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 غشا و  سلول 

 
 سلول

 به  مایعی  محیط  ها سلول  همه  داخل   فضای   در  است.  زنده  موجود  بدن  زنده  واحد  ترین کوچک   سلول 

  2( ECF)   سلولی   خارج   مایع   نام   به   مایعی   محیط   ها سلول   همه   خارج   در   و   1( ICF)   سلولی   داخل   مایع   نام 

 سوم یک   و   ICF  در   آن   دوسوم   که   دهد می   تشکیل   مایع   را   بدن   وزن   درصد   60  حدود   است.   شده   تشکیل 

 مایع   و   منیزیم   و   فسفات   پتاسیم،  های یون   از   فراوانی   مقدار   حاوی   سلولی   داخل   مایع   . است  ECF  در   آن 

 دارد.  کربناتبی  و   کلر  سدیم،  های یون   از  باالیی  غلظت   سلولی   خارج 
 

 بدن  هومئوستاز

 که کنند   ایجاد  بدن   داخلی محیط  در   ی پایدار  و ثابت شرایط  دارند   سعی  بدن   اعضای  و هابافت   همه 

 بدن. غذایی مواد   تأمین  و اکسیژن   غلظت   ،ها یون   غلظت  داشتننگه  ثابت  مانند   دارد؛   نام  هومئوستاز

 ۷  میزان   به   بدن   دمای   افزایش  که طوری به   ؛است   مهم   بسیار   بدن   داخلی   محیط   پایدار   شرایط   حفظ 

 هاسلول   نابودی   و  سلول   متابولیسم  افزایش  معیوب   سیکل   سبب   طبیعی   ازحد بیش   گراد سانتی   درجه 

 غلظت  همچنین  .شود می   مرگ  موجب  واحد   ۰/ ۵  اندازه به   بدن   باز  و  اسید  تغییر   دیگر،  سوی  از  .شودمی 

 .کند می   تضعیف  شدت به  را  قلب   عضله ، برسد   نرمال حد   برابر   دو  به اگر  و   شودمی   فلج ایجاد   سبب ، برسد   نرمال حد   سوم یک   به  اگر   پتاسیم

 و  کند می   کنترل   را   بدن   ترشحی   و   عضالنی   های فعالیت   عمدتا    عصبی   دستگاه   . گیردمی   انجام   هورمونی   و   عصبی   سیستم   دو   توسط   نیز  بدن   اعمال  تنظیم 

 منفی   فیدبک  نوع   دو   با  ، دارند   بدن   هومئوستاز  در   سعی  که   بدن   کنترلی  هایدستگاه   از  بسیاری   .دارد  عهده   بر  را  بدن   متابولیک   اعمال   کنترل   هورمونی   سیستم 

 برای  ؛ است   اولیه  محرک  مخالف  ایجادشده   اثرات  منفی  فیدبک   در  دارد.  هومئوستاز  در  تری مهم  نقش  منفی فیدبک  که  تفاوت  این  با   ؛ کنند می  عمل  مثبت  و 

 سبب  اولیه   محرک   مثبت،   فیدبک   در   اما   انجامد، می   فشارخون   کردن کم   به   درنهایت   که   شود می   یی هاواکنش   شروع   سبب   شریانی   فشارخون   افزایش   مثال 

 سوی  از  .شودمی   قلب  پمپاژ  میزان   هشکا  سبب  خون   حجم  هش کا  با  لیتر(   ۲)   باال  مقادیر  در   ریزیخون   مثال   برای   د؛ شو می   باطل   ی دور   ایجاد   و  خود   تقویت

 فیدبک  نوع  این  بنابراین   ؛کند می   پیدا   بیشتری   هش کا  قلب  پمپاژ  میزان   قلب   تضعیف  و  قلب  کننده تغذیه   کرونری   های رگ   به   فی کا   خون   نرسیدن   با  دیگر

 جلوگیری  برای   خون   شدن لخته   مانند   ؛ باشد   هم   مفید   تواند می   اوقات   گاهی   مثبت  فیدبک   البته   شود.  مرگ   موجب   و   بدن   وضعیت  ناپایداری   موجب  تواند می 

 .شود می  داده ها آن  باره در  بیشتری  توضیحات   بعدی  های فصل   در  که عصبی  های پیام   تولید   و  زایمان   ریزی، خون   از 

 تزریق   فردی   به  خون   از   فراوانی   حجم   کنید   فرض   مثال   برای   ؛ کند می   مشخص   هومئوستاز   ایجاد   در   را   دستگاه   رایی کا   میزان   ، سیستم   کنترل   ( Gain)   ین گ 

 که  صورتی  در  و   رسد می   mmHg  ۱۷۵  به  mmHg  ۱۰۰  نرمال  سطح   از  شریانی   ر فشا  ، باشد   غیرفعال   بارورسپتوری(   اه )دستگ   او  فشار  کنترل   دستگاه اگر   ؛شود می 

 تصحیح   mmHg  ۵۰  میزان  به  را  فشارخون  توانسته   کنترلی   دستگاه درنتیجه  ؛ رسد می   mmHg ۱۲۵  سطح  به  فشار  میزان   ، باشد   سالم  او بارورسپتوری  دستگاه 

 :شودمی   محاسبه  زیر صورت به  دستگاه   این  گین  بنابراین ؛ کند 

گین  =
تصحیح 
خطا 

→
−۵۰
+۲۵ = −۲ 

 است.  فشار  کنترل   دستگاه از   راتر کا   دما  کنترل   دستگاه  بنابراین  است؛   - ۳۳  حدود   بدن دمای  کنترل  دستگاه   گین 

 .دارد   نهایت بی  ای بهره  که   است   منفی   فیدبک  سیستم   از   مثالی   ها کلیه  توسط   خون   فشار  تنظیم 

 
1. Intracellular Fluid 
2. Extracellular Fluid 
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 سلول  ساختار 

 .است  سیتوزول  و   ها اندامک   محتوی   سیتوپالسم   است.  شده   تشکیل   هسته  و   سیتوپالسم   از   سلول   هر 

 غشا  این  توسط   و  است  شده   احاطه   پالسمایی   غشای   اسم به  خود   اطراف  غشایی   توسط   سیتوپالسم

 از   پروتوپالسم   . شود می   گفته   م پروتوپالس   غشا   سازنده   مواد   مجموعه   به  . گرددمی   جدا   خارج   محیط   از 

 ها.کربوهیدرات   و   ها چربی   ، ها پروتئین   ، ها الکترولیت   ، آب   است:   شده   تشکیل   اصلی   ماده   5

 شکل   به   ساختاری   ی ها پروتئین   . د ن شو می   تقسیم  عملکردی   و   ساختاری   نوع   دو   به   سلول   ی ها پروتئین 

 گلبولی  عملکردی  ی هاپروتئین  هاست.  میکروتوبول  به دادن شکل ها آن   ربرد کا   بارزترین  و دهند می  تشکیل را  سلولی  اسکلت که هستند  درازی  های فیالمان 

)چربی  خنثی  گلیسرید تری  فرم   به  نیز  فراوانی   میزان  . هستند  فسفولیپید  و   کلسترول  شامل   سلول  مهم  لیپیدهای  .دارند  آنزیمی  نقش  بیشتر  و هستند  شکل 

 دارند.  ساختاری   نقش  ها گلیکوپروتئین  اما  ، دارند  ای تغذیه   نقش  بیشتر  ها کربوهیدرات   دارد.  وجود  چربی   ذخیره  برای   سلول  در  خنثی( 
 

 سلول   غشای   ساختار 

 آنگستروم  ۷۵  یا  نانومتر   10  تا   ۷/ ۵  قطر  به   پذیر انعطاف   و  نازک  ساختاری   سلول   غشای 

 درصد  ۱۳  فسفولیپید،   درصد   ۲۵  پروتئین،   درصد   ۵۵  آن   تقریبی   ترکیب   است. 

 ،غشا   اصلی  ساختار   هاست.کربوهیدرات   درصد   ۳  و   هاچربی   سایر   درصد  ۴  کلسترول،

 سر   و  ( دوست آب )  هیدروفیل  فسفولیپید،   فسفات   انتهای  . دهندمی   تشکیل   را   الیه  دو  لیپید   اصلی  ساختار  فسفولیپید  های مولکول   است.  دوالیه  لیپید  یک 

 )اسید  آن   هیدروفوب   های بخش   و  سلولی  خارج  و  داخل  آب   با ارتباط   در  )فسفات( غشا   فسفولیپید  هیدروفیل  سرهای   است.  ( گریز آب )   هیدروفوب  آن  دیگر

 اما  ، کنند   عبور   غشا   از   توانند می   آسانی به   الکل   و   اکسیدکربن دی   اکسیژن،   مانند   چربی   در   محلول   مواد   شوند. می   ردیف   غشا   مرکز   در   یکدیگر   مقابل   در   چرب( 

 نفوذناپذیرند. آب   در  محلول  مواد 

 و  عبور  سرعت همچنین  . دهد می  عبور  اجازه مواد از  بعضی   به  تنها عبارتی به  کند؛می  عمل   انتخابی فیلتر صورتبه   هک   است  این سلول یغشا  های ویژگی   از 

 سلول  خارج  و  داخل  غلظت  اختالف  پیدایش  سبب  ، ها یون  عبور  به  غشا  متفاوت  نفوذپذیری  است.  متفاوت  عکس به   و  سلول  خارج  به  داخل  از  ها یون  مرور 

 دارد؛  سلولی   خارج   مایع   در  باالیی  غلظت   یون   این  سلول،   استراحت   شرایط   در  )Na+(  سدیم   یون   به   غشا   نفوذپذیری   اهش ک   دلیل به   مثال،  برای   ؛شود می 

 مشخصی و واضح   غلظت   اختالف   ، شکل  به   توجه  با   دارد  سلول  داخل  در   فراوانی   غلظت  یون  این  پتاسیم،  یون  به   غشا  باالی  نفوذپذیری  دلیل  به  که درحالی 

 داخل به  مواد   مرور  و  عبور در   غشا  بودن   انتخاب   اگر و  است  ضروری  سلول  حیات   ادامه   برای  غلظت اختالف این  دارد.  وجود سلول   خارج   و  داخل مواد   برای 

 بررسی بعد   های قسمت   در  که  طور همان  رفت. می   بین  از   سلول   حیات   آن   دنبال   ب   و   شد می  برابر   غشا   سوی   دو   در   مواد   غلظت  نداشت،   وجود  سلول   خارج   و 

 شد.   خواهد   الکتریکی   اختالف   و   غلظت   شیب  ایجاد   و   سلول   داخل  منفی  پتانسیل   ایجاد  سبب   ، غشا   خارج   و  داخل  بین  یونی  اختالف  و  تنوع   این   است،  شده 
 

 سلول  غشای   لیپید 

 برای  ؛دارد   وجود   غشا   الیه   دو  در  قرینگی  عدم  نوعی  دیگر   عبارت   به   ؛ است   متفاوت   لیپیدی   دوالیه   ی غشا   ک ی  در   دیگر   الیه  به  الیه   یک   از   لیپید  یبک تر   نوع

 فسفاتیدیل  ولین ک   ی ا محتو   فسفولیپیدهای   و   سرین   فسفاتیدیل   ، آمین ل اتانو   فسفاتیدیل   مثل   داخلی   الیه  در   اول   نوع   آمین   گروه   ی امحتو   فسفولیپیدهای  مثال 

 ردیولیپینکا   دارد.   قرار   غشا   خارجی   الیه  در  عمدتاً   که  است   لسیتین  یا  کولین  فسفاتیدیل   غشا   عمده   فسفولیپید   .دارند   قرار  بیرونی   الیه  در  اسفنگومیلین   و   کولین 

 )اینوزیتول   ثانویه   پیامبرهای   سنتز   در   بیشتر   ،دارد   قرار   داخلی  الیه   در   عمدتاً   که   اینوزیتول   فسفاتیدیل   است.  میتوکندری   داخلی   غشای  فسفولیپیدهای   از 

 مقدار   بیشترین  .هستند   قندها   حاوی   لیپیدی   هایمولکول   ولیپیدها،کگلی   دارد.   نقش   غشایی   انتقاالت   و  نقل  برای  گلیسرول(   آسیلدی   و  فسفات تری 

 منفی   بار  سبب   هک   است   کاسیدسیالی   مانده باقی   بیشتر   یا   کی   با  اریدهاییک الیگوسا   ی ا محتو   هک   دهند می   یل ک تش   گانگلیوزیدها  را   غشا   ولیپیدهای ک گلی

 تحرک  قابلیت  کنترل   ، غشا   سیالیت   تعیین   در   کلسترول  دارند.   وجود  عصبی   های سلول   پالسمایی   ی غشا   در   زیاد   مقدار   به   گانگلیوزیدها   شوند.می   گانگلیوزیدها 

 دارد.  نقش  آب  در  محلول   اجزای   به لیپیدی   الیه   دو   نفوذپذیری   میزان  تعیین   به  کمک   و   غشا 
 

 غشا  پروتئین 

 هاپروتئین   دارد.  سلول   مختلف  اعمال   انجام  برای   حیاتی  اهمیت   سلول   غشای   پروتئینی   بخش   ،دهند می   یلک تش   لیپیدها   را   غشا   ای پایه   ساختمان   اگرچه 

 غشا،  ی هاپروتئین   بیشتر   . محیطی  و   سرتاسری   یها پروتئین   اند: قرارگرفته   صورت   دو   به   غشا   چربی   های مولکول   الی البه   در   که   هستند   درشتی   های مولکول 

ها معمواًل در های آبگریز پروتئین بخش  شوند.می   اطالق ممبرن(  )ترانس  اینتگرال یا   سرتاسری  یها پروتئین   نام  تحت  و  کنندمی   طی  را  غشا   ضخامت  همه 

 ساختار یک سلول :شکل
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دوست روی سطوح غشاء قرار های باردار و آب داخل غشاء قرار دارند، در حالی که بخش 

 کی   حضور  صورت به   غشا  ضخامت   در  سرتاسری  ی هاپروتئین   قرارگرفتن  شودمی   تصور  دارند.

 غشا   داخلی   لبه  یا   بیرونی   لبه   به  وواالن ک  اتصاالت   با   ها پروتئین   این   .باشد   آلفاهلیکس   چند   یا 

 .شوند نمی  جدا   غشا  از  استخراج   روش   توسط  و   شوندمی   وصل 

 کنند می   ایجاد   را   منافذی   یا   ها کانال ها  آن   از   بعضی   که   معنا بدین   ؛ دارند   نیز   عملکردهایی  و   دهند می   تشکیل   را   غشا   ساختمان   از   بخشی   سرتاسری  ی هاپروتئین 

 در   توانند نمی   که   موادی   حمل   برای   حامل   پروتئین   عنوان به   نیز   ها پروتئین   این  از   تعدادی   کنند.  عبور   آن   از  توانند می   ها یون   ویژه به   ، آب   در   محلول   مواد   که 

 ی ها پروتئین   همچنین  آمینه.   اسیدهای   یا   ز کگلو   مثل   سلولی   متابولیسم   در   دخیل   ترکیبات   ت ک حر   برای   مثال   برای   ؛ کنند می   عمل   کنند   نفوذ   الیه   دو   لیپید 

 .کنند  عمل  ها هورمون  برخی   مانند   آب   در  محلول  شیمیایی   مواد   برای  رسپتور  عنوان به  توانند می   سراسری 

 .کنند می   منتقل  دیگر  سمت   به   را  مواد  و  دهند می   فضایی  شکل  تغییر  سپس  و  شده  متصل  ، شوند   منتقل  باید   که  هاییمولکول   یا  هایون   به  حامل  ی هاپروتئین 

 حاصل  ارتباط  غشا   با   دیگر   ی ها پروتئین  به  وواالنک غیر  اتصاالت  توسط  هاپروتئین  از  تعدادی  . کنند می  منتقل  را  ها یون  سایر  و  آب   های مولکول  هم   ها کانال 

 هاپروتئین   این . شوندمی   جدا  سلول  غشا  از   ،شکند می   را   پروتئین  به  پروتئین  کنش برهم   هک  استخراج های روش  توسط   هاپروتئین   این  از  بسیاری  .نمایند می 

 و   ( غشا   بیرونی   )سطح   یابند می   اتصال   سرتاسری   ی ها پروتئین   به   بیشتر   محیطی   ی هاپروتئین   .شوند می   اطالق   محیطی   ی هاپروتئین   علمی،   نظر   نقط   از   را 

مختلف به سطوح غشاء های  محیطی به روش های  پروتئین   . کنند می   عمل   سلول   غشای   منافذ   طریق   از   مواد   انتقال   ه کنندهکنترل   یا   آنزیم   عنوان به   عمدتاً 

هایی که توسط این لنگرهای گلیکوزیل فسفاتیدیل رایج اتصال به اشکال گلیکوزیله فسفاتیدیل اینوزیتول است. پروتئین های  شوند. یکی از راه می   متصل 

 (GPIنگهداری )   شوند، یعنی لیپیدهای خاصی به می   لیپیده   هامختلف است. سایر پروتئین های  مانند آلکالین فسفاتاز و آنتی ژن   هاییشامل آنزیم   شوند می

برای درک ) ژرانیل ژرانیل یا فارنسیل( متصل شوند  های  ممکن است به میریستوئیل، پالمیتوئیل یا پرنیل )یعنی به گروه   هامتصل هستند. این پروتئین   ها آن 

 شاء بیوشیمی مراجعه شود(.بهتر به فصل غ 

 25 از  متر ک ،رود می  ارک  هب عصبی  سلول  سون ک آ  در  ی ک تریک ال  عایق  عنوان به   ه ک میلینه غشا در مثال برای   ؛است   متغیر  بسیار  غشا  در  ها پروتئین  نوع   و   مقدار 

 یل ک تش  پروتئین  را  غشا  درصد   75  ندری، ک میتو  داخلی  غشای  مثل  انرژی تولید  در  دخیل  غشاهای  در  که درحالی  ؛ دهد می  یل ک تش  پروتئین  را  غشا   جرم  درصد 

  اریدی ک الیگوسا  هایزنجیره  به  لیپیدها  مانند  غشا  ی ها پروتئین  اغلب  .ست غشا  جرم درصد   55 غشا   پروتئین  میزان متوسط، طور به  گفت  توان می  . دهدمی 

 .انددرآمده   هاپروتئین گلیکو  فرم  به   و  هستند   متصل 
 

 غشا   هایکربوهیدرات 

 . دهند می   یلک تش   هاکربوهیدرات   را   غشا   ساختمان   درصد   3  حدود 

 به  کوواالن   اتصاالت   با   ریدی کاالیگوسا   های زنجیره   صورت به   هاکربوهیدرات 

 صورتبه   و   (Glycolipids) غشا  لیپیدهای  به  و (Glycoprotein)  هاپروتئین 

 .شوند می   ظاهر   غشا   ن کاپروتئوگلی   های مولکول   ساکاریدی پلی   های زنجیره 

 اتصال  با   که   هستند  ریدی کا سا پلی   بلند   های زنجیره   شامل   ها ن کا پروتئوگلی

 و  گلیکوپروتئین   فرم   به   ها کربوهیدرات   .است   وصل   پروتئین   به  کوواالن

 غشا  خارجی   سطح   از   و  اند شده   برجسته  غشا   از  بیرون   به  غالباً   گلیکولیپید

 حدود   و   هستند   گلیکوپروتئین  غشا   )سرتاسری(   انتگرال  های پروتئین   بیشتر  . هستند   آویزان 

 نقش   توانندمی   گلیکولیپیدها  . دارند  وجود  گلیکولیپید   شکل   به  غشا  لیپیدهای   دهم یک 

 حاوی  عمدتاً   که   نیز   ها پروتئوگلیکان   .خونی   گروه   هایژن آنتی   مانند  ؛ کنند   ایجاد   را  هاژن آنتی 

 متصل   سلول   خارجی   سطح   به   سست   طور به   ، هستند   پروتئین   به   متصل   کربوهیدرات 

 کربوهیدراتی   سست   پوشش   یک   دارای   غالبا    سلول   سطح   تمامی   ترتیب   این   به   هستند. 

