آن به مدت چندین میلی ثانیه پیش ازشروع رپالریزاسیون به 

صورت یک کفه حفظ می شود که ارتفاعی نزدیک به حداکثر خیز

زیرشکل ( چنین کفه اي

ضله قلب اتفاق می افتد و در آن ع عمل در فیبرهاي

می کشد و موجب حفظ انقباض قلب به همان مدت طوالنی می شود
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هیچ می گویند که در تمام بافتهاي تحریک پذیر طبیعی صدق میکند

می رسد که ولتاژ کافی براي تحریک ناحیه غشاء پتانسیل عمل به نقطه اي از 

در این صورت گسترش دپالریز .تولید نمی کندغشاء بعدي 

لذا شرط الزم براي تداوم انتشار ایمپالس این است که نسبت پتانسیل عمل . گردد

باشد 1به آستانه تحریک همواره بیش از 

اطمینان براي انتشار ایمپالس می گویند

  

برقراري مجدد شیب غلظت یونهاي سدیم و پتاسیم پس از

اهمیت متابولیسم انرژي-تانسیل عملپ

انتشار هر ایمپالس در طول عصب موجب کاهش بسیار جزئی اختالف غلظت 

سدیم و پتاسیم بین درون و بیرون 

دپالریزاسیون به درون منتشر می شود و پتاسیم در حین رپالریزاسیون به بیرون 

مورد یک پتانسیل عمل به قدري جزئی است که قابل  این تأثیر در .می یابد انتشار

اما بسته به اندازه فیبر عصبی و برخی عوامل دیگر .سنجش نیست

میلیون ایمپالس را منتقل کند، 50هزار تا  100فیبر عصبی می تواند 

اختالفات غلظتی به حدي کم می شود که پتانسیل عمل متوقف می گردد

الزم می شود اختالف غلظت غشایی سدیم و پتاسیم  با گذشت زمان، وجود این

مسئولیت این کار همچنان که در مورد برقراري پتانسیل اولیه  .مجدداً برقرار شود

پتاسیم است-استراحت دیدیم برعهده پمپ سدیم

و یونهاي پتاسی که در طول پتانسیل عمل به داخل

پتاسیم به جاي اولیه خود باز گردند-بودند باید توسط پمپ سدیم

شارژ مجدد« براي کار خود به انرژي نیاز دارد،

است و از انرژي حاصل از دستگاه انرژي سلول

ه هرگاه فرکانس ایمپالشان می دهد کن زیر

مصرف انرژي در آن است تولید می کند که نشانه بیش از حد
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تعداد فیبرهاي بی میلین تنه هاي عصبی به طور  .فیبرهاي کوچک بی میلین

  .برابر فیبرهاي میلین دار است

  

آکسون هسته مرکزي فیبر  .را نشان می دهدیک فیبر تیپیک میلین دار 

 .همان غشاي هدایت کننده پتاسیل عمل است را تشکیل می دهد و غشاي آن

. آکسون انباشته از آکسوپالسم است که مایع چسبنده داخل سلولی می باشد

پیرامون آکسون را یک غالف میلین فراگرفته که غالباً از خود آکسون بسیار 

میلی متري طول آکسون توسط گرههاي رانویه  3تا  1فواصل 

  

 :سلولهاي شوان غالف میلین را به ترتیب زیر بر گرداگرد آکسون می پیچند

سپس سلول شوان  نخست غشاي سلول شوان دور آکسون را فرا می گیرد و

ا که حاوي چندین الیه از غشاي سلولی ر چندین بار به دور آکسون می پیچد و

گروه فیزیولوژي - مه فیزیولوژي سلولدرسنا                           

  تخلیه مکرر -خاصیت ریتمیک برخی بافتهاي تحریک پذیر

 اکثر عضالت صاف و به طور طبیعی در قلب،

این تخلیه هاي  .مرکزي اعصاب اتفاق می افتد

امواج دودي ریتمیک پیدایش ) 2( انقباض ریتمیک قلب

 .رونی همچون کنترل ریتمیک تنفس می شوند

خود بخود داشته باشد، باید حتی ) ریتمیسیته

 یا از طریق هم به حد کافی نسبت به یون سدیم نفوذپذیر باشد

پتانسیل غشاي سلول تا  مانند باز شدن کانالهاي کلسیمی و غیره،

که در این صورت بعد از ایجاد پتانسیل آستانه 

  :)شکل زیر( ی گرددیک پتانسیل عمل ایجاد شده و این امر به طور منظم تکرار م

  