 دارد: مهم   عمل   چند   که   است   «کوکالیس یگل »  به  موسوم 

 .شود می   منفی  مواد  سایر   دفع   سبب   و  کند می   منفی   را   غشا   سطح  منفی   بار  داشتن   با  ✓

 سلولی   اتصاالت   تشکیل  و  ها سلول   سایر  به لیس کا گلیکو   به اتصال  ✓

 انسولین جمله   از ها هورمون   برای رسپتور   عنوان به  عمل  ✓

 دهد.غشای دوالیه لیپیدی و اجزای آن را نشان می :شکل

 

 های داخلی سلولارگان :شکل
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 هاسلول   به  ژنی آنتی   شناسه  دادن ✓ سلول  ایمنی  یها واکنش   در   نقش  ✓
 

 آندوپالسمی شبکه 

 وجود  ها ریبوزوم  دار، دانه  آندوپالسمی  شبکه  خارجی  سطح   در  .دار دانه  آندوپالسمی شبکه و   صاف آندوپالسمی   شبکه  دارد:  وجود   آندوپالسمی  شبکه نوع   دو 

به   ها به اسم ریبوفورین در اتصال اتصال ریبوزوم   هایی پروتئین   اند. شده  ساخته  پروتئین  و  RNA از  ها ریبوزوم  . دهندمی   انجام   را  سازی پروتئین  ر کا  که  دارند 

های پلی پپتیدی و تشکیل پیوندهای دی خوردگی اولیه زنجیره شبکه آندوپالسمی خشن عالوه بر سنتز پروتئین در چین   شبکه اندوپالسمی نقش دارد.

با اضافه   هاگلیکوزیالسیون پروتئین   -Nطور که در فصل کربوهیدرات بیوشیمی خواهید دید این شبکه خشن نقش مهمی در  همان   سولفیدی نقش دارد.

 باشد.می   گلژی اختصاصی   دستگاه   باشد ولی در ادامه خواهیم گفت درمی   قند دار شدن در این شبکه غیر اختصاصی نقش دارد.    ها آن کردن قند به 

 و  کلسترول   ویژه به   لیپیدها   استروئیدی و های  هورمون   سنتز  در   و   هستند   متابولیک   ی ها آنزیم   دارای )بدون ریبوزوم(    دانهبی   یا   صاف   آندوپالسمی   شبکه 

شبکه آندوپالسمی به علت دارا  دارند.  نقش  گلوکورونیک  اسید   با   کنژوگاسیونو    هیدرولیز  ،اکسیداسیون   واسطه به   زداییسم  گلیکوژن،   تجزیه  فسفولیپیدها، 

 محسوب  نیز   سلول   کلسیم   یون  مخزن   عنوان به   همچنین این شبکه    دارد.   نقش مهمی در سم زدایی ترکیبات و داروها   P450آنزیمی سیتوکروم  بودن کمپلکس  

 ایفا نقش مهمی  ماهیچه صاف  های  قلب و سلول ، در عضالت اسکلتی، عضله  اسم شبکه سارکوپالسمیبه    اییک شبکه آندوپالسمی تغییر یافته   .شوند می 

دهد تا کلسیم می  داخل سلولی عمل کند، که سپس اجازه  کلسیم تواند به عنوان یک ذخیره  می  کند. به طور خاص، شبکه آندوپالسمی یا سارکوپالسمیمی 

 آزاد شود.سیگنال برای تحریک انقباض، تکثیر و مهاجرت سلولی های در سیتوزول به عنوان مولکول 
 

 گلژی دستگاه 

 ترشحی   های سلول   در   دستگاه   این .  اند روی هم چیده شده   هایی ( است که مانند بشقاب cisternaeمحصور در غشاء )های  از کیسه   ایدستگاه گلژی مجموعه 

 توسط  شده ساخته   ی ها پروتئین   پردازش   از:   اند عبارت   دستگاه   این  اعمال   .شود می  ریخته   بیرون  به  ترشحی   مواد   که  دارد   قرار  سلول   از  سمتی   در  و   است   بارزتر 

 تخلیه   بیرون   به   اگزوسیتوز   طریق   از   را   خود   محتویات   ها وزیکول   این )  ترشح   های وزیکول   در   ها پروتئین   بندی بسته   و   ذخیره   دار، دانه   آندوپالسمی   شبکه 

در شبکه   سولفات   کنتدروئیتین   و   هیالورونیک   اسید   مانند   ریدها کا ساپلی   برخی  و   ها کربوهیدرات   سنتز   و   مواد   بعضی   سولفاسیون   واکنش   (، کنند می  که 

 .)گلیکوزیالسیون اختصاصی(   شوندنمی   آندوپالسمی خشن ساخته 

 اگزوسیتوز  فرایند   با   وزیکول  نوع   دو  .گیردمی   صورت  ترانس   قسمت  از   مواد   خروج  و  سیس   قسمت   از  گلژی  دستگاه   به   مواد   ورود   که   داشت   توجه  باید  

 هالیزوزوم   . 2  ، ترشحی  های وزیکول   .1 : د ن شو می   جدا  گلژی  دستگاه   از  کلسیم(  توسط   تحریک ) 

 افزایش  سبب  آندوپالسمی   شبکه  و   میتوکندری  مانند ، ها اندامک  سایر  به   خوردن جوش  با گلژی  دستگاه   توسط  شده تشکیل  سلولی  داخل   های وزیکول   نکته: 

 شود.می ها  آن  ترمیم   وها  آن   غشاهای   وسعت
 

 هالیزوزوم 

 شده،فاگوسیته   مواد   گوارش   و   هضم   در   و   هستند   هیدروالز   اسید   نوع   80  از   بیش   حاوی   و   شوند می   ساخته   گلژی   دستگاه   کمک به   که   هستند   وزیکولی   های ل ارگان 

 اسم  به   کش باکتری   عوامل   دارای   دارند.   نقش   گلیکوژن   و   لیپیدها   ، ها پروتئین   تجزیه   سلولی،   تحلیل   روند   کشی، باکتری   دیده، آسیب   های سلول   اتولیز 

 سایر  و   آهن   جذب   برای   لیزوفرین،   دیگر،   ترکیب  هستند،ها  آن   کردن فاگوسیته   و  هاباکتری   غشای   کردنحل   برای   لیزوزیم  مانند   (Bactriocidal)   باکتریوسیدال 

 است.  الزم  هاباکتری   کشتن  و  هیدروالزها  سازی فعال   برای  5 حدود   pH با  اسید  و  ها باکتری  رشد   از   جلوگیری  برای فلزات 

 اتولیز و   هابافت   شدنکوچک  در   تأثیر ▪

 جریان  در   عضالت   زایمان،   متعاقب   رحم   مثل   یافته تحلیل   های بافت   در   ها لیزوزوم   فعالیت ✓

 یابدمی  افزایش  شیردهی دوره  پایان  در  پستانی غدد  و نکردنفعالیت  طوالنی   های دوره 

 شود.می ها  آن  تحلیل   سبب   و 
 

 هازوم پراکسی 

 :دارند   تفاوت ها  آن   با   جنبه   دو   از   اما   ، هستند   ها لیزوزوم   مشابه   فیزیکی   نظر   از   ها زوم پراکسی 

 جای به   و   شوند می   تشکیل   صاف  ER  از  زدن جوانه   یا   خودتکثیری  ا ب   گلژی   دستگاه   جای به 

 .2O2H  زدایی سم   برای   هستند کاتاالز   مثل   اکسیدازها ی ا محتو   هیدروالزها، 

 های موجود در لیزوزوم )ویژه دکتری از گانونگ(برخی آنزیم 
 سوبسترا آنزیم

 RNA ریبونوکلئاز
 DNA دئوکسی ریبونوکلئازها

 فسفات استراز فسفاتاز
کربوهیدرات پیچیده:  گلیکوزیدازها

 ساکاریدهاگلیکوزیدها و پلی 
 سولفات استراز سولفاتازآریل  
 کالژن کالژناز

 پروتئین هاکاتپسین 
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 هافعال کننده تکثیر پراکسی زوم های  شوند. این گیرنده ها می باعث تکثیر پراکسی زوم   ها هسته سلول های  تعدادی از ترکیبات مصنوعی با اثر بر گیرنده 

 (PPARs از خانواده گیرنده  ایجاد  هاmRNAشوند و تغییراتی در تولید  می   متصل   DNAشوند، به  می   هستند که هنگامی فعال   ای هسته های  ( اعضایی 

تأثیر بگذارد. اسیدهای چرب غیر اشباع و ایکوزانوئیدها با  هاو اندام   ها تواند بر اکثر بافت می  گسترده است و هاPPARکنند. اثرات شناخته شده برای می 

 شوند.ها می باعث تنظیم رونویسی ژن  ها آن اثر بر 

PPAR  آلفا 

 .شود می   بیاندر کبد  •

 در برداشت و کاتابولیسم اسیدهای چرب در کبد نقش دارند. •

 . شوند می   در گرسنگی سبب افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب  •

 دهند.می   چربی خون را کاهش   هاگیرند. فیبرات می  و داروی فیبرات قرار   هاتحت تاثیر اسید لینولئیک کانژوگه، لکوترین  •

PPAR بتا 

 .کنندمی   را در مغز تنظیم  2-آ سنتتاز بیان آنزیم آسیل کو  •

PPAR  دلتا 

 شوند.می   سبب اکسیداسیون اسیدهای چرب در بافت چربی و عضله  •

PPAR  گاما 

 .بیان باالیی در بافت چربی دارد  •

 لیگاندهای آن اسیدهای چرب غیر اشباع هستند. •

 شود.می   باعث لیپوژنز و سنتز اسیدچرب در بافت چربی  •

 .اکسیده در آترواسکلروز نقش دارد LDLاز طریق برداشت   •

 .در ترشح آدیپونکتین نقش دارد •

 شوند.می   سبب حساسیت به انسولین   ها آن از طریق فعال کردن  ها داروهای تیازولیدن دیون  •
 

 میتوکندری

 دو  از   میتوکندری   . کندمی   فراهم  ATP  فسفات تری   آدنوزین   پرانرژی   ماده   تولید   با ا   را   سلول   نیاز   مورد   انرژی   و   شودمی   نامیده   سلول   موتورخانه   میتوکندری 

 این  که   شوند می   متصل ها  آن   به  اکسیداتیو   ی هاآنزیم  که  است   برجسته  درون   به  مناطق   از   بسیاری در   داخلی   غشای   است.   شده   تشکیل  لیپوپروتئینی   غشای 

 در  میتوکندری   در   موجود   DNA  است.  شده   پر  میتوکندری   ماتریکس   توسط  میتوکندری   داخلی  فضای  . دهندمی   انجام   را   چرب   اسید  بتااکسیداسیون  هاآنزیم 

میتوکندری عملکردهای دیگری از جمله نقشی در تنظیم   .گیرد می   صورت   سلول  تکثیر  هنگام هامیتوکندری   تعداد  ازدیاد دارد.  نقش میتوکندری   همانندسازی 

ها بعد از شبکه آندوپالسمی دومین منبع میتوکندری   دهد، اما فسفوریالسیون اکسیداتیو بسیار مهم است. می   انجام  آپوپتوز )مرگ برنامه ریزی شده سلولی( 

 ذخیره کلسیم سلولی هستند.

 سوسیس شکل نشان داده های  به طور کلی به عنوان اندامک   ها آن تواند صدها تا هزاران میتوکندری داشته باشد. در پستانداران،  می  هر سلول یوکاریوتی

تواند کاماًل پویا باشد. هر کدام دارای ها می آن شوند، اما شکل می 

داخلی  بین غشایی، یک غشای  بیرونی، یک فضای  یک غشای 

شود و می   تا   ( cristae)  هایی ا تیغه یا کریست است که به صورت  

مرکزی  ماتریکس  فضای  آنزیمی های  کمپلکس   باشد. می   یک 

 اند.مسئول فسفوریالسیون اکسیداتیو روی کریستاها قرار گرفته 
 

 هسته

 هزار   چند   توسط   هسته   غشای   و  مجزاست   ی غشا   دو   دارای   هسته 

 است  ریبوزومی   پروتئین   و    RNAی ا محتو   ه ک   دارد   وجود  هستک   ،هسته   داخل   در   . است    DNAفراوانی  مقادیر   حاوی   هسته   است.  شده   سوراخ   ای هسته   منفذ 

 هاایمپورتین و اکسپورتین در انتقال پروتئین های  پروتئین   . شودمی   بزرگ  سازی پروتئین   هنگام   و   غشاست   فاقد   هستک   . شودمی   محسوب   ریبوزوم   ساز پیش   و 

 به هسته نقش دارند.
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 : از رفرنس گانونگ دکتری( )ویژه کنکور  اسکلت سلولی  

دارای یک اسکلت سلولی هستند. اسکلت سلولی سیستمی از فیبرهاست که نه تنها ها  تمامی سلول 

دهد. اسکلت سلولی به می   کند، بلکه به آن اجازه تغییر شکل و حرکت را نیزمی   ساختار سلول را حفظ 

ها آن   که هایی  به همراه پروتئین   هامیکروفیالمان حد واسط و  های  ها، فیالمان میکروتوبول طور عمده از  

توسط موتورهای ها  و اندامک ها  کند تشکیل شده است. عالوه بر این پروتئین می   را به غشاء متصل 

 کنند.می   از یک نقطه به نقاط دیگر سلول حرکت ها  و میکروفیالمان ها  مولکولی در طول میکروتوبول 
 

 ها میکروتوبول 

 بزرگترین فیبرهای پروتئینی سیتوپالسمی هستند •

 . کند می   حرکت ها  به عنوان مثال اسپرم بوسیله حرکات تاژک حاوی میکروتوبول کنند.  می   را ایجاد ها  و تاژک ها  مژک   ها، مانند سانتریول ای  ساختارهای پیچیده  •

 شوند(می   گاما توبولین ساختهتوسط  ها  سانتریول )   اند ای آلفا و بتا توبولین ساخته شده از زیرواحده  •

 کنند.می   استفاده GTPاز   ATPجای  ه کنند البته بمی   آن را هیدرولیز  ATPهمانند اکتین با اتصال به  ها  توبولین  •

اضافه شدن زیر واحد از انتهای   ساختارهای قطبی هستند و معموالً ها  دو انتها اضافه شوند ولی میکروتوبول   توانند از هرها می میکروتوبول های  زیرواحد  •

 گیرد. مثبت و جدا شدن از انتهای منفی صورت می 

ترشحی  های  هایی مانند گرانول انتقالی، اندامک های  توانند وزیکول می   موتورهای مولکولی مختلف ها  آن   آورند که از طریق می   مسیرهایی را فراهم ها  میکروتوبول  •

 کند.  می   جا ه را هنگام میتوز جاب ها  دهند که کروموزوم می   همچنین دوک را تشکیل ها  آن   نقاظ دیگر انتقال دهند. و میتوکندری را از یک نقطه سلول به  

کند )عدم حرکت اندامک= عدم تشکیل دوک میتوزی و مردن می   را پایدار ها  آن   هاداروی ضد سرطان تاکسول )پاکلی تاکسل( با اتصال به میکروتوبول  •

که سرعت تقسیم باالیی دارند مثل هایی  چون ترجیحا روی سلول   اند. به عنوان عوامل ضد سرطان گسترش یافته ها  آن   مشتقات سلول(. تاکسول و  

 کنند. می   تومورها عمل 
 

 حد واسط های  فیالمان 

 کنند. می  غشای هسته را به غشای سلول مرتبط ها  رخی از فیالمان ب  •

 کنند.می   کنند و به تحمل فشارهای خارجی کمک می   برای سلول ایجاد ها یک داربست انعطاف ناپذیر و سخت آن  •

 شود. می   به طور شایع ایجاد (  Blisteringپوستی ) های  تاول دچار اختالل شوند  ها  امی که این رشته شود و هنگ می   سلول به راحتی پاره ها  آن   در غیاب  •

 روند. به عنوان مثال:می   اختصاصی هستند و بنابراین به عنوان مارکر سلولی به کار برای هر سلول ها تشکیل دهنده این فیالمان های  پروتئین  •

 و بافت مزانشیم استخوان و غضروف است.ها  : فیالمان حد واسط اصلی در فیبروبالست (Vimentinویمنتین ) •

 شود.می   اپی تلیال بیانهای  (: در سلول Cytokeratinسیتوکراتین )  •
 

 هامیکروفیالمان 

 شود(می   در ادامه فصل به طور مفصل راجع به اکتین صحبت ) ثل اکتین که در انقباض عضله نقش دارد  م  •

 پستانداران است. های  اکتین فراوان ترین پروتئین در سلول  •
 

 موتورهای مولکولی 

سلول )که روی هم رفته محموله های  و سایر بخش ها  اندامک   ها، پروتئین  •

 (Cargo نامیده ))   دهند. می   سلول انتقال های  شود را به تمام قسمت می 

• ATPase  به هایی انتها  یک  از  و  خود  محموله  به  انتها  یک  از  که  هستند 

 دهند. می   محموله را انتقال  ATPیا اکتین متصل و با تجزیه  ها  میکروتوبول 

دارد:   • وجود  مولکولی  موتورهای  از  خانواده  ابر  (، Kinesin) ها  کینزین سه 

 (Myosin) ( و میوزین  Dyneinداینئین )
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دینئین ها  کینزین ) کنند.  می   حرکت ها  در طول میکروتوبول ها  و دینئین ها  کینزین  • انتهای مثبت میکروتوبول و  انتهای منفی ها  به سمت  به سمت 

 کنند.می   محموله خود را به سمت انتهای منفی حمل ها  محموله خود را به سمت انتهای مثبت و دینئین ها  حقیقت کینزین (. در  ها میکروتوبول 

 . از اطراف سلول به مرکزها کنند ولی دینئین می   را از مرکز سلول به محیط اطراف حمل ها  و وزیکول ها  معموال ارگانل ها  کینیزین  •
 

 سلولی   ت اتصاال   

 اتصاالت لنگری. 1

 الف: اتصاالت سلول به سلول 

 .کنند می   به نام کادهرین به هم متصل های اکتین سلول را از طریق پروتئین های  زونوال ادهرنس(: که فیالمان )اتصاالت چسبنده   •

 .کنند می   به نام کادهرین به هم متصلهای  طریق پروتئین بینابینی را از های ها: که فیالمان دسموزوم  •

 ب: اتصاالت سلول به ماتریکس 

 د. ن کنمی   (: سلول را به غشای المینا متصل Focal adhesionکانونی ) های  چسبنده و  ها همی دسموزوم  •
 

 (Zonula occludensمسدود کننده ) های یا حلقه   tight junctionها  آن  (: اتصاالت محکم که به Occcluding junctionsاتصاالن انسدادی ) . 2

های شود. اتصاالت محکم حاشیه می   اپی تلیالهای  و یونها از مسیر کنار سلولی در سلول ها  هستند که مانع عبور مولکول ای  اتصاالت محکم ساختارهای پیچیده 

و   ( Claudinتمام گذر غشایی مانند کلودین )های  کنند. در اتصاالت محکم پروتئین می   اپی تلیال را در روده، کلیه و شبکه کوروئید احاطه های  راسی سلول 

م اپی تلیال مانند شاخه ضخیم صعودی قوس هنله اتصاالت محکهای مجاور هستند. در برخی سلول های ( واسطه اتصال غشا سلول Occludinآکلودین ) 

و کنند. در توبول پروگزیمال اتصاالت محکم نشتی هستند  می   بلوک ها  و آب را از بین سلول ها  سازند و جریان مایع، یون می   تقریبا یک مرز نفوذ ناپذیر را 

 دهند. می   ترنس اپی تلیال رااجازه انتقال  
 

 (Gap junctionکانال مثل اتصاالت شکافی ) اتصاالت تشکیل دهنده .  3

سیتوپالسمی های کنند. در حقیقت تونل می  هستند که سیتوزول دو سلول مجاور را به هم متصلهایی  کانال 

متابولیکی های کنند. اتصاالت شکافی فعالیت می  کوچک بین دو سلول مجاور فراهم های برای انتشار مولکول 

نانومتر است.در این   4بین سلولی  در محل اتصاالت شکافی فضای  کنند.  می   را مزدوجها  و الکتریکی سلول 

از یک ها  مواد از این کانال شود.  می   محل واحدهایی به نام کانکسون در غشاء هر سلول با سلول دیگر متصل 

کنند. پس این اتصاالت باعث انتشار سریع می   سلول به سلول دیگر بدون ورود به مایع خارج سلولی عبور 

نیستند. ای  با این وجود این اتصاالت غیر اختصاصی و غیر فعال ساده   شوند ها می فعالیت الکتریکی بین سلول 

  گردد. می   افزایش کلسیم داخل سلولی، دپالریزه شدن سلول و افزایش غلظت یون هیدروژن سبب بسته شدن اتصاالت شکافی 
 

 هاحرکت سلول 

 . است  مهمترین نوع حرکت سلولیبوده و    عضله اسکلتی، قلبی و صاف این حرکت در   : عضالنیهای حرکت سلول 

 پای کاذب به معنی حرکت کل یک سلول نسبت به محیط اطراف است که با برآمده شدن یک    :حرکت آمیبی

 زایای پوستهای  و سلول ها  سفید فیبروبالست های  گلبول   شود. این حرکت را درمی   از یک انتهای سلول شروع

 .بینیممی 

انرژی کل این روند توسط ترکیب ) نیاز دارد    اکتین و میوزین انقباضی  های  فیالمان حرکات آمیبی به   •

 (.شود تأمین می   ATPپرانرژی  

هایی که حرکت آمیبی دارند، به اکثر سلول یعنی  کنترل کننده حرکت آمیبی است:   ها( )پدیدار شدن مواد شیمیایی خاصی در بافت فرایند کموتاکسی  •

ای با غلظت باال به این پدیده کموناکسی مثبت یعنی از یک منطقه با غلظت کم به سمت منطقه کنند؛  سمت منبع یک ماده کموتاکتیک حرکت می 

 شوند که کموتاکسی منفی نام دارد.ها از منبع ماده دور می شود. بعضی از سلول گفته می 

سطح داخلی در    شود، می  (، این حالت فقط در دو نقطه بدن انسان انجام شکل تازیانه روی سطح سلول است )به  ها  مژک   حرکت شالق مانند   :حرکت مژکی 

 برای انتقال تخمک از تخمدان به رحم. ( های فالوپ لوله مجاری تنفسی )برای پاک شدن مخاط از ذرات( و در سطح داخلی لوله رحمی ) 

شکاف داخل سلولی در غشا مخاطی  :شکل
 روده کوچک
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 موارد زیر نقش دارند:در حرکات مژکی  

 هامیکروتوبول  •

 مجموعه پروتئینی به نام آکسونم •

  ATPوجود   •

 شرایط یونی مناسب، به ویژه غلظت مناسب منیزیم و کلسیم •

 .دارند   ATPaseاند و فعالیت  )دینئین( تشکیل شده   Dyneinبازوهای متعدد پروتئینی که از پروتئین   •
 

 آپوپتوز

های آنزیمی خاص سبب تخریب پروتئین های  است که در آن آبشاری از واکنش   شده سلول مرگ برنامه ریزی  روندی از  

بدون برجا گذاشتن اثرات شود. در این حالت سلول  می   سلول، چروکیدگی هسته و متالشی شدن سیتوپالسم آن 

حاد دچار اختالل و پارگی در های  بدن در اثر آسیب های سلول ، نکروز شود. این در حالی که در فرایندی دیگر به نام  می   فاگوسیتوز  ماکروفاژهاتوسط    التهابی

های نکروتیک ممکن است محتویات خود را به بیرون ریخته و منجر به التهاب و صدمه چون سلول روند ) می   از بین   با ایجاد فرآیندهای التهابیغشا شده و 

 (. های مجاور گردند سلول 

 مانند.های مجاور سالم باقی می ات رخ دهد، فاگوسیتوز انجام شده و سلول ی محتو در آپوپتوز، قبل از آنکه هرگونه نشت  

 گردد.آغاز می  کاسپاز به نام    پروتئازهابا فعال شدن گروهی از   آپوپتوز 

  روده و مغز استخوان مثل  شون  دهد که طی تکامل بازسازی می هایی رخ می ر بسیار باالیی از آپوپتوز در بافت ی مقاد 

 کردند.های بدن تحلیل رفته با بیش از اندازه رشد می باشد و گرنه، بافت های جدید می ن سالم به طور دقیق در حال تعادل با تولید سلول در بزرگساال 

رسد نظر می به   های خود ایمن، نقش کلیدی ایفا کند.های نورودژنراتیو مانند آلزایمر و همچنین سرطان و بیماری اختالالت آپوپتوز ممکن است در بیماری 

 شوند.های سرطانی باعث القای آپوپتوز می روند در سلول بعضی از داروهایی که به طور موفق در شیمی درمانی به کار می 
 

 سرطان

برای این . دالیل متعددی  شوند کنند، باعث سرطان می هایی که در بدن جهش پیدا می تنها تعداد کمی از سلول .  شوند های غیرطبیعی، انکوژن نامیده می ژن 

 پدیده وجود دارد.

 میرند.های عادی دارند و به آسانی می های جهش یافته، توانایی بقای کمتری نسبت به سلول اوال  اغلب سلول 

 کند. جلوگیری می ها  آن  های فیدبک طبیعی هستند که از رشد بیش از اندازه اند، دارای کنترل هایی که بسیار جهش یافته حتی سلول 

)کسانی که بعد از پیوند شوند  هایی که توان سرطانی شدن را دارند، اغلب قبل از آنکه به صورت سرطان رشد کنند، توسط سیستم ایمنی بدن نابود می سلول 

 کنند، احتمال ایجاد سرطان حدود پنج برابر است(.قلب یا کلیه، داروهای ایمونوساپرسور دریافت می 

 .زمان فعال شوند تا سرطان ایجاد شودنکوژن متفاوت به صورت هم معموال  الزم است که چندین ا
 

 تفاوت بین سلول سرطانی و سلول عادی 

های ها احتماال  به همه فاکتورهای رشدی که برای رشد سلول کند؛ زیرا این سلول های نرمال توجهی نمی های معمول رشد سلول سلول سرطانی به محدودیت 

 ندارند. نرمال ضروری است، احتیاجی 

 های نرمال استهای سرطانی به یکدیگر خیلی کمتر از سلول قابلیت چسبندگی سلول 

های شود و از این طریق مواد غذایی مورد نیاز جهت رشد سلول که منجر به تولید عروق خونی جدید می   کنند ها فاکتورهای رگ ساز تولید می بعضی از سرطان 

 گردد.سرطانی فراهم می 
 

 ل سلو  ی غشا   از   ادمو   ل نتقا ا 

 .شود می   انجام  اگزوسیتوز   و  آندوسیتوز  ، اسمز   ، فعال  انتقال  ، انتشار  یندهای ا فر   توسط  سلول   غشای  از   مواد  انتقال

 در  غشایی  ی ها پروتئین   از  وه گر دو   صورت   این  غیر در  ؛ باشند  داشته   را  چربی  در  انحالل قابلیت   هک  کنندمی   عبور الیه  د  لیپیدی   غشای  از   مستقیما    موادی  تنها

 .هستند   پروتئینی  های کانال  و  پروتئینی   هایحامل   شامل  وه گر   دو  ینا   .ند دار خالت د   لنتقا ا 
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 .کنند می   منتقل   یگر د   سوی به   غشا   سوی یک   از   را  ده ما   ،مناسب   فضایی   هایشکل   تغییر   ل نبا د به   و   یابند می   ل تصا ا   مشخصی   ده ما   به   پروتئینی   های حامل  ❖

   . کنندمی   ر عبو  غشا   ض عر   از  که دهند می   را  آبی  منافذ   تشکیل   بلکه ، یابند نمی   ل تصا ا  نظر رد مو   ده ما   به  پروتئینی  های کانال  ❖

 (شیمیایی   ن یا اد گر)   غلظتی   ن یا اد گر  یا   غشا   ف طر   دو   در   ده ما   غلظت   ف ختال ا   آن،   ل نتقا ا  ه محرکه  وی نیر   ، باشد   الکتریکی   ر با   ون بد   شونده منتقل   ل مولکو   گر ا  ❖

  الکتریکی   پتانسیل   فختال ا   و   غلظتی   ن یا اد گر  ، باشد   الکتریکی   ر با   دارای   ده ما  گر ا  که درحالی   ؛ کند می   مشخص   را   حرکت   جهت   ن، یااد گر  ین ا  و   ست ا 

 ای بر   را   شیمیایی و لکتر ا   ن یا اد گر   یا   خالص   ه محرک  وی نیر   ، یی شیمیا   ن یا اد گر   و   الکتریکی  ن یا اد گر مجموعه   . گذارندمی   تأثیر   ده ما  ل نتقا ا  بر  ( غشا   پتانسیل ) 

   . آوردمی   وجود  به  ردار با  ذره  هر   ل نتقا ا 

 انتقال اما   ، انرژی  به  نیاز   بدون  و   غلظتی   شیب   جهت   در   انتشار   . گیردمی   صورت   فعال   انتقال  و  انتشار   انیسم ک م  دو   با  غشاها   این  طریق  از   مواد   عبور   درحقیقت 

 اگزوسیتوز  و   آندوسیتوز   فعال   انتقال   های نیسم کام   دیگر  از   . گیردمی   صورت   ATP  انرژی  از   استفاده   و  حامل   پروتئین  از  استفاده   با   و  غلظت  شیب  برخالف   فعال 

 پرداخت.  خواهیم ها  آن   بررسی به   که هستند 

 شد.  خواهد   پرداخته ها آن  مفصل   بررسی  به   که است  شده   داده   نشان  انتقال   مسیرهای   ،رو روبه   شکل  در 
 

 ا نتشا ر : 

 .است   شده  تسهیل   انتشار  و   ساده  انتشار  شامل   سلول   غشای   خالل   از  انتشار

 1.  ا نتشا ر   ساده 

  جهت  در  خالص   ن جریا  . گیردمی   صورت  ساده   جنبشی   حرکت  با  که   شودمی   گفته   حامل   پروتئین   بدون  سلول  غشای  منافذ  راه  از  مواد  جایی جابه   و   حرکت  به

 در   محلول   منتشرشونده   ماده   اگر   ویژه به   - دوالیه   لیپید   الی البه   از   یا   تواند می   ساده   انتشار   . گیردمی   رت صو   قیق ر   محیط   به   غلیظ   محیط   از   شیمیایی   ن یا اد گر 

 بگیرد.  صورت   آب  از   پر   های کانال  طریق   از یا   - باشد   چربی

 دوالیه  لیپید   طریق  از   چربی   در  محلول   مواد  انتشار 

 یپذیر ذ نفو   ، لی مولکو   ازه ند ا  یش ا فزا  با  مثال   ی برا   گذارند؛ می   تأثیر   غشا   عرض   از   انتقال   در   ها مولکول   توانایی   بر   حاللیت،   میزان   و   اندازه   مانند   عواملی ✓

غشای   سلو لی   به شد ت   کاهش   می یابد.   یکی   از   مهم ترین   فاکتورهایی   که   سرعت   انتشار   ماده   در   لیپید   دوالیه   را   تعیین   می کند ،   قابلیت   حاللیت  آن   ماده  

 در   چربی  است.

 سلول  غشای   میان   از   و   شوند   حل   دوالیه   لیپید   در   مستقیم   شکلی به   توانند می   الکل   و   نیتروژن   ، اکسیدکربندی   ، اکسیژن   مانند   چربی   در   محلول   مواد   : نکته ✓

 است. متناسب  چربی در ماده   آن   حاللیت  قابلیت  با مستقیم طور به   غشا،  خالل  از مواد  این  از  هریک  انتشار  سرعت  بنابراین  (؛ 90  تغذیه  )ارشد بگذرند 

 یشا فزا  با  ندارد.  غشا   اصال    سلول   گویی   که  شود می   سلول  وارد   سرعتی  چنان   با   اکسیژن   بنابراین   شوند؛   منتقل   راه   این  از   توانند می   اکسیژن   فراوان   مقادیر 

 آن  ر نتشا ا  سرعت  ، ست ا2O   حاللیت   از   بیشتر  تب ا مربه  ل سلو   یغشا   در   2CO حاللیت   که  آنجا  از  یابد. می   یش ا فز ا  نیز  ر نتشا ا  سرعت  ی، پذیر ذ نفو   ضریب 

 حد ود   20 بر ابر  سرعت  انتشا ر  ا کسیژ ن  است. 
 

 : هاآن   ایدریچه   عمل  و  پروتئینی   های کانال   طریق  از چربی   در  نشدنی حل   های مولکول   سایر   و  آب   انتشار 

 نالیکا  ی ها پروتئین   کمک به   است،   نامحلول   بسیار   غشا   لیپید   در   آب   هرچند   هاست. مولکول   قطر  یا   اندازه   غشا،   عرض   از   مواد   عبور   سرعت   تعیین   در   دیگر   عامل 

 در  نامحلول   های مولکول   سایر  است.  انگیز حیرت   بسیار   ها سلول   غشای   از   آب   حرکت   سرعت   . شودمی   منتقل   راحتی به   ، اند کرده   نفوذ   غشا   عرض   تمام   در   که 

 اندازه  اگر   این   وجود  با  ؛کنند   عبور  پروتئینی  های کانال   های سوراخ   از  آب   مانند   توانندمی   ، باشند   آب   در  حاللیت  قابلیت   دارای   و  کوچک  فی کا  اندازه به   اگر  چربی

 سلول غشای  داخل  به   نفوذ  اما  است،  آب  مولکول  قطر  از   بیشتر   درصد  20  تنها  اوره  قطر  مثال  برای   ؛ شود می  کم  شدت به   نفوذشان  قدرت   ، باشد   تر بزرگ ها  آن 

 فراهم دقیقه   چند   طی   را   غشا   از   اوره  سریع   انتقال   ن کاام  نیز   اوره   نفوذ   قدرت  حتی   ، آب  انگیز حیرت   نفوذ   قدرت  توجه   با   حال   این  با   ؛ است   آن   از   کمتر   برابر   هزار 

 دفع  را  دیگر های مولکول  اما   ، دهند می  عبور  اجازه   آب   های مولکول  به  ،شوند می  نامیده  آب   هایکانال  یا ها آکواپورین   که  پروتئینی منافذ  مثال برای  ؛کند می 

 نیست  ثابت  سلول   ی غشا   در  2- آکواپورین   جمله   از  هااکواپورین   از   برخی   است.  تنگ  بسیار   هیدراته   های یون   سایر  عبور   برای   ها کانال   این   مجرای   زیرا  ؛ د ن کنمی 

 .دارد  تفاوت   فیزیولوژیک شرایط  به   توجه  با   و 

 وجود  نیز  حامل   ی غشا   عرض   ازها  آن   انتقال   برای   و  نیستند  غشا  در  انحالل  به   قادر  لسیمک   و   لر ک  پتاسیم،  سدیم،  مانند  یونیزه  و  باردار  ذرات   یا   دوستآب   ذرات

 تروشیمیاییک ال  گرادیان  از   خود  )Signaling Cell(  رسانی پیام   و  نترل ک  های سیستم   در  هاسلول   درواقع   . شوندمی   منتقل   ها کانال   طریق   از  مواد  گونهاین  ، ندارد 