  جنبه هاي خاص هدایت پیام در تنه هاي عصبی

  فیبرهاي عصبی میلین دار و بی میلین

دیده می شود که در  زیر عرضی یک تنه عصبی کوچک و تیپیک در شکل

آن تعداد زیادي فیبر بزرگ عصبی مشهود است و آنها بیشتر سطح مقطع عصب را 

دقت می توان دریافت که فیبرهاي بسیار کوچک در 

فیبرهاي بزرگ میلین دار هستند و  .البالي فیبرهاي بزرگ قرار گرفته اند

فیبرهاي کوچک بی میلین

برابر فیبرهاي میلین دار است 2میانگین حدود 

یک فیبر تیپیک میلین دار زیر  کلش

را تشکیل می دهد و غشاي آن

آکسون انباشته از آکسوپالسم است که مایع چسبنده داخل سلولی می باشد مرکز

پیرامون آکسون را یک غالف میلین فراگرفته که غالباً از خود آکسون بسیار 

فواصل  رد ضخیمتر است و

  .قطع شده است

سلولهاي شوان غالف میلین را به ترتیب زیر بر گرداگرد آکسون می پیچند

نخست غشاي سلول شوان دور آکسون را فرا می گیرد و

چندین بار به دور آکسون می پیچد و
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خاصیت ریتمیک برخی بافتهاي تحریک پذیر

به طور طبیعی در قلب، خودبخوديتخلیه هاي مکرر 

مرکزي اعصاب اتفاق می افتدرونهاي دستگاه وبسیاري از ن

انقباض ریتمیک قلب) 1( ریتمیک موجب

رونی همچون کنترل ریتمیک تنفس می شوندووقایع ن) 3( دستگاه گوارش و

ریتمیسیته( خاصیت ریتمیکغشاء براي آن که 

هم به حد کافی نسبت به یون سدیم نفوذپذیر باشددر وضعیت طبیعی 

مانند باز شدن کانالهاي کلسیمی و غیره، روشهاي دیگري

که در این صورت بعد از ایجاد پتانسیل آستانه  .حد پتانسیل آستانه افزایش یابد

یک پتانسیل عمل ایجاد شده و این امر به طور منظم تکرار م

  

جنبه هاي خاص هدایت پیام در تنه هاي عصبی

فیبرهاي عصبی میلین دار و بی میلین

عرضی یک تنه عصبی کوچک و تیپیک در شکل مقطع

آن تعداد زیادي فیبر بزرگ عصبی مشهود است و آنها بیشتر سطح مقطع عصب را 

دقت می توان دریافت که فیبرهاي بسیار کوچک در اما با کمی  .اشغال کرده اند

البالي فیبرهاي بزرگ قرار گرفته اند



گروه فیزیولوژي

٣١

این مکانیسم باعث می شود روند دپالریزاسیون فواصل طوالنی را در طول 

محور فیبر عصبی با پرش طی نماید و لذا هدایت در فیبرهاي میلین دار به میزان 

   .برابر سریعتر شود

زیرا تنها گره  هدایت جهشی موجب صرفه جویی در انرژي آکسون می شود،

میلین  احتماالً به حدود یک صدم حالت بدون و اتالف یونها

یکی دیگر از ویژگیهاي هدایت جهشی در فیبرهاي بزرگ میلین دار این است 

باعث می شود غشاء که عایق عالی ناشی از غشاي میلین و کاهش ظرفیت خازنی 

  .عملی گردد با انتقال ناچیز یونها

  سرعت هدایت در فیبرهاي عصبی

در فیبرهاي بسیار صدم متر در ثانیه  25 سرعت هدایت در فیبرهاي عصبی از

متفاوت متر در ثانیه در فیبرهاي قطور میلین دار  100 میلین تا قریب

   4پایان فصل 

  