 چند  از   معموال    انالک   ک ی  . شوندمی   خارج   سلول  از  یا  وارد  تروشیمیاییک ال  گرادیان   جهت  در  ها یون   شوند،  باز   هاکانال   وقتی  ه ک  صورت   این  به   کنند؛می   استفاده

 ه ک   دارند   وجود   پروتئینی   های کانال   از   گروهی   . هستند  آبی   منفذ   دارای   خود   زی ک مر   قسمت   در   ها کانال   . شودمی   یل کتش   پروتئین   ک ی   از  گاهی   و   پروتئین 
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 هاکانال   این   دارند.   نام   افی ک ش  اتصاالت   ها کانال   از   گروه   این   . دهند می   ارتباط   دیگرک ی   به   را   مجزا   سلول   دو  سیتوپالسم  دیگر  عبارت   به  سلولی   غشاهای 

 سلولی  خارج   مایع  به  را   سیتوپالسم   پروتئینی،  های کانال   بیشتر اما  ،نیستند   ها یون   عبور برای  اختصاصی   درنتیجه و  دارند   بزرگ نسبتاً   منفذ  و  باال نفوذپذیری 

 انتقال   برای   ها کانال   که  آنجا   از  همچنین   کند. می   عمل   انتخابی   بسیار   نیز   انال ک   موارد   بسیاری   در   و   است   ک باری  بسیار ها  آن   منفذ   ضرورتا    و   کنند می   مرتبط 

 یون  میلیون   1 ثانیه   هر   در   قادرند ه ک  دارند   ها حامل   از  را   برتری  این  ها کانال   اند.داده   اختصاص  خود   به   را  یونی   های کانال  نام  ، روند می   ار ک   به  غیرآلی   های یون 

  است.  پروتئینی   هایحامل   سرعت  از  ترسریع   بار  هزار ها  آن   سرعت  و  دهند  عبور   را 
 

  یونی  های کانال 

 هایمحرک   توسط  و   نیستند   باز   دائم  طور به   ها کانال   .کنند   عبور   غشا   از  تروشیمیایی ک ال  گرادیان   جهت  در  سرعتبه   هایون   ه ک  دهند می   اجازه   ویژه   طور به 

پتانسیل عمل خیلی سریع تغییر  .شوند می   باز   متعددی و این تغییر سریع به واسطه می   پتانسیل غشاء در طی  انجامهای  کانال   ی کند   شود. می   یونی 

یونی های  یکی از خواص کانال   .دارد  ارتباط  انالک   درونی  سطح  طول  در  ی کتری ک ال  بارهای   ماهیت  و  ل ک ش  قطر،  انند  عواملی  به  هاکانال   انتقال  نفوذپذیری

ها کانال   ذ در داخل منف   ( Selectivity filterگر )وجود یک فیلتر انتخاب باشد که به دلیل  می   باال های  در سرعت   ها در هدایت انتخابی یون   هاآن توانایی  

شوند می   ب متصل آ های  به طور محکم به مولکول   ها کند. یون می   عمل   هاباشد و به صورت یک غربال برای یون می   دارای اندازه و شکل مشخص باشد که  می 

 Leakنشتی یا استراحتی که تحت عنوانهای  به جزء کانال  جدا شود.   هاآب از یون های  ( و موقع عبور از داخل کانال مقداری از مولکول شوند می   هیدراته) 

channels   طورکلیبه شوند.  می   مختلف باز وبستههای  دارای دریچه بوده و در پاسخ به محرک   هاکانال   ها باز هستند بقیه   هاو در همه زمان   شوند می   شناخته 

 .لیگاندی(   و  )ولتاژی   دار دریچه   و  )نشتی(   دریچه  بدون  ؛ ند هست  نوع   دو  پروتئینی  های کانال 
 

 ( استراحتی ) نشتی  های  کانال 

در ایجاد   ها این کانال باشد. اهمیت  نمی  در حالت استراحت باز بوده و تحت تاثیر پتانسیل غشاء

های نشتی در سلول، تعداد کانال های  باشد. برعکس تعداد کم کانال می  پتانسیل استراحت غشاء

شود که نفوذپذیری )کنداکتانس( غشاء به پتاسیم در حالت می   نشتی پتاسیم زیاد بوده و باعث

برخالف کنال .  ن(یی ی در پا )شکل زیر کانال سدیمی در باال و پتاسیم   برابر سدیم باشد   100استراحت  

 .باشد می   باشد دریچه کانال پتاسیمی در سطح داخل می   سدیمی که دریچه آن در سطح خارجی 
 

 ولی  ، ترند بزرگ   می ک   پتاسیمی،  انالک   با  مقایسه  در  ، هستند   پروتئینی   هایکانال   ترینمهم   از  هک   سدیمی  هایکانال 

 )بدون  غیرهیدراته  و  سدیم  های یون   تمایل  سبب  هک   )برخالف پتاسیم(   است  منفی   شدت به ها  آن   سطح  درونی   بار

 هایکانال )   پتاسیمی   های کانال   گیرد می   صورت   انتشار   براساس   نیز   مسیر   ادامه   و   شود می   انال ک   داخل   به   آب( 

 عبور اجازه  سدیم   های یون  از  بیشتر   برابر   1000 پتاسیم  های یون  به   ( tandem pore domainتحت عنوان  نشتی 

 تنها  تواننمی   را  انتخابی  عملکرد  این  شدت   . دهند( می   عبور  اجازه   کمی  مقدار  به  نیز  سدیم  یون   به   )پس   دهند می 

 عملکرد  این   نیسم کا م   پس   ؛ هستند   تر بزرگ   سدیم   های یون   از   پتاسیم   های یون   زیرا   ؛ داد   نسبت   ها یون   قطر   به 

 عمل  انتخابی   فیلتر   یک   صورت به   و   دارند   تترامر   ساختاری   پتاسیم   های کانال   که   است   صورت   این   به   انتخابی 

 فیلتر  وارد   پتاسیم  هیدراته   هاییون   وقتی   است.   شده   تشکیل   اکسیژن  کربونیل   از   فیلتر  این   دیواره   که   کنند می 

 خود به  چسبیده  آب   های مولکول  و  کنند می  ایجاد  کنش برهم   موجود  های اکسیژن  کربونیل   با   ، شوند می  انتخابی 

 سبب   انتخابی  فیلتر   این  پس   ؛ کنند   عبور   نال کا   عرض   از   توانند می   پتاسیم   هاییون   ترتیب بدین   ؛ کنند می   رها   را 

 قرار  دورتر  محلی  در  که  هاییاکسیژن   کربونیل  .شودمی   منفذ  از  عبور  حین   در   پتاسیم  های یون   شدن هیدراته د 

ها آن   تواند می   انتخابی  فیلتر   این   بنابراین   ؛باشند   داشته  کنشبرهم   ترکوچک   سدیم   هاییون   با  توانندمی   ،اند گرفته 

 .کنند  عبور  نال کا   مجرای  از نگذارد   و  کند   دفع   را 
 

 : های نشتی پتاسیم گایتون و گانونگ از کانال   بندیجمع   نکات 

 یک کانال پروتئینی بدون دریچه هستند. •

 شود. نامیده می   tandem pore domainبه آن کانال پتاسیم یا کانال نشتی پتاسیم و یا   •

از چهار  ساختار یک کانال پتاسیمی :شکل
بخش در  ۲بخش تشکیل شده است. 

اند که هریک شامل شکل نشان داده شده
دو هلیکس دوغشایی هستند. دو لوله 

های کربونیل منفذدار به همراه یون
اکسیژن در دیواره فیلترها با خاصیت 

هایی برای مکانانتخابی ردیف  شدند که
های پتاسیم هستند. اتصال گذرا یون

تاسیم با کربونیل اکسیژن های پتداخل یون
های پتاسیم با شود اتصال یونسبب می
های آب از هم گسسته شده و مولکول

های پتاسیم دهیدراته از اجازه نفوذ یون
 دهد.منافذ را می
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شود پتاسیم دهند. این اختالف در نفوذپذیری باعث می برابری به پتاسیم نسبت به سدیم. پس مقدار کمی سدیم هم عبور می  100دارای نفوذ پذیری   •

 نقش کلیدی در تعیین مقدار پتانسیل استراحت غشا داشته باشد.  

نفوذ پذیری   • قطر یون نیست چون پتاسیم   100دلیل  به سدیم فقط  به پتاسیم نسبت  بزرگ ها  برابری  دلیل  حتی از سدیم  واکنش   آن عمدتاً ترند. 

 باشد. می   ل بدون آب از کانا های  های هیدراته با اکسیژن و حرکت پتاسیم پتاسیم
 

 دار ولتاژی و لیگاندی:دریچه های کانال 

 لک ش  تغییر   با ها  آن   شدن بسته   و  باز   هک   هستند   ناقل   ی ها پروتئین   از   زوائدی   هادریچه   درواقع   . دارند  ای دریچه   عملکرد  پتاسیمی  و   سدیمی   های انال ک 

 است:  شده  تعریف   انیسمک م   دو  عمل  این  برای  . گیردمی   صورت   شان فضایی 

 هایکانال مانند    ؛ است   الکتریکی   های سیگنال   کنترل   تحت   که   ولتاژ  به   وابسته   شدن بسته   و   باز ؛  ولتاژ   به   وابسته   های کانال   بازکردن   سبب   غشا   در   ولتاژ   تغییر   الف( 

 .کلری   و  ، کلسیمی پتاسیمی   سدیمی، 

)برخالف دریچه دار ولتاژی سدیمی و پتاسیمی چون در پتانسیل عمل نقش دارند  های  کانال 

اند تر بررسی شده نشتی که در پتانسیل استراحت نقش دارند( در قسمت پتانسیل غشاء دقیق 

زیر   شکل  نشان  هاآن ولی  فعال   دهد:می   را  دریچه  یک  غیر سدیم  و  خارج  در سطح  سازی 

 سازی در سمت داخل دارد ولی پتاسیم فقط یک دریچه در سمت داخل دارد.فعال 

 های کانال   کهاین نکته توجه کرد    به   باید   دار دریچه   های کانال   شدن بسته   و   باز   وضعیت باره  در 

 سپس  و   باز   ناگهان   نال کا   دریچه   یعنی ؛  کنند می   برقرار   هیچ   یا  همه   قانون   مطابق  جریانی   یونی 

 .شود می   بسته   ناگهان
 

 ولتاژی سدیمیهای  عوامل موثر بر کانال 

 شود. می   با اتصال به سمت خارجی کانال  ها که باعث بلوکه شدن کانال   تترادوتوکسین و ساکسی توکسین   - 1

 کنند(.می   تحریک پذیری غشاء را کم   ها با کاهش باز شدن دریچه )  ها با غیرفعال کردن کانال  موضعی تتراکائین و پروکائین های  ننده ک حس بی  - 2

 .)مورد سومی ویژه دکتری(  دهند می   عالیت نشانف سدیمی به دنبال فسفریالسیون سرین کاهش  های  : کانال فسفریالسیون  - 3

 شوند.می   شود که در فصل قلب بررسی می   ولتاژی دیده های  دو دسته از کانال   ها ویژه دکتری: در رفرنس 

دارای یک دریچه در سطح داخلی بوده که با یک   ها (: این کانال  rectifierDelayed)   خیری أ کننده ت تصحیح ولتاژی پتاسیمی یکسوکننده یا  های  کانال   - 1

میلی ثانیه بعد از دپالریزه شدن غشاء( و سبب خروج پتاسیم از  1شوند )تقریبا  می  سدیمی در اثر دپالریزه شدن غشاء باز های خیر زمانی نسبت به کانال أ ت 

 شوند.می   غیرفعال   آمونیوم تترا اتیل توسط    هاشوند.  این کانال می   سلول

 +Inward rectifier Kپتاسیمی یکسو کننده به داخل به اسم  های  کانال  :( Ca activated K+ channelsپتاسیمی فعال شونده توسط کلسیم ) های  کانال   - 2

channels   پتاسیمی وابسته به  های  کند. کانال می   که در قلب به حفظ کفه و پتانسیل استراحت غشاء کمکATP   بتای پانکراس که در ترشح های در سلول

 انسولین نقش دارد جزو همین دسته است. 

 ویژه دکتری(.) اند ندی شده بجمع   هاکانال ولتاژی کلسیمی: از نظر ساختاری شبیه به سدیم بوده و در جدول زیر از منابع این  های کانال 

 L (Long-lasting) T (Transient) N (Neuronal) ویژگی
 متوسط تا طوالنی گذرا طوالنی کینتیک

دامنه فعال شدن 
 توسط ولتاژ

 ولت(میلی   -۲۰تر از )مثبت آستانه باال  ولت(میلی   - ۷۰تر از  آستانه پایین )مثبت  ولت(میلی  -۳۰تر از آستانه باال )مثبت 

دی  فارماکولوژی توسط  و هیدروپیریدین بلوک  نیفدیپین(  )مانند  ها 
 وراپامیل

 هاهیدروپیریدین غیرحساس به دی  هاهیدروپیریدین حساسیت کمتر به دی 

قلب، عضله اسکلتی، نورون، عضله صاف عروقی، رحم و  مکان
 های نورواندوکرینسلول 

سینوسی قلب- گره  و   دهلیزی 
 های مغزنورون 

سیناپسی، پایانه  پیش  های 
 هاها و جسم سلولی نورون دندریت 

انقباض در عضله اسکلتی و اتصال - مزدوج شدن تحریک عملکرد
 دپالریزاسیون غشا به سیگنالینگ کلسیم داخل سلولی

تخلیه تکراری پتانسیل عمل در قلب و 
 هانورون 

 هارهایش اگزوسیتوزی میانجی 
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 ولتاژی کلری: ویژه دکتریهای کانال 

که بیشتر مربوط به پتاسیم  هاباشد برخالف سایر سلول می   درصد کنداکتانس استراحتی غشاء  80شوند و مسئول  می   فقط در عضله اسکلتی یافت   ظاهراً   -1

 ممکن است توسط ولتاژ، لیگاند و کلسیم باز شوند.  هااست. این کانال 

برای درک بهتر به فضل غشای بیوشیمی مراجعه شود( در )هستند    ABCیا    ATPکه جزو ترانسپورترهای متصل به    CFTRبه اسم    ها از کانال   ای دسته   - 2

سیستیک فیبروز جهش در این کانال سبب کاهش انتقال کلر و کاهش ترشحات شوند. در بیماری  می   شوند و باعث انتقال کلرمی   اپی تلیال دیدههای  سلول 

 شود.می   و نارسایی تنفسی 
 

 (باشد. می   به بعد مختص دکتری   2موارد  )  دریچه دار لیگاندی های کانال 

 سلولی خارج   ماده   کی   توانندمی   لیگاندها  این   . شودمی   Ligand-Gated Channel نام   با  لیگاند   به وابسته های کانال   شدنفعال   سبب   مواد  از بعضی  اتصال 

 .کنند می   کنترل  شیمیایی  مواد را    لیگاندی  شدن بسته  و   باز د. ن باش  لئوتید ک نو   کی   یا  یون مانند    سلولی   داخل  ماده   ک ی  یا   نوروترانسمیتر مانند 

 شوند. می   عضالنی دیده - نیکوتینی استیل کولین هستند که در پیوستگاه عصبی  های  گیرنده   ها این    شوند می   باز   کولین   استیل   توسط   که   کولین استیل   های کانال   - 1

 کلری لیگاندی هستند.های و گلیسین که کانال   Bو گابا   Aگابا  های  گیرنده   - 2

 AMPAو   NMDA  (N-methyl D-aspartate )یونوتروپیک گلوتاماتی به اسم های  گیرنده   - 3

 در سیستم بویاییcAMP در چشم و  cGMP وابسته به های گیرنده   - 4

 موسکارینی های  مثل اتصال استیل کولین به گیرنده    Gهایوابسته به پروتئین های کانال   - 5
 

 ا نتشا ر   تسهیل شد ه   

 پس  . انرژی مصرف  بدون  و   غلظت  شیب  جهت   در   حامل  پروتئین   با  پیوند  در  سلولی  غشای  میان  از  مواد  حرکت 

 انتشار با    توانندنمی   قندها  و  آمینه  اسیدهای مانند    مواد   از   بعضی  . است   حامل   به  وابسته   ساده   انتشار   برخالف 

 انتشار   طول   در  .گیرد می   صورت   شده تسهیل   انتشار   توسط  مواد   از   دسته   این  انتشار  . کنند  عبور  غشا   از  ساده 

 سراسری   پروتئین   ک ی   حامل   . شوند می   منتقل   تروشیمیایی ک ال   گرادیان   جهت   در   انرژی   صرف   بدون   مواد   شده تسهیل 

این   که   زمانی   . دارند   شونده منتقل   ماده   به   اتصال   برای ی  خاص   گاه یجا   حامل   های مولکول .  ست غشا   ضخامت   در 

 ل ک ش  تغییر   سببکه این امر    دهد می   را  حامل   شونده منتقل   ماده  س ک مپلک   یلک تش ،  یابد   اتصال  خود   جایگاهبه  ماده 

 (. رو روبه   شکل ) کند  می   منتقل  رقیق  محیط   یعنی ،  غشا   دیگر   سمت   به   را   شونده منتقل   ماده   و شود  می   حامل   یی فضا 

کمک به  گلوکز برای مثال  ؛ هستند  آمینه   اسیدهای اغلب   و  گلوکز  شده تسهیل   انتشار  با  شونده منتقل   مواد   ترین مهم 

 GLUT4  کردن   فعال   از طریق    شده   تسهیل   انتشار   سرعت   افزایش   با   انسولین   . شود می   قلبی   و   عضالنی   چربی،   های سلول   وارد   GLUT4نام    به   حامل   یک 

 نیسمکا م  با  بدن  هایسلول ه  هم به  گلوکز  . دهد می   افزایش   برابر 20  تا  10 را   گلوکز  انتقال   سرعت   انسولین   درحقیقت  براند. ها سلول   درون   به  را   ز کگلو  تواند می 

 هایسلول   درون   به   گلوکز   انتقال   موجب   انسولین  توسط   تحریک  باGLUT4   .شودمی   انجامها  GLUT  اسم  به   گلوکز  ترانسپورترهای  طریق   از  شده تسهیل   انتشار 

 اندعبارت  انتقال   نوع  این  های ویژگی   . کند می  ر کا   گلوکز   غلظت  شیب  با   و  است  انسولین   به   غیروابستهو   GLUT2 دارای  کبد   . شود می  چربی  و   قلبی   اسکلتی، 

 .پذیری رقابت   و  مهارشدن   قابلیت  پذیری، اشباع  بودن، اختصاصی   از:

 ساده  با  شده تسهیل   انتشار   زیر  های جنبه   از،  ( 92  تغذیه  )دکترای  کنند می   عمل  غلظت  شیب   براساس  شده تسهیل   انتشار  و  ساده  انتشار  اگرچه  مهم:  هنکت 

 سرعت   ماده  غلظت  افزایش  با  شده تسهیل   انتشار   در،  یابد می   افزایش  ماده   غلظت   با   متناسب  باز  نال کا  یک  طریق   از  ساده   انتشار   سرعت  اگرچه  است.   متفاوت 

 انتشار  در   محدودیت  این سبب    چیزی   چه باید دانست    اما   ، دارد   وجود  انتقال   محدودیت   بنابراین  دارد؛   نام   Vmax  که   رسد می ی  حداکثر   مقدار   به   انتشار 

 با  مواد  انتقال  سرعت  افتد. می  اتفاق  حامل  پروتئین  ایی ی شیم پیوند  در   تغییر  یا  شکل  ر تغیی دلیل به   این   درواقع . (91 پزشکی پایه  )علوم شود می  شده تسهیل 

 سطح  حامل   ی ها پروتئین   تعداد   طرفی   از   و   دارد   نیاز   خود   وضعیت   تغییر   برای   حامل   پروتئین   که   باشد   سرعتی   از   بیشتر   تواندنمی   وقت هیچ   نیسمکام   این 

 .هستند محدود   نیز سلولی 

 مشابهند:  دیگر  جهات   از شده تسهیل   و  ساده   انتشار  طورکلی به 

 .ندارند   ATP  به  نیازی  و   اندغیرفعال   انتقال ✓

 .کنند می   عمل  غلظت  شیب   جهت   در  ✓
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 اند:متفاوت   دیگر  جهات   از شده تسهیل   و  ساده   انتشار  طورکلی به 

 .ندارد حامل   پروتئین   به  نیازی   ساده  ولی   ، است  حامل  پروتئین  نیازمند   شده تسهیل  ✓

 .است   خطی   آن  حرکت   سرعت  و  شود می ن   ساده   ولی  ، رسد می   Vmax  به و  شود می   اشباع  شده تسهیل   انتشار ✓
 

 .کنند می   عمل   شده تسهیل  انتشار   طریق از   (Ionopohores)   یونوفورها   نام   به   ترکیباتی

ها آن   بیشتر .دهند می   افزایش   را  غیرآلی های یون   به غشا  نفوذپذیری  و  شوند می   حل   لیپیدی   غشاهای   در  هک  هستند  گریز آب   کوچ ک  های مولکول   یونوفورها 

 سلولی  های ارگانل  یا   ها سلول   ، ک سنتتی  غشاهای  به   مربوط  مطالعات   در   غشا  نفوذپذیری   افزایش  در   وسیع  طور به  و   شوند می   ساخته   ها میکروارگانیسم   توسط 

 از   مثالی  گرامیسیدین  .کند می   منتقل  تروشیمیاییکال   گرادیان   جهت  در   را  پتاسیم  هک   است   یونی  ک متحر   حامل   ک ی  از  مثالی  والینومایسین  .روند می   ار ک   به

 جهت در را  مثبت بار   یک   با هاییتیون کا   به   عبور  اجازه   و داده   غشا   عرض   در  را  انال ک   ک ی  یلک تش   آن  ولک مول دو  ه ک است  انال ک  دهنده تشکیل  یونوفورهای 

 .د ن ده می   تروشیمیایی ک ال  گرادیان 
 

 انتشار  خالص   سرعت   بر   مؤثر  عوامل 

 غلظت با متناسب غشا   داخل  به ماده  انتشار   سرعت   درواقع   که  غلظت اختالف.  ۱

 .ست غشا  داخل  و   خارج  در   ماده   آن   های مولکول 

 و  شده   خوانده   نرنست   پتانسیل   همان   که   ها یون   انتشار   بر   پتانسیل   اختالف .  ۲

 اختالف  غشا   سمت  دو   در   اگر   که   شودمی   بیان   طور این 

 اختالف  نبود  درصورت   حتی   ،باشد   حاکم  الکتریکی  پتانسیل 

زیر    ، ها یون   الکتریکی   بار   غلظت،  معادله   موجبطبق 

 .شودمی ها  آن   جاییجابه 

 .است خارج   و  داخل   در  یون   غلظت   C  و  ولتاژ   یا  الکتریکی  محرکه   نیروی  با  برابر EMF  معادله  این  در 

 که ها مویرگ  در  مثال  ؛ برای دارد  وجود  غشا  طرف   دو  در  توجهی قابل  فشار   اختالف  گاهی  . ست غشا  سمت  دو   در  فشار  اختالف  اثر  و  فشار  دیگر  مهم  عامل . ۳

 است.  جیوه   متر میلی   20ها آن  درونی   فشار 
 

   سمز ا 

 از)  نام دارد اسمز باال( محلول )مواد  کمتر   آب  غلظت با  محلولی  به   ( پایین  محلول )مواد  بیشتر   آب   غلظت  با   محلولی  از  تراوا  نیمه  ی غشا  یک  از  آب   جریان 

 ه ک این  منظوربه   ،شود می   غشا   عرض   از  آب   حجیم  جریان   عبور  سبب  هک   است   میس انی ک م  اسمز   پس   (. تر پایین   شیمایی  پتانسیل   به   باالتر   شیمایی   پتانسیل 

 :باشد   برقرار زیر   شرط  دو  باید  شود،  انجام   اسمز  عمل 

 (.ها آن   جرم  نه  دارد   بستگی   ذرات   تعداد   )به   باشد   دیگر  طرف   از   بیشتر   غشا   سمت   کی   در   ذرات   غلظت   . 1

 به  غشا  نفوذپذیری   از  تر پایین  ذرات،  به غشا  نفوذپذیری  یعنی  ؛ باشد   تراوا نیمه  غشای  ک ی  باید  غشا  . 2

 .باشد  آب 

 به  غشا   نفوذپذیری   اوال    زیرا   هستند؛   آب   کاسموتی   جریان   ایجاد   برای   مناسبی   بسیار  ذرات   ،ها یون 

 یا   داخل   در  ATPase  های پمپ   توسط   هایون   ثانیا    و  است آب   به آن  نفوذپذیری  از  مترک  بسیار  هایون 

 سمت  ک ی  در   ذرات   تغلیظ  اسمز،  انجام   دلیل  شد  ر کذ   ه ک  همچنان  .شوند می   تغلیظ   سلول   خارج 

 به   باالتر   غلظت  با   محیطی   از  آب   نتیجه   در  . شودمی   آب   غلظت   اهش ک   سبب  ذرات   تغلیظ   . ست غشا 

 .شود  برقرار طرف   دو  در  تعادل   تا  یابد می   جریان   تر پایین   غلظت   با  محیطی 
 

 اسمزی  فشار 

 میلی   ۲۰۰ و  ۱۰۰  مختلف  های غلظت   با  زک گلو   های محلول   توسط   و  شده   تقسیم   مساوی   قسمت  دو   به  ه ک  بگیرید   نظر در  را   ظرفی اسمزی   فشار  بهتر   کدر   برای 

 آب  به  حائل   هک   نیمک  فرض  اگر  شود.  شیده ک   آزادانه  تواندمی   هک   است   ارتجاعیقابل   جنس  از   بخش  دو  بین   حائل   ماده  شکل(.  A  )قسمت   است   شده  پر  موالر

 که  جایی   از  نیز   ز ک گلو   است.   تر غلیظ   ه ک  یابد می   انتشار   جایی به   ، است   تر رقیق   ه ک  جایی   از   اسمز  پدیده   براساس   آب  صورت  این  در   ، باشد   نفوذپذیر   ز ک گلو   و 

 

Net diffusion ∝ (𝐶𝑜 − 𝐶𝑖) 

 معادلهنرنست

 کی زمانی که سلولی غشای در اسمز پدیده شکل:
 باشد آب دیگر سمت و سدیم لریدک محلول غشا سمت
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 قدرآن   ز کگلو   و   آب   ت کحر   دارد.   متری ک  غلظت   هک   رود می   جایی به   است   تر غلیظ 

 آن   از  پس  و  شود  مساوی   طرف  دو  هر   در   دو  این  غلظت   هکاین   تا  یابد می   ادامه

 شکل(.   B  قسمت )   گیرد نمی   صورت   غشا   طرف   دو   در   محلول   حجم   در   تغییری   هیچ 

 ، شرایط   این  در تراوا(.  )نیمه  دهد  عبور  اجازه آب به  تنها  حائل  ی غشا   نید ک   فرض 

 غلظت  ه ک رودمی  جایی به   ، دارد  باالتری   غلظت  که  جایی  از گرادیان  جهت در آب 

 ، اماشود می ن   جبران   ز کگلو   جذب   با  آب   رفتن   دست   از   هک درحالی   ؛دارد   تری پایین 

 . در این میان،یابد می   ادامه   تر غلیظ   محیط   سمت   به   رقیق   محیط   از   آب   خروج 

 . شودمی   مترک  رقیق   محیط   حجم   س ک برع  و  یابدمی   افزایش   غلیظ  محیط   حجم 

 C )قسمت   شود  شیده ک   تر رقیق   محیط  سمت به  حجم،  تغییرات  تطبیق برای  غشا   ه ک شودمی  سبب  و کند می  اعمال  ارتجاعی  ی غشا   بر   را  فشاری   آب  تجمع

 تا  عمل   این   .دهد می   اهش ک   را   غلیظ   محیط   ی کاسموتی   ذرات   غلظت   و   برد می   باال   را   رقیق   محیط   ی کاسموتی   ذرات   غلظت   حاصل،   حجمی   تغییرات   شکل(. 

 .گویندمی   اسمزی  فشار   شود می   اسمز   مانع  ه ک  را  فشاری   اصطالحاً   یابد. می   ادامه  غشا   طرف  دو   در  اسموالریته   شدن سان ک ی 

 آید: می   فشار اسمزی طبق رابطه زیر به اسم قانون وانتهوف به دست 

(𝝅 = 𝑹𝑻𝝋𝑪𝒊) 
تجزیه های  تعداد یون   i( است. 273دمای مطلق  بر حسب کلوین )   Tو    (  62.36ثابت گازها )برابر با    Rفشار اسمزی برحسب میلی متر جیوه،   𝝅که در آن 

 دهد.می   نیز ضریب اسمزی را نشان   𝝋 غلظت مولی ماده محلول است.  Cشده و  

 غلظت گرم را به وزن مولکولی تقسیم کرد.   نداده شد باید برای به دست آورد  ای نکته مهم: در صورتی که گرم و وزن مولکولی ماده 

 باشد. می  )بر حسب میلی اسمول در لیتر(   بیانگر اسموالریته    𝝋𝑪𝒊در این رابطه 

 (180)وزن مولکولی   درصد گلوکز چند میل اسمول در لیتر است؟ 5مثال: اسموالریته محلول  

گرم است تقسیم   180گرم را بر وزن مولکولی گلوکز که   50لیتر. برای محاسبه غلظت مولی باید گرم در   50میلی لیتر یا   100گرم در   5درصد یعنی   5محلول  

 شود.می   میلی اسمول در لیتر  278است و لذا در نهایت   1برابر   iمقدار   𝜑𝐶𝑖شود. طبق فرمول می   موالر 0/ 278کنیم که معادل  

 مساوی فشاری  خود  جرم   به   توجه  بدون   محلول  یک  در  ذره  هر   زیرا  ذرات؛   جرم  به  نه  )غلظت(،   دارد بستگی   محلول  در  ذرات   تعداد  به   محلول  اسمزی فشار 

 از ذرات  تعداد  برحسب  محلول  یک  غلظت  بیان   برای   است   کمتر ها آن   حرکت  سرعت  ولی  ،دارند  تری بزرگ   جرم  تر بزرگ  ذرات  یعنی  ؛ کند می  اعمال  را  غشا  بر 

 .گردد می   بیان   ( O2H Kg/Osmol)   اسمواللیتی   یا  ( Liter/Osmol)   اسموالریتی   صورت به  ی ک اسموتی  ذرات   غلظت   و  شود می   استفاده  گرم   جای به  اسمول   واحد 

 نشده؛ تفکیک   شدنی حل   ماده   گرم   مولکول   یک   با   است   برابر   اسمول   یک   . شودمی   استفاده   اسموالریته   مفهوم   از   مختلف،   های محلول   در   آب   غلظت   مقایسه   برای 

 دو  به  شونده حل  ماده  اگر اما ، شود می ن   تفکیک  یونی  هیچ   به   گلوکز  زیرا ؛ است   اسمول  یک  معادل ( گلوکز  گرم مولکول  یک  با   برابر )  گلوکز گرم  180  برای مثال 

 کلرید گرم مولکول  هر  یعنی  ؛ شود می  تفکیک  کلر و   سدیم   یون  دو به  سدیم  کلرید  مثال برای  ؛است   اسمول  2 معادل آن   گرم   مولکول  یک  ، شود   تفکیک  یون 

  است.   اسمول  2  برابر   دارد  گرم  58.5 معادل   جرمی   که   سدیم 

 اسمول  کی  با   برابر  ایاسموالریته   نظر  مورد  محلول  باشد،   شدهحل   محلول   لیتر  ک ی  در  زک گلو   مانند   ،ناپذیر تجزیه   شونده حل   ذرات  از  مول   کی   اگر  طورکلیبه   پس 

 ؛ باشد   چه   شده حل   ذره   ه ک   نیست   مهم   ک بیولوژی  های محلول   در   .است   متر ک   محلول   آن   آب   غلظت  ، باشد   بیشتر   محلولی   اسموالریته   هرچه   . داشت   خواهد 

 حالل  .ها آن   جرم  نه   ، است   مهم  ذرات   تعداد  که  است   این  منظور   است.  یک ی  اوره   و  اروزک سا   ز،ک گلو   اسمول  کی   هایمحلول   در   متوسط  طور به   آب  غلظت  یعنی

 با  برابر   اسموالریتی   براساس   ذرات   غلظت   بدن،   طبیعی   دمای   در   گفت   توان می   بنابراین   ؛ دارد   لیتر   1  معادل   حجمی   ، آب   کیلوگرم   1  و   است   آب   بدن   در   ذرات 

 ایجاد  جزء  چند   محلول،  یک   در  ماده  شدن حل   از  که  شود  توجه  باید  محلول  یک   )اسمواللیته(   اسموالریته تعیین  در  است.  اسمواللیتیمبنای    بر ها آن   غلظت

 اسموالریتی  یا  Osmole/Liter  1  با   برابر  غلظتی  دارای   شود، می   تجزیه  حالل   در   ذره   یک  به  که  ایماده   موالر(  ۱)  لیتر  بر  گرم  مولکول  یک   که  زمانی   یعنی   ؛شود می 

 تجزیه  ذره   سه   به که   کلراید  کلسیم  موالر   ۱  محلول  و  ۲ اسموالریتی   دارای   شود، می   تجزیه   ذره   دو   به که   کلراید   سدیم  موالر  ۱  محلول  مثال  برای   ؛است   1 با  برابر 

 است.  ۳  اسموالریتی  دارای  ، گردد می 

 یکسان   اسمزی  فشار   دارای  تئوری   طوربه  ، هستند  یکسان   اسموالریتی   دارای  که   کلسیم  کلرور  موالر   ۰/ ۳۳  محلول   و   سدیم  کلرور   موالر  ۰/ ۵  محلول   ترتیب بدین 

 ۳  به  کلسیم  کلرور  ال،ایده   حالت  در  مثال   برای  ؛ دارد   اختالف  آلایده   هایمحلول   اسمزی   فشار  از   کمی  محلول  دو   این  اسمزی  فشار  درحقیقت اما   ،هستند  نیز 

 غیرفعال  ای پدیده   اسمز  داشت   توجه   باید   درنهایت   .است  ۲/ ۵۸  کلسیم   کلرور   تجزیه  از   حاصل   ذرات   تعداد   واقعی   محلول   یک   در   ولی   شود، می   تجزیه   ذره 

 غشاهای  بیشتر   از  اسموتیک   جریان   . شودمی   انجام   اسمز   طریق   از  بدن   در   آب   حرکت   تمام   خون،   کردن پمپ   برای   جز به   ندارد. نیاز    ATP  انرژی   صرف   به   و است  
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 یک   کلیه  است.   فشار  گرادیان  توسط   شده ایجاد  جریان   با  مشابه   و  است   ( Bulk Flow)   ای توده   جریان   صورت به   بلکه  ، نیست  ساده   انتشار  طریق  از   بیولوژیک 

 .کندمی   تنظیم   و  کنترل  اسمز   طریق از  را   بدن  آب  حجم   و   است اسموتیک   ماشین 

 گویند.می   انکوتیک  فشار  ها پروتئین   مثل   بزرگ  های مولکول   از ناشی   اسمزی   فشار   به  نکته: 

 : اسموالریته کدام محلول زیر کمتر است؟تست مهم 

 موالرمیلی   ۱د( کلرید کلسیم   موالرمیلی   ۲ج( کلرید سدیم    موالرمیلی   ۱ب( گلوکز   موالرمیلی   ۲الف( اوره 

 برای پاسخ به این سواالت باید غلظت را در تعداد ذرات ضرب کرد که به ترتیب از بیشترین تا کمترین اسموالریته به شکل زیر است:

 ( کمترین۱×   ۱میلی موالر )   ۱گلوکز    – ( ۱×   ۲میلی موالر )   ۲اوره   – (  ۱×    ۳میلی موالر )   ۱د کلسیم کلری  – ( بیشترین ۲×   ۲میلی موالر: )   ۲کلرید سدیم  
 

  ( Tonicity)   تونوسیته 

گیرد و فشار اسمزی ایجاد اگر غشا به طور کامل به موادم حلول نفوذپذیر باشد، جریان آب با جریان مواد محلول در جهت معکوس مورد مخالفت قرار می 

𝝅)ی وانتهف اگر غشا کاماًل به مواد محلول نفوذ ناپذیر و به آب نفوذپذیر باشد حداکثر فشار اسمزی طبق رابطه  شود. نمی  = 𝑹𝑻𝝋𝑪𝒊)  .به دست خواهد آمد  

به    Osmotic coefficientیا ضریب اسمزی   Reflection coffeicient  (𝜎)رفتار غشاهای واقعی، بین این دو حد قرار دارد و پارامتری به نام ضریب بازگشت 

σ:  شود صورت زیر تعریف می  = 1 −
𝑃𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒

𝑃𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟
  ،𝑃𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 ،  نفوذپذیری غشا به ماده محلول وPwater  نفوذپذیری غشا به آب است. با گنجاندن ضریب بازگشت در ،

π∆شود:  رابطه وانتهف، فشار اسمزی به صورت زیر محاسبه می  = σRTφ∆C .    که در این جا∆𝛑  فشار اسمزی موثر ،Effective osmotic pressure   باشد. می 

برابر با یک خواهد شد و شکل اصلی رابطه وانتهف قابل کاربرد است. اگر ضریب بازگشت    )نفوذ ناپذیر(،  محلول صفر باشدپذیری غشا به ماده  اگر نفوذ 

برابر با صفر خواهد شد و اسمز ضریب بازگشت    )ماده کامال نفوذ پذیر باشد(  نسبت نفوذپذیری غشا به ماده محلول به نفوذپذیری آن به آب یک باشد

کند. این واقعیت که غلظت یکسانی از مواد محلول با ضرایب بازگشت بازگشت یک ماده یک ثابت مطلق نیست و با نوع غشا تغییر می   . ضریبوجود ندارد 

 سازد. هر مول از ذرات یک ماده محلول ایجاد یکتوانند فشارهای اسمزی متفاوتی تولید کنند، اختالف بین اسموالریته و تونوسیته را آشکار می متفاوت می 

  σیعنی  کند، بنابراین هر ماده حل شده در ایجاد اسموالریته محلول نقش دارد. اما همه مواد محلول در حرکت دادن آب از غشا توان برابر ندارد ) اسمول می 

فشار اسمزی بیشتری تولید ای به یک نزدیک تر باشد یعنی نفوذپذیری آن ماده در غشا کمتر بوده و مورد ماده ضریب بازگشت در هر چه  متفاوت است(.