  موفق باشید

گروه فیزیولوژي - مه فیزیولوژي سلولدرسنا                           

این ماده یک عایق عالی  .ماده چربی اسفنگومیلین است از خود به جاي می گذارد

نواحی کوچک بی عایقی  .برابر کم می کند 

در طول آکسون و در فاصله هر دو سلول متوالی شوان وجود دارند که طول آنها 

ی توانند در آنها به آسانی بین آکسون و مایع 

  .به این نواحی گره هاي رانویه می گویند

  در فیبرهاي میلین دار از گرهی به گره دیگر

تقریباً هیچ یونی نمی تواند از طریق غالفهاي ضخیم میلینی در اعصاب میلین دار 

در گرههاي رانویه به آسانی انجام  اما این کار

با وجود  .لذا پتانسیل عمل تنها در گره هاي رانویه می تواند پدیدار شود

 1به این پدیده هدایت جهشی پتانسیل عمل از گرهی به گره هدایت می شود

سلولی اطراف که  به عبارت دیگر جریان الکتریکی از طریق مایع خارج

و نیز از طریق آکسوپالسم از گرهی به گره دیگر 

لذا ایمپالس  .منتقل می شود و گره ها را یکی پس از دیگري تحریک می نماید

نام گرفته  »جهشی« عصبی در طول فیبر به جهش می پردازد و به همین دلیل

  

 :  

                                                
1 . Saltatory conduction

این مکانیسم باعث می شود روند دپالریزاسیون فواصل طوالنی را در طول  -1

محور فیبر عصبی با پرش طی نماید و لذا هدایت در فیبرهاي میلین دار به میزان 

برابر سریعتر شود 50تا  5

هدایت جهشی موجب صرفه جویی در انرژي آکسون می شود، -2

و اتالف یونها دپالریزه می شوندها 

   .می رسد

یکی دیگر از ویژگیهاي هدایت جهشی در فیبرهاي بزرگ میلین دار این است  -3

که عایق عالی ناشی از غشاي میلین و کاهش ظرفیت خازنی 

با انتقال ناچیز یونهاغشاء رپالریزاسیون 

  

سرعت هدایت در فیبرهاي عصبی

سرعت هدایت در فیبرهاي عصبی از 

میلین تا قریبدون کوچک ب

  .است
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ماده چربی اسفنگومیلین است از خود به جاي می گذارد

 5000را غشاء  است که جریان یونها از

در طول آکسون و در فاصله هر دو سلول متوالی شوان وجود دارند که طول آنها 

ی توانند در آنها به آسانی بین آکسون و مایع میکرون است و یونها م 3 تا 2تنها 

به این نواحی گره هاي رانویه می گویند .خارج سلولی جریان یابند

  

در فیبرهاي میلین دار از گرهی به گره دیگر» جهشی«هدایت 

تقریباً هیچ یونی نمی تواند از طریق غالفهاي ضخیم میلینی در اعصاب میلین دار  

اما این کار جریان یابد،به میزان چشمگیري 

لذا پتانسیل عمل تنها در گره هاي رانویه می تواند پدیدار شود .میشود

پتانسیل عمل از گرهی به گره هدایت می شود این،

به عبارت دیگر جریان الکتریکی از طریق مایع خارج .میگویند

و نیز از طریق آکسوپالسم از گرهی به گره دیگر بیرون غالف میلین قرار دارد، در

منتقل می شود و گره ها را یکی پس از دیگري تحریک می نماید

عصبی در طول فیبر به جهش می پردازد و به همین دلیل

  .است

زشمند استهدایت جهشی از دو نظر ار

        