 ها داشته باشند. توانند اثرات اسموتیک متفاوتی بر سلولبنابراین دو محلول با اسموالریته یکسان می کند.  می 
 

 اسمول موثر و اسمول غیر موثر

مولی است که در غشا نفوذپذیر باشد یا اس  Ineffective osmoleاسمول موثر اسمولی است که در غشا نفوذپذیر نباشد و متابولیزه نشود. اسمول غیرموثر 

توانند از غشا عبور کنند و لذا فقط اثر گذرا بر حجم سلول دارند. اگر یک گلبول قرمز های غیرموثر( می در بدن متابولیزه شود. مواد محلول نفوذپذیر )اسمول 

شود اما بعد غلظت هیپراسموالر و ایزوتونیک( ابتدا سلول چروکیده می   موالر گلیسرول قرار گیرد )محلول  0/ 05میلی موالر نمک طعام و    154در محلول حاوی  

 شود. ی مواد محلول غیرقابل نفوذ در غشا تعیین میگردد. حجم پایدار سلول فقط به وسیله گلیسرول در دو طرف غشا یکی شده و سلول به حجم اولیه بر می

میلی اسمول در لیتر دارد و چون سدیم اسمولی موثر است این محلول، ایزواسموتیک و ایزوتونیک   300ای برابر با  درصد نمک طعام اسموالریته   0/ 9محلول  

 است و نام دیگر آن سرم فیزیولوژی یا نرمال سالین است. 
 

 هیپوتونیک و هیپرتونیک ایزوتونیک، های  محلول 

های اشد و این اسموالریته توسط اسمول میلی اسمول در لیتر( برابر ب   300محلولی است که اسموالریته آن با پالسما )   Isotonic solutionمحلول ایزوتونیک  

 0/ 9مثاًل محلول    موثر ایجاد شده باشد. بنابراین یک محلول ایزوتونیک حتمًا ایزواسموتیک است اما یک محلول ایزواسموتیک الزامًا ایزوتونیک نیست. 

گیرد که   رار که سلول در محلولی ق   زمانی   درصد گلوکز ایزو اسموتیک اما هیپوتونیک است.  5یم ایزوتونیک و ایزواسموتیک است اما محلول  درصد کلرید سد 

 غلظت مواد در آن مشابه غلظت  آن ها  در مایع خارج سلولی باشد، تغییر حجمی در سلول حاصل نمی شود. 

قرار  اگر سلول در محلولی  های موثر درست شده باشد.  کمتر باشد و از اسمول   300محلولی است که اسموالریته آن از    Hypotonic solutionمحلول هیپوتونیک  

 سلول وارد سلول شده و  سبب افزایش حجم سلول می شود.   بگیرد که غلظت ذرات آن کمتر از غلظت ذرات در مایع خارج سلولی باشد، آب از محلول خارج 

زمانی که سلول در های موثر درست شده باشد.  بیشتر باشد و از اسمول  300محلولی است که اسموالریته آن از    Hypertonic solutionمحلول هیپرتونیک  

 در مایع خارج سلولی باشد، آب از سلول خارج  می شود و حجم کاهش می یابد.   غلظت آن محلولی قرار گیرد که غلظت مواد آن بیشتر از 
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اسمول تواند در عرض یک غشا اسمول موثر و در عرض غشای دیگر  با توجه به این که ضریب بازگشت در غشاهای مختلف متفاوت است یک ماده می 

ست. اوره غیرموثر باشد. مثال کلرید سدیم در غشای سلول یک اسمول موثر است در حالی که در غشای مویرگ )به علت نفوذپذیر بودن( اسمول غیر موثر ا 

شوند. ر محسوب می یزه شدن( اسمول غیرموث )به علت نفوذپذیری در غشای سلول(، گلیسرول )به علت نفوذپذیری در غشای سلول( و گلوکز )به علت متابول 

ها )به علت عدم نفوذپذیری در غشای سلول و مویرگ( اسمول موثر هستند. گلوکز در پروتئین در حالی که سوکروز )به علت نفوذپذیری در غشای سلول( و 

است اما چون بعدًا گلوکز متابولیزه   300درصد ابتدا اسموالریته آن نزدیک    5شود و لذا به دنبال تزریق یک محلول قندی مانند گلوکز  بدن متابولیزه می 

 اثر خالص آن مشابه تزریق یک محلول هیپوتونیک است. شود،  می 
 

 (، در یک محیط هیپرتونیک و هیپوتونیک از رفرنس برن:RVIمکانیسم تنظیم حجم سلول )

 گیرد:طریق زیر صورت می   از (، در یک محیط هیپرتونیک RVIطبق شکل مکانیسم تنظیم افزایش حجم سلول ) 

 ارگانیک های  ورود کلرور سدیم و اسمولیت  •

 ورود سدیم و خروج هیدروژن  •

 پتاسیم   1کلر  2ورود سدیم  •

 فشار اسمزی داخل سلولیافزایش   •

از   (، در یک محیط هیپوتونیکRVDطبق شکل مکانیسم تنظیم کاهش حجم سلول )

 گیرد:طریق زیر صورت می 

 ارگانیک های  اسمولیت کلر و ،  خروج پتاسیم  •

 خروج پتاسیم و کلر  •

  فشار اسمزی داخل سلولکاهش   •
 

 گیبس -اثر دونان 

دهد به عنوان مثال بار منفی یک آنیون می  را تحت تاثیر قرار  ها نتواند از آن عبور کند توزیع سایر یون هنگامی که یک یون در یک سوی غشاء قرار دارد و 

شود. دونان و گیبس نشان دادند که حصور یک یون غیر ها می و مانع انتشار کاتیون  هاموجب تسریع انتشار سایر آنیون  هاپروتئین غیر قابل انتشار مثل 

 در حالت تعادل برابر است.  هاآن شوند که نسبت غلظت  می   قابل انتشار به صورتی توزیع های  قابل انتشار، یون 

باردار در هر دو بخش   Cl-و    K+اند.  ( از هم جدا شده Mدهد که توسط غشاء ) می   نشان ( را  Yو    X: دو محفظه ) روروبه شکل  

 است.  X( فقط در محفظه  - protاند، در حالی که پروتئین باردار )توزیع شده 

 هااسمزی در سلول ، ذرات فعال  ها باردار در سلول های  . اول، به دلیل وجود پروتئین سه اثر در بدن دارد  ها اثر دونان بر توزیع یون 

پذیر هستند، انعطاف های  حیوانی دارای دیواره های  بیشتر از مایع بین بافتی یا بین سلولی وجود دارد، و از آنجایی که سلول 

کند تا ها پمپ می ها را به بیرون از سلول ( یون Na, K ATPaseکند ولی پمپ سدیم پتاسیم آدنوزین تری فسفاتاز )می   را متورم و در نهایت پاره   ها آن اسمز 

توان با معادله نرنست تعیین کرد )در قسمت پتانسیل می  حجم سلول را کنترل کند. دوم یک اختالف الکتریکی در سراسر غشاء وجود دارد که بزرگی آن را 

 هادارد، اثر دونان بر جابجایی یون  های بیشتری نسبت به مایع بینابینی وجود سوم، از آنجایی که در پالسما پروتئین   غشاء همین فصل بحث خواهد شد(.

 از عرض دیواره مویرگی تاثیر دارد.
 

 ل فعا   ل نتقا ا 

  مواد  آن،  طی  که  دارد  وجود  نیز  دیگری   انتقالی  فرایند  اما  ، کنند  عبور  غشا  عرض  از  الکتروشیمیایی  گرادیان  براساس  قادرند  مواد  که  شد  گفته  پیش   های بخش  در 

  مواد   کننده منتقل   عنوان به   غشا،   ضخامت   در   سرتاسری   پروتئین   یک   از   شده تسهیل   انتشار   مانند   انتقال   نوع   این   در   . شوند می   منتقل   غلیظ   محیط   به   رقیق   محیط   از 

  مصرف   مواد،   انتقال   روند   طول   در   آنکه   براساس   . شود می   نامیده   فعال   انتقال ،  دارد نیاز    ATP  هیدرولیز   یا   متابولیکی   انرژی   به   انتقال   نوع   این چون    . شود می   استفاده 

 . کرد   بندی تقسیم   ثانویه   فعال   انتقال   و انتقال    اولیه   فعال   گروه   دو   به   را   فعال    انتقال   توان می   ، گیرد   صورت   غیرمستقیم   یا   مستقیم   طور به   انرژی 
 

 اولیه  فعال  انتقال 

 .کنند می   عمل   ، اند معروف   پمپ  به که   سرتاسری   ی ها پروتئین   از   خاص   ایگونه  آن   در  و  آید می   دست   به  ATP  از  ممستقی   انرژی   مورد  این 
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 . کرد  رسیبر   را  پتاسیم- هیدروژن  پمپ   و  کلسیم   پمپ  و  پتاسیم   ـ  سدیم   پمپ  توان می   نمونه   عنوان به  ل نتقا ا  ع نو   ینا   در 

 شود. می   گایتون، گانونگ و برن( بررسی) مختلف  های  نکات کامل آن از رفرنس  پمپ سدیم ـ پتاسیم ب دلیل اهمیت  
 

 ( Na,K-ATPase)  پتاسیم   ـ   سدیم  پمپ 

براساس   گراد یان   شیمیایی ،   سدیم  به  سلو ل  وارد  شده  و  پتاسیم  از  سلو ل  خا رج     نتیجه در   . باالست  ل سلو   خل دا   در   پتاسیم  غلظت   و  رج خا   در  سدیم  غلظت

است  که  بار دیگر  برخال ف  گراد یان   غلظتی   پتاسیم   را  به  دا خل   و   سدیم  را  به   خا رج  سلو ل  منتقل    می شود.  پمپ  سدیم  ـ  پتاسیم  یک  سیستم  انتقالی  فعا ل 

از  نظر   ساختمانی  ا ین  پمپ   یک   پرو تئین  سرتاسر ی  در  ضخامت   غشا ست.  این  پمپ  به ازای  هر  2  یون  پتاسیم  که  به  داخل   پمپ  می کند ،  3  یون    می کند. 

سدیم   را   به   خارج  سلول  پمپ  می کند.   همچنین  نفوذپذیری  غشا  به  یون   سدیم  بسیار  کمتر  از  یون   پتاسیم  است ؛  پس   زمانی  که  یون های   سدیم  در  خارج  

باشند ،  به شدت   تمایل  دارند   در  همان جا  بمانند ؛ بنابراین  جریان   خالص   یون ها  پیوسته  رو  به  خارج   سلول   است  و  این  موجب   تمایل   اسمزی  آب  به  خارج  

سلول  می شود ؛ بنابراین  اگر   یک  سلول  متورم  شود ،  پمپ  سدیم -  پتاسیم  فعال   می شود  و  مقدار   بیشتری   یون   را  به  همراه   آب   به  خارج   سلول  می فرستد؛  بنابراین   

 الکتروژنیک  آن   به   چرا   و   چیست؟   پتاسیم   - سدیم   پمپ   الکتروژنیک   ماهیت باید دانست    اما   ، است   سلول   طبیعی   حجم   حفظ   مراقب   پیوسته   پمپ   این 

  کمبود   سبب   ، کند می   وارد   داخل   به   را   پتاسیم   یون   2  و   خارج   به   را   سدیم   یون   3  وقتی   گویند؟ می 

  دو  در  الکتریکی  پتانسیل  ایجاد  به  این   و  شود می  داخل  شدن منفی  و  سلول  داخل  در   یون  یک 

 های یون  تعداد  که   شود می  تولید  وقتی  الکتریکی  پتانسیل  : اضافه نکته )  انجامد می  غشا  طرف 

مثبت  و  منفی   دو  طرف  غشا   برابر  نباشد ؛  یعنی  یک  طرف  یون   مثبت   باشد   و  طرف  دیگری   منفی ؛   

   . نرنست(   پتانسیل  مثل 

پمپ کار نکند، این پمپ یک وظیفه بسیار مهم دارد و آن کنترل حجم سلول است؛ زیرا اگر این  

های ها مانند سلول برای برخی سلول   ترکند. شوند و می های بدن متورم می بسیاری از سلول 

درصد انرژی مورد نیاز برای سلول ممکن است   70تا    60عصبی که از نظر الکتریکی فعال هستند،  

 یک ویژگی خاص پمپ سدیم. کردن سدیم به بیرون و پتاسیم به داخل سلول شود صرف پمپ 

های سدیم در یافتن یون طور کامل به تجمع پتاسیم این است که درجه فعالیت آن تقریبا  به 

درحقیقت فعالیت این پمپ تقریبًا با توان سوم افزایش غلظت داخل داخل سلول بستگی دارد.  

برابر   2در لیتر افزایش یابد، فعالیت این پمپ    میلی اکی واالن   20به    10که اگر غلظت سدیم داخل سلول از  طوری به سلولی سدیم نسبت مستقیم دارد؛  

P-و    Type-F  ،Type-Vبه  ها  آن   توان از انواع کنند، می که در انتقال فعال اولیه فعالیت می های  ATPaseانواعی از    .شود برابر می   8شود، بلکه حدود  نمی 

Type   اشاره کرد. پمپ سدیم پتاسیم و پمپ کلسیم جزء انواعType-P .هستند 
 

 باشد(می   )قسمت زیرواحدها ویژه کنکور دکتری  پتاسیم  – زیر واحدهای پمپ سدیم  

کاتالیتیک است و دارای   αاست. زیر واحد   100000: زیر واحد آلفا یک پروتپیین انتگرال است که ده بار از غشا عبور کرده و دارای وزن مولکولی αزیر واحد   . ۱

اند. در قلب و مغز یافت شده   𝛂𝟑در عضله، قلب، بافت چربی و مغز و ایزوفرم   𝛂𝟐ایزوفروم ها،  در غشای اغلب سلول   𝛂𝟏ایزوفرم باشد.  می   (α1−4)م و ر ایزوف  4

 باشد: های زیر میو دارای قسمت  𝛂زیر واحد 

 محل اتصال برای سدیم در سمت داخل سلول   3 •

 محل برای اتصال پتاسیم در سمت خارج سلول  2 •

 در سمت داخل سلول   MgATPمحل برای اتصال    1 •

 باشد.می   376فسفریالسیون در سمت داخل سلول که آسپارتات  محل    1 •

 Glomerulosaباشد که احتماال در الیه گلومرولوزای در سمت خارج سلولی: آوآبایین یک گلیکوزید اندوژن می   Ouabainمحل برای اتصال اوآبایین  •

 شود. قشر فوق کلیه تولید می 

. Folding، یک بار از غشا عبور کرده و نقش نگهدارنده دارد. برای  گلیکوزیله است (،  60000تا   40000زیر واحد بتا کوچکتر بوده )وزن مولکولی  :  βزیر واحد  . ۲

های سلول ها،  آستروسیتای دارد اما در برخی  توزیع گسترده   𝛽1باشد. ایزوفرم می   (𝛽1−3)ایزوفرم   3در غشاء الزم است دارای    α/βپایداری و بیان کمپلکس 

 هستند.   𝛽2شود. عضالت سریع فقط حاوی زیر واحد وستیبولر )دهلیزی( گوش داخلی و عضالت سریع یافت نمی

بخش داخل سلولی زیر واحد آلفا پمپ سدیم، پتاسیم.  شکل:
(، یک محل 1دارای یک محل متصل شونده به سدیم )

(. ۵است) ATP(، و یک محل متصل شونده به 4فسفریالسیون )
(، ۲بخش خارج سلولی دارای یک محل متصل شونده به پتاسیم )

 (.۳) و یک محل متصل شونده به اوبائین است
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 : γزیر واحد   . 3

EXYD proteins    های ترانس ممبران با یک بار عبور غشایی هستند که با کمپلکس پروتئینگروهی ازα/β  کنند. داده و فعالین پمپ را تنظیم میکنش  ا و

 قادرند کینتیک پمپ را تغییر دهند شامل: ها آن   تا از   4عضو دارد که   FXYD  7ی  خانواده 

 شود. اسکلتی بیان می عضله  : در قلب و  FXYD1 (Phospholemman) (PLM)  ( الف 

 دهد. شود و اعمال زیر را انجام می پتاسیم(: در کلیه بیان می   –در پمپ سدیم    γ)زیر واحد   FXYD 2  ( ب 

 دهد پمپ به افزایش غلظت داخل سلولی سدیم با حفظ حساسیت پاسخ دهد. دهد. اجازه می تمایل پمپ برای سدیم داخلی سلولی را کاهش می  •

 دهد. تمایل پمپ برای پتاسیم خارج سلولی را افزایش می  •

کم است پمپ، به عمل خود ادامه دهد موتاسیون   ATPشود در شرایط کاهش جریان خون در کلیه که  کند. باعث می تمایل پمپ به پتاسیم را زیاد می  •

 شود. مای پمپ در انسان سبب هیپومنیزمی می زیر واحد گا

 شود. (: در کلیه و کولون بیان می CHIFیا   FXYD 4   (Corticosteroid hormone induced factor)  ( ج 

 شود. : در مغز بیان می FXYD 7  ( د 

کنند و کینتیک پمپ را بر اساس نیازهای خاص هر پتاسیم در هر بافت خاص عمل می   –والتورهای پمپ سدیم  به عنوان ماد FXYDهای  پروتئینمعتقدند  

 های دیگر اثر داشته باشند. کنند بدون این که بر بافتبافت، نوع سلول و وضعیت فیزیولوژیک تنظیم می 

برای عملکرد   1به    1یک نسبت  باشد اما وجود هر دو زیر واحد آلفا و بتا در  پتاسیم به نحوی مرتبط با زیر واحد آلفا می  –های پمپ سدیم  اگرچه اغلب فعالیت 

 شود. پمپ ضروری است. جدا کردن زیر واحدهای آلفا و بتا سبب از بین رفتن فعالیت پمپ می 

: 5: محل فسفریالسیون و  4آبایین،  : محل اتصال اوا3: محل اتصال دو یون پتاسیم،  2  یون سدیم،  3: محل اتصال  1  ←پتاسیم   –ساختمان پمپ سدیم  

 . ATPمحل اتصال 
 

 پتاسیم  – عوامل موثر بر فعالیت پمپ سدیم  

در حالت عادی مقدار سدیم موجود در مایع داخلی سلولی برای اشباع کردن پمپ کافی نیست و نیمی از حداکثر فعالیت :  غلظت سدیم داخل سلولی   .1

(Half – Max)    شود؛ بنابراین افزایش اندک در غلظت سدیم داخل سلولی افزایش زیادی در فعالیت میلی موالر سدیم ایجاد می  40تا  10پمپ، در غلظت

شود یعنی فعالیت پمپ با توان سوم غلظت داخل سلولی برابر می   8فعالیت پمپ    20به    10ا افزایش غلظت سدیم داخل سلولی از  ب کند.  پمپ ایجاد می 

  کند.سدیم تغییر می

افزایش فعالیت پتاسیم، مانع اثر قابل توجه افزایش غلظت پتاسیم خارج سلولی در   –تمایل زیاد پتاسیم برای پمپ سدیم  :  غلظت پتاسیم خارج سلولی  . ۲

ها این اثر بیشتر باشد. پتاسیم کند که ممکن است در برخی نورونگردد؛ با این حال افزایش غلظت پتاسیم خارج سلولی فعالیت پمپ را زیاد می پمپ می 

 دهد.کند و فعالیت پمپ را کاهش می عنوان آنتاگونیست سدیم عمل می در سمت داخل سلولی به 

 دهند. پتاسیم را افزایش می   –های سدیم  تعداد و فعالیت پمپ  : های تیروئیدیهورمون  . ۳

های اصلی دهد. آلدوسترون از این طریق باز جذب سدیم و ترشح پتاسیم در سلولپتاسیم را افزایش می   – های سدیم تعداد و فعالیت پمپ :  آلدوسترون   . 4

Principal cells (P cells)  دهد. کلیه را افزایش می 

 ثر تحریکی بر فعالیت پمپ دارد و از این راه سبب انتقال پتاسیم به سلول شده و در درمان موقت هیپرکالمی موثر است. ا : انسولین  . 5

 اثر تحریکی بر فعالیت پمپ دارد.:  Cپپتید    . 6

 شود. با فسفریله کردن این پمپ سبب مهار آن و دفع سدیم از طریق ادرار می : دوپامین  . 7
 

 Na , K ATPaseتنظیم 

از آن پمپ افزایش یابد، مقدار بیشتری   Na+شود برای اشباع کردن پمپ کافی نیست، بنابراین، اگر  ها یافت می که به صورت طبیعی در سلول Na+مقداری  

بزرگی و جهت اثرات پمپ گیرد.  ( تحت تاثیر قرار می [DAG]و دی آسیل گلیسرول    cAMPهای پیامبر ثانویه )نظیر  شود. فعالیت پمپ توسط مولکولمی 

 کند. تغییر یافته، تحت تأثیر شرایط آزمایش تغییر می 
 

 ATPase-Ca  کلسیم  پمپ 

 هاییارگانل  داخل  در یا سلولی  خارج مایع در لسیمک  غلظتدر صورتی که  .شود می  حفظ  موالر ۱۰-۷  از مترک  سطح در هاسلول  سیتوپالسم در لسیمک غلظت
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آ ندو پالسمیک  حا وی   پمپ  کلسیم   ا ست  که   مسئو ل     م تیکولو ر   ی غشا   و   ها سلول   بیشتر  پالسمایی   ی غشا   .است   باالتر  بسیار  کآندوپالسمی   ولوم ک رتی  مانند

  از   یکی دارد.    ATPیک جایگاه برای    و   کلسیم   ای بر  ه جایگا   دو   سمی سیتوپال   سطح   در   کلسیم   پمپ   . است  سیتوپالسم   در   کلسیم   غلظت   شتن داه نگا   پایین 

  خروج   با  و شده   هیدرولیز ATP  مولکول  یک  مورد  این در  که کند می   پمپ  سلول   بیرون به را  کلسیم  که است   (PMCA)   سلول  غشای  در کلسیمی  های پمپ 

 شبکه   وارد  از سیتوزول  را   کلسیم  که  دارد  وجود  (SERCA)  سارکوپالسمیک  شبکه  غشای  در   دوم   پمپ  . شودمی   سلول  وارد  هیدروژن  یک  کلسیم  یون  یک 

 . شود می   شبکه   وارد  کلسیم   یون  2 هیدروژن  یون   2  خروج  با  زمان هم   فرایند   این  در   .کند می 

 یا  و   C-AMP  به   وابسته   کینازهای   پروتئین   توسط  پروتئین   این  فسفریالسیون  . گرددمی   کنترل   فسفولمبان  سیتوپالسمی   پروتئین   توسط   کلسیم   انتقال   سرعت 

 .شود می   کلسیم   پمپ  فعالیت افزایش   به  منجر   لمودولینکا   –  کلسیم  به  وابسته 
 

 آز: ATP  پتاسیم   - هیدروژن  پمپ 

 امپرازول  توسط   .دهد می   انتقال   لومن   داخل   به  آن   الکتروشیمیایی  گرادیان   برخالف   را  پتاسیم  و  هیدروژن   و  دارد  وجود  معده   پاریتال   های سلول   رأسی   غشای  در 

 انیسمک م  ترینقوی   .کند می   وارد  جداری  یا  پاریتال  سلول  به  را   پتاسیم  یک  و  معده  لومن   به  را  هیدروژن   یک  ATP  مولکول  یک  هیدرولیز  با  . شودمی   مهار

 .است معده   ترشحات   درون   به HCL  ترشح   منشأ   پمپ   این   هستند. بدن  سراسر  در  هیدروژن  های یون   برای  اولیه  فعال   انتقال

  . شودمی   پتاسیم   فعال   جذب   باز   و  هیدروژن ترشح   سبب   و  دارد   وجود  نیز   کلیه   در   له کا اینتر   هایسلول   راسی   غشای  در   آز ATP  پتاسیم   - هیدروژن  پمپ 
 

 ATPase) - +(Hپمپ پروتون  

 شود: شود و در موارد زیر یافت می یون هیدروژن می   2سبب جا به جایی    ATPمولکول    1این پمپ با مصرف 

 هاغشای پالسمایی سلول   . 1

هیدروژن شوند، پمپ با ترشح  های انتهایی نفرون یافت می های دیستال کلیه و به بعد در قسمتها از توبول : این سلولهای اینترکاله در کلیهسلول •

توانند در پاسخ به افزایش های پروتون می های حاوی پمپهای اینترکاله در کلیه، وزیکول گردد. در سلول به داخل ادرار سبب اسیدی شدن ادرار می

 اسیدیته در سلول، به غشای رأسی جوش بخورند. 

ی خنثی به دنبال تولید زیاد اسیدها طی متابولیسم  سیتوپالسمی در محدوده   pHسبب حفظ  ها  : پمپ پروتون در این سلول ماکروفاژها   ها، نوتروفیل  •

 شود. می 

 دخالت دارند.  Bone resorptionاستخوان در جذب استخوان  های  : پمپ در استئوکالست ها استئوکالست •
 

 هاغشای اندامک  . 2

 Clatrin – coated vesiclesپوشیده شده با کالترین  های  وزیکول  •

های گیرنده الزم است و اسیدی شدن اندوزوم   – برای جدا شدن کمپلکس لیگاند    Early endosomesهای اولیه  ها: اسیدی شدن اندوزوماندوزوم •

 از گلژی الزم است. لیزوزومی  های  برای تحویل گرفتن آنزیم Late endosomesانتهایی  

 هالیزوزوم •
 

 ثانویه  لفعا   ل نتقا ا 

پذیر شدن این نوع است، زیرا اختالف غلظت سدیم در دو طرف غشا که محرک انجام   ATPبه   بستهوا   غیرمستقیم  طوربه   ل نتقا ا  ین ا  که   شتدا   نظر  در   باید 

  ف برخال  گلوکز   ل نتقا ا  ای بر  زم ال   ژی نرا  و   ه شد  ل سلو   وارد   شیمیایی ولکتر ا  ن یا اد گر   جهت   در   سدیم  گردد. برقرار می  ATPase-K-Naانتقال است توسط فعالیت  

  ک ی   معموال    شود می   داده   انتقال   سلول   از   خارج   به   اولیه   فعال   انتقال   وسیله به   سدیم   های یون   ه ک   هنگامی   واقع   در   . نمایدمی   تأمین   را   شیمیایی   ن یا اد گر 

گرادیان   غلظتی  بزرگ  برای  یون   سدیم  برقرار  می شود   و  به  این  ترتیب   غلظت  باالیی  در  خارج  و  غلظت  پایینی  در  داخل   آن   به  وجود  می آید.  این  گرادیان   یک  

منبع   ذخیره   انرژی   است،   زیرا   مازاد   سدیم  در   خارج   سلول   همواره   می خواهد   به   داخل   انتشار   یابد.  در   شرایط   مناسب   این  انرژی   انتشاری   سدیم   عمال    می تواند   

سایر   مواد  را نیز همراه  با  خود  از  غشا  عبور  دهد؛   یعنی   موادی  نظیر   قندها  و  اسیدهای آمینه  علیرغم  غلظت باالیی  ک ه  در   داخل  بعضی   از  سلول ها  مانند   روده  

و   ک لیه  دارند   قادر   هستند   انرژی  الزم  برای  انتقال  از  لومن  روده   یا  کلیه  را  توسط   گرادیان   ال ک تروشیمیایی   سدیم  به  دست   آورده   و  وارد  سلول  گردند.  پس  به طور   

Co-)  انتقالی هم پدیده  این  به  بکشاند.  سلول  غشای   درون  به  سدیم کنار در و آزادانه  را  مواد  سایر  تواند می  مناسب شرایط   در   سدیم  انتشار   انرژی  خالصه:

Transport )  گیرنده   کی   و   آمینه   اسید   یا  و   قند   نظر  مورد   ماده   برای   گیرنده   کی   دارای   مواد  این  کنندهمنتقل   حامل   زیر  شکل   طبق  گویند. می   سیمپورت  یا 
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برای   سدیم  در   سطح   خارج   سلول  یا   داخل   لومن  است.   سدیم   که  با  غلظت  باال   در   مایع   خارج   سلولی  وجود   دارد  به  گیرنده   خود   اتصال   یافته  و  با   تغییر   ش ک ل 

فضایی  که  در   حامل  به  وجود   می آورد  گیرنده  اسید  آمینه  و   یا قند  را  در  اختیار  آن  قرار   می دهد  حال   اگر  سدیم برخالف   جهت  ورود  خود،  مادهایی  را  از  سلول   

یا  مخالف  جهت  خارج   آن  انتقال  در 

یا   )Counter Transport ( تبادلی 

هم  زیر  شکل  آنتی پورت   می گویند. 

 انتقالی سدیم و گلوکز را نشان می دهد. 
 

 هاانتقالی هم  های مثال 

 سدیم   یون   به  وابسته  انتقال   برای  گلوکز  تمامی   اگرچه   نکته:)   کلیه پروگزیمال   توبول   و   کوچک  ه رود   در  آمینه اسیدهای - سدیم   و  گلوکز  - سدیم   انتقالی هم  ✓

 .(نیستند  سدیم   یون   به   وابسته آمینه اسید  همه  ولی  است، 

 )نقش  شود می   مهار   بومتانید   و   فوروزماید   های دیوروتیک   توسط   هنله   قوس   صعودی   ضخیم   شاخه   در   ( 2Cl/K/Na)   کلر   2  - پتاسیم   - سدیم   انتقالی هم  ✓

 داروها(   این  فشارخون  هش کا  درنتیجه   و  خون   حجم  هش کا  و  سدیم  جذب   مهار 

 .شود می   تیروئید   سلول   به ید   1  و  سدیم  2 زمان هم   ورود با  ید   برداشت  سبب   انتقالی هم  این  تیروئید  غده   در   یدید - سدیم   انتقالی هم  ✓
 

 تبادلی های مثال 

 بدن. سلولی   غشاهای  تمام در   تقریبا    : کلسیم  ـ  سدیم   تبادلی  سیستم 

و   کلسیم   به   گیرنده های    ا نر ژی   ال زم   برای   خر وج   کلسیم   از   دا خل   سلو ل   توسط   گر اد یان   ا لکتر و شیمیایی   سدیم   تأمین   می شود .   به دنبا ل   ا تصا ل   یون های   سدیم 

   .شوند می   رج خا   کلسیم  ن یو   یک   و  وارد سدیم  ن یو   سه   و  یافته   فضایی  شکل   تغییر حامل   د، خو 
 

 کلسیم  – عوامل موثر بر عملکرد مبادله گر سدیم 

قلبی زمانی که سلول در وضعیت استراحتی قرار دارد کلسیمی  شود؛ مثال در عضله غشا تعیین می جهت حرکت این مبادله گر توسط پتانسیل    : پتانسیل غشا 

کند و به آغاز و حفظ انقباض قلبی گردد این مبادله گر کلسیم را وارد سلول می شود اما زمانی که غشا دپالریزه میتوسط این مبادله گر از سلول خارج نمی 

 کند. قلبی کمک می  شود و به شل شدن عضلهز سلول می خروج کلسیم ا   گر سبب شود این مبادله غشا رپالریزه می  کند و زمانی که کمک می 

 شود.: سبب افزایش فعالیت مبادله گر می فسفریالسیون 

  رت پو آنتی   یها حامل   دارای   کلیه   لکسیما و پر   ادراری  لولهتلیال  اپی   های سلول   نیلوم  یغشا   مانند  هاسلول   از  ری بسیا   :( NHE)   روژنهید   ـ  سدیم  ه کنند ضه و معا 

 برای   انتقا ل   سدیم  و  هید روژن   به  نسبت  1:1 ا ست.  فعالیت  آن   وابسته  به  میزان   pH است. 

  زم ال   ژی نرا  نیز   ینجا ا   در  . باشد می   کلر   و  روژن هید   های یون   وج خر  با  اههمر کربنات  بی   ن یو   و   سدیم  ورود   سیستم   ین ا   در   : سدیم  ـ  کلر  ـ   کربنات بی   ه کنند ضه و معا 

 برای   انتقا ل  از  گراد یان   سدیمی   تأمین   می گردد . 
 

 کلیه  و  روده   از   آمینه اسیدهای  و   گلوکز  جذب باره  در  بیوشیمی  و  فیزیولوژی  از تکمیلی   ت کا ن 

 دیگری و   غشا  لومنی   سمت  در  راسی  غشای   یکی  کنند.  عبور رأس   دو از   باید   کلیه  پروگزیمال توبول  از   جذب   باز و  روده   از جذب   برای  آمینه اسیدهای  و  قندها 

 پمپ حقیقت  در  . شودمی   انجام  ثانویه  فعال  انتقال  طریق   از   و  سدیم  کمک  با   راسی  غشای   سمت  از   مواد  این جذب  خون.  سمت  در  جانبی  ای قاعده  غشای 

 سدیم  حرکت   و  سلول   داخل   شدن  منفی  باعث  این  که شود می   خون  گردش  به  سدیم   حرکت  باعث  دارد وجود جانبی  ایقاعده   غشای  در  که  پتاسیمی  سدیم 

 توضیح   که   ثانویه  فعال  انتقال   نیسم کا م طریق  از  ورود  با   زمان هم  سدیم  است.  یافته هش کا   سدیم  جبران  و   سلول  داخل   به   ورود   برای   راسی  غشای  سمت  از 

 SGLT   (Sodium- Glucose  دهدمی   انجام   را  انتقال  این  که  حاملی   . شودمی   نیز   آمینه  اسیدهای  و  گلوکز  حرکت  باعث   انتقالی  هم  نوع   از   شد  داده 

Transporter )  ناقل   روده   در   که   دارد؛   نام  SGLT1   ناقل   توبول   ابتدای   در  کلیه   پروگزیمال   توبول  در   و   گلوکز   1  و  سدیم   2  انتقال  SGLT2 ،   1  با  سدیم  1  انتقال 

 جانبی  ایقاعده   سمت  از  شده  تسهیل   انتشار   با   آمینه   اسیدهای   و   گلوکز   سلول،   به  ورود   از   بعد   . گیرد می   صورت   پروگزیمال   انتهای  در   SGLT1  ناقل   و  گلوکز 

 سدیم کمبود  بنابراین   دارد   سدیم  به   نیاز  راسی  سمت  از  جذب  برای   گلوکز  تمامی  که   آنجا  از  .شود می  انجام  GLUT2 توسط  انتقال  این  شوند. می  خون  جذب 

 طریق   از  راسی  غشای  از  دو   هر  گاالکتوز  و  گلوکز  واقع   در   .کنند می   رقابت  باهم  گاالکتوز   و   گلوکز   انتقال  این  در  کند.   مختل  را  قندها   انتقال  تواند می   روده  در 

 عبور   GLUT2  کمک   به   و   شده   تسهیل   انتشار   با   )سروزی(  جانبی   ای قاعده   غشای   از   و   ( SGLT  طریق   از   ثانویه  فعال   )انتقال   سدیم  با   انتقالی   هم   نیسم کا م 

 تبادلی سدیم و کلسیمانتقال  :شکل
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 .کندمی   عبور  GLUT2 و  GLUT5  توسط ترتیب   به  سدیم  به   نیاز  بدون و   شده  تسهیل   انتشار  کمک   به غشا   دو   هر  از   فروکتوز   کهدرحالی   کنند می 

 انتشار  نیسم کا م  طریق   از   فروکتوز  که درحالی   شوند می   جذب   سدیم   با   انتقالی   هم   نیسم کا م   طریق   از   آمینه   اسیدهای   و   گاالکتوز   گلوکز،   مهم:   بسیار   نکته   پس 

 (.ی دکتر   و  ارشد  تکراری   های تست   )جزو  شود می   جذب   شده   تسهیل 

 دارد:  یرز  ح شر   به هایی تفاوت   دهسا   ر نتشا ا  با  ثانویه(   و   اولیه  فعال انتقال  و  شده   تسهیل   )انتشار   حامل   باواسطه   رنتشا ا  کتی حر   ر فتا ر  و  های ویژگی  طورکلی به 

  یش ا فز ا  با  ا بتدا  در   ه، شد   تسهیل  ر نتشا ا  در   که درحالی  ؛ ست ا  شونده منتقل   ده ما   غلظت  به  بسته وا   خطی   طور به   ل،نتقا ا  سرعت   ده، سا   رنتشا ا  در  : ن شدع شبا ا  . ۱

ا نتقا ل   افزا یش   می یابد،   ام  ا   از   آنجا   که  تعداد   حامل ها   محد ود   ا ست ،  در   غلظت های   غلظت   ماده   منتقل شونده،   سرعت 

باال   که   همه   حامل ها   ا شبا ع   می گردند   افز ا یش   بیشتر   غلظت   تأثیر  قابل توجهی   در   سرعت   انتقا ل   نخو ا هد   دا شت.   به  

 حد ا کثر   سرعت   )Vmax(   صورت می گیرد.  ا ین   ترتیب ،   در   زمانی   که   سیستم   ا شبا ع   می شود ،   ا نتشا ر   تسهیل  شد ه   با 

 : روروبه   شکل  در  شده   تسهیل   و  ساده   انتشار  طریق به  مواد   انتقال   سرعت  مقایسه 

که دارای حامل مشترکی برای انتقال هستند به منظور اتصال به حامل   Bو    Aدر مهار رقابتی، دو ماده    :تی قابر   رمها   . ۲

 نمایند. برای مثال گاالکتوز مهارکننده رقابتی انتقال گلوکز در روده کوچک است.رقابت می 

 از ساده   انتشار   چون   مقابل  در   . شودمی ن  منتقل   گلوکز   - L اما   شود می   منتقل   شده   تسهیل   انتشار  توسط   طبیعی(  )ایزومر   گلوکز   - D  مثال   برای  فضایی:   ویژگی   . ۳

 .شود می ن  قائل   تفاوتی  ایزومر   دو   بین گیرد نمی  صورت   حامل   طریق 
 

 سلولی  صفحات   از   فعال  انتقال 

 ریز،  درون غدد  کلیوی،  های توبول  روده،  تلیوم اپی   در   انتقال   نوع  این .شود می  استفاده  سلولی   صفحات  از  سلول غشای  از  حرکت  جای به   انتقال  نوع این در 

 .افتد می   اتفاق   مغز   کوروئیدی   شبکه   غشای  و   صفرا  کیسه 
 

 ماکرومولکولی:  انتقال 

 غشا  از   انتشار   به   قادر   اندازه   بزرگی   دلیل   به   خنثی   ذرات   و   ها ماکرومولکول   گردید.   بحث   غشا   عرض   از   ، ها یون   و   کوچک   های مولکول   انتقال   قبل،   مباحث   در 

 اتفاق  پینوسیتوز(  )مانند  Fission  یا  و  ترشح(  )مانند   Fussionهای  فرایند  طول  در غشا   عرض  از   (ها پروتئین   )مانند  هاماکرومولکول   عبور واقع در  .باشند می ن 

 هستند  پالسمایی   غشا  از   هایی جوانه   که   پنیوسیتوزی   های وزیکول  طریق  از   سلولی  خارج   مایع   در  موجود   های ماکرومولکول   پنیوسیتوز،   در   مثال   برای  افتد. می 

 محتویات  و  یافته  اتصال  پالسمایی   غشا   به  ها ماکرومولکول   یا  و   ها مولکول   حاوی   های وزیکول   اگزوسیتوز  طول  در   دیگر   طرف   از  .گردند می   سیتوپالسم  وارد

 داد. قرار  مطالعه   مورد   اگزوسیتوز  و   آندوسیتوز گروه   دو  در  را  ماکروملکولی  انتقال  توان می   بنابراین ؛ نمایند می   آزاد  سلول   خارج   محیط  به را   خود   درون 
 

 آندوسیتوز

 است.  اگزوسیتوز  و  آندوسیتوز  نیست،  پذیرن کاام  دیگر  های روش   طریق  از   که  ریدها کا سا پلی   و  هاپروتئین   مانند  بزرگ  های مولکول   انتقال  های راه   از  یکی 

 )خوردن  فاگوسیتوز   و (  سلولی   خارج   مایع   حاوی   ریز   بسیار   های وزیکول   بلعیدن (  پینوسیتوز   روش   دو ه  ب   که   دارد   نام   آندوسیتوز   سلول،   داخل   به   مواد   انتقال 

 ریز ذرات .شوند می  حمل  سلول  داخل  به  غشا   درون  از  عبور  بدون   سلولی،  خارج  مایع  در درشت  و   ریز  ذرات  آندوسیتوز  طول   در   . گیردمی  انجام   جامد(  مواد 

 شوند.می   سلول   وارد  فاگوسیتوز   توسط   تردرشت   ذرات   ویا آشامیدن سلولی(    Pino=drink)   پینوسیتوز   پدیده   توسط   سلولی   خارج   مایع   در 

 با  که  است  ای وسیله   تنها  پینوسیتوز  . تر استسریع  ماکروفاژها مثل  ها سلول  بعضی   در  حال   این با ؛است  انجام  حال  در   بدن   های سلول  بیشتر در پینوسیتوز 

 گیرنده  به  وابسته  یا  اصلی(   یا  ساختمانی )   گیرنده   به  غیروابسته  آندوسیتوز  است  ن ک مم  شوند. می   سلول  وارد  ها پروتئین   مانند   ها ماکرومولکول   بیشتر  آن

 و اند شده  مشتق   پالسمایی  ی غشا   از  ه ک   کند می   احاطه   ای دوالیه   ی غشا   را   سلول   داخل   به   شونده منتقل   مواد   اطراف   گیرنده،   به  غیروابسته   آندوسیتوز   در  باشد. 

 هایفرورفتگی  صورت به  نواحی  این هک   دارد  وجود دوالیه  لیپیدی  غشای در   خاصی  نواحی  گیرنده،  به   وابسته  آندوسیتوز در کهدرحالی  ؛ د ن دار  باالتری  سرعت 

 مثال  ؛ برای است   میوزین   و  اکتین   مانند   ها پروتئین   دیگر   و  الترین ک  نام   به   پروتئینی   دارای   فرورفتگی   پوشش   و   شوند می   مشاهده   ( Pits Coated)   دار پوشش 

 تجمع  .شوندمی   غشا  دارپوشش   های فرورفتگی   وارد  و   متصل   غشا   در  خود  گیرنده   به  (LDL)   پایین  دانسیته  با  هاپروتئین لیپو   مانند  خاصی  یها پروتئین 

وابسته به گیرنده در انتقال مواد مختلفی   آندوسیتوز  ،LDL  عالوه بر . شودمی   گیرنده   به وابسته  آندوسیتوز   فرایند شروع   سبب  گیرنده  –  لیگاند   هایکمپلکس 

 کند. می   آهن و کلسترول( عمل های حامل ) پالسما  های  ها و پروتئین آنتی بادی ، ی مانند فاکتورهای رشد عصبها  آن  متصل به های  نظیر لیگاندها و گیرنده 

 مند نیاز  انقباضی  ی هاپروتئین  عملکرد   برای   سلولی  خارج  مایع  کلسیم   به  فرایند این   ، عالوه به   دارد. نیاز   ی ک متابولی انرژی   به  و است  فعال یفرایند  آندوسیتوز 

 و  عصبی   رشد   های هورمون   انسولین،   جذب   در   همچنین   . است   سلول   تغذیه   آن   عمل   ترین مهم   و   دارد   سلول   فیزیولوژی   در   مهمی   نقش   آندوسیتوز   . است 
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 از  ترآهسته   رسپتور  واسطه  با   آندوسیتوز   .دارد   ت ک شر   سلول   سطح   های گیرنده   بیان   و   متابولیسم   نترلک  نیز  و  مختلف   های ویروس   دیفتری،  سم   اپیدرمی، 

 .کند عمل می   )اصلی(  ساختمانی   آندوسیتوز 

 فاگوسیتوز

 مانند  ؛ دارد   ر کا سرو   بزرگ   ذرات  با   ها مولکول   جای به که   تفاوت   این  با  ؛ است   آندوسیتوز  با  مشابه   تقریباً 

 و  بافتی   ماکروفاژهای   .قرمز  های  گلبول   پیر   هایسلول   مانند  ،مرده   هایسلول   یا  باکتری،   ذرات 

 فاگوسیتوز فرایند  در .نیامند است  ATP به  نیز فرایند این دارند. فاگوسیتوز توانایی   سفید  هایگلبول 

 این  .شود می  متصل  فاگوسیت   ه گیرند  به بادیآنتی  و  گیرد می  قرار  باکتری   روی  بادی آنتی   ،ها باکتری 

 .گویند می   اپسونیزاسیون  را   بادی آنتی  میانجیگری 

 رسیدن   با  که  شودمی   انجام  لیزوزوم   توسط  فاگوسیتوز  و  پینوسیتوز  از  حاصل  خارجی   مواد  هضم   : نکته

 وزیکول   از   آنچه  شود.می   وزیکول   داخل   مواد  هضم   سبب  خود  هیدروالز  اسید  تخلیه   و  وزیکول  به  خود

 جسم  ، موارد   بیشتر   در   هستند.   نشدنی هضم   مواد   همان   که   دارد   نام   مانده باقی   جسم   ، ماند می   باقی 

 .شود می   تخلیه   سلول   غشای  از  اگزوسیتوز   توسط  مانده باقی 
 

 با فاگوسیتوز آندوسیتوز های  تفاوت 

 شود. رود در حالی که در فاگوسیتوز غشا به بیرون فرستاده می غشای سلول به سمت داخل فرو می   آندوسیتوز در  . ۱

 تر هستند.  بسیار کوچک  آندوسیتوزهای تشکیل شده در  وزیکول . ۲

ای افتد( در حالی که برای آغاز فاگوسیتوز حضور ماده انجام شود )یعنی فرایندی که همیشه اتفاق می   Constitutiveتواند به صورت ذاتی  می  آندوسیتوز  . ۳

 برای بلعیده شدن ضروری است. 
 

 اگزوسیتوز

 ترشح  عمومی  سم انی ک م   اگزوسیتوز،   درواقع   .ند شو   ترشح   سلول   خارج   محیط  به   ها سلول   توسط  ها ماکرومولکول   یا   هامولکول   است   الزم  اوقات   گاهی

 شود.می   پالسمایی   غشای   به جدید   غشای   شدن اضافه   سبب   هک بل ، شود می   استفاده   مواد  ترشح   برای  تنها نه ست و ها آنزیم  یا   ها هورمون  نوروترانسمیترها، 
 

 )ویژه دکتری(  پوتوسیتوز 

های به جای حفره  Caveolae (little caves)  کاوئوالها گیرنده در این است که در پوتوسیتوز از    با آندوسیتوز با واسطه   Potocytosisتفاوت پوتوسیتوز  

 شود. های متصل به گیرنده به داخل سلول استفاده می پوشیده شده از کالترین برای تغلیظ و ورود مولکول 

ی غشایی گیرنده های  پروتئین ،  (Lipid raftsشناورهای چربی یا  قطعات شناور،  )   چربیهای  هستند که حاوی کلک   غارهای کوچک فرو رفته در غشا،  کاوئوالها 

به    anchored protein –Lipidلنگر انداخته به چربی  های  پروتئین باشند. در کاوئوالها  می   Caveolinغشایی به نام کاوئولین  های  پروتئین و گروهی از  

 کنند. عنوان گیرنده عمل می

پینوسیتوت  یهاهضم مواد در دستگاه :شکل
های لیزوزومییا فاگوسیتوزی در آنزیم  

 شکل مراحل آندوسیتوز:
بر اساس رفرنس گانونگ به پینوسیتوز، آندوسیتوز ذاتی یا غیر انتخابی 

گیرنده که کالترین نقش دارد شود و به آندوسیتوز وابسته به گفته می
 شود.آندوسیتوز انتخابی یا غیرذاتی هم گفته می

های کالترین اطراف وزیکول را بر اساس رفرنس گانونگ مولکول از گانونگ: شکل
با خاصیت  Daynaminکند و گیرنده را به کالترین متصل می adaptinگرفته، 

GTPase ( باعث کنده شدن وزیکولPinching offمی ) شود )به همین دلیل
 شود داینامین خاصیت پینچازی دارد(.گفته می
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این قطعات   شود. می   گفته   غشایی یا قطعات شناور های  رفت   ها آن هستند و به    ویژه سرشار از کلسترول و اسفنگولیپید برخی از نواحی غشای سلولی به  

که شبیه   caveolin)غارهای کوچک( هستند. زمانی که پروتئینی به نام    caveolaeغشایی فالسکی شکل به نام  های  شناور احتمااًل پیش ساز فرورفتگی 

 کند.می   کالترین است به داخل این قطعات شناور نفوذ
 

 اعمال کاوئوالها

 کوچک های  مولکول   Internalizationتغلیظ و به داخل کشیدن    . ۱

 کنند.  کمک می   های اندوتلیال فراوان بوده و به برداشت مواد غذایی از خون کاوئوالها در سلول .  ی بزرگ از عرض اندوتلیوم مویرگ های  کمک به انتقال مولکول   . ۲

 شرکت در مسیرهای انتقال پیام   . ۳
 

 )ویژه دکتری(  Cytopempsisیا   Vesicular transportیا    Trancytosisترانس سیتوز  

های غشایی از اپی تلیوم یا اندوتلیوم عبور کنند. این مواد به روش ترانس توانند با ناقل نمی   که   آن قدر بزرگ هستند   ها، پروتئین ها مانند  برخی مولکول

در داخل سلول و اگزوسیتوز  Vesicular transport، انتقال وزیکولی  آندوسیتوز ترانس سیتوز ترکیبی از   کنند. عبور می  عرض اپی تلیوم یا اندوتلیوم سیتوز از 

های شود، سپس وزیکول به میکروتوبول ی گیرنده یا پوتوسیتوز به داخل سلول وارد می با واسطه   آندوسیتوزمولکول از طریق    ، در ترانس سیتوز .  باشد می 

شود. تویات وزیکول با اگزوسیتوز خارج می و در طرف دیگر سلول مح   گردد اسکلت سلولی متصل و در عرض سلول با فرایند انتقال وزیکولی جا به جا می

  شود. شیر مادر به روش ترانس سیتوز به بدن نوزاد منتقل می های  آنتی بادی 

رسد با کائولین پوشش داده شده می   به عالوه طبق رفرنس گانونگ در ترانس سیتوز مکانیسم انتقال شامل استفاده از وزیکول پوشش داری است که به نظر

 است. 
 

 (Vectorialانتقال وکتوریال ) 

و   در غشاهایی که دارای دو سد غشای راسی

ز ترکیبات ا که  جانبی هستند - ای ده غشای قاع 

 یک سمت غشاء به سمت دیگر غشاء حرکت

انتقال می  را  مثل   گویند می   Vectorial  کنند 

 . روده و کلیه های  سلول 
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، مثل  Aمتقارن )های در سلول شکل:
ناقل های قرمز خونی(، پروتئینهای سلول

غشایی در تمام سطح سلول توزیع شده 
تلیال اپیهای سلولها اند. برخالف آن

(Bمتقارن نیستند و پروتئین ،) ناقل های
غشایی متفاوتی را چه در غشای راسی یا 

دهند. جانبی مورد هدف قرار می-ایدهعقا
به یک دامنه غشایی ها وقتی ناقل

تواند انجام میرسند، انتقال  حامل می
شود. در سلول شکل باال، سدیم از سطح 

جانبی -ایدهعغشای راسی به غشای قا
 تقل شده است. من
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 پتانسیل غشا و انقباض عضله اسکلتی و صاف: ۲فصل  گام کنکور  -گام به گام فیزیولوژی 

 

 صاف و  اسکلتی عضله انقباض و  غشا پتانسیل

 
 Potential Membrane Resting  ( RMP)  غشا   حتا ستر ا   پتانسیل 

تحریک پذیر قادر های  اسکلتی، قلبی و صاف( یعنی بافت ) عصبی و عضالنی  های  فقط سلول بدن وجود دارد اما  های  پتانسیل استراحت غشاء در همه سلول 

دار فقط قادر به ایجاد تغییرات موضعی مژک های  ، ماکروفاژها و سلول ای دیگر از جمله غده های  به تغییر این پتانسیل برای تولید پتانسیل عمل هستند. سلول 

های آید. در حقیقت تولید پتانسیل می   مثبت و منفی در دو طرف غشاء به وجود های  پتانسیل استراحت از جدا شدن یون این  باشند.  می   پتانسیل موضعی( ) 

 شود.می   غشایی توسط اختالف غلظت یونی در دو سوی یک غشای نیمه تراوا تعیین 

که   دا خل   سلو ل   پتانسیل کمتری از   بیر ون   دار د؛   به   عبا رت   د یگر،   اگر   پتانسیل   خا رج   سلو لی   صفر  ی نحو به   ؛ دارد   د جو و   ل سلو   رج خا   و   خل دا   بین  لی پتانسی   ف ختال ا 

به این    است،  - mV ۹۰پتانسیل غشا  شودمی  ح مطر  فرضا   که نیماز  ینا بنابر   ؛ست ا   منفی   ار مقد  دارای   آن در مقایسه با  لیسلو  خل دا  پتانسیل  د،شو   ض فر 

     کمتر است.  mV  ۹۰ پتانسیل داخل سلول نسبت به بیرون معناست که  

شود و این وقتی است که داخل غشاء نسبت به بیرون غشاء منفی باشد. به حرکت پتانسیل می   سلول پالریزه گفته به سلول در حالت استراحت، اصطالحاً 

شود. اگر رپالریزاسیون بیش از حد اتفاق بیفتد به آن می  منفی رپالریزاسیون گفته استراحت غشاء به سمت مقادیر مثبت دپالریزاسیون و به سمت مقادیر 

یونی وابسته به ولتاژ های  کنند و تغییرات پتانسیل غشاء سبب باز شدن کانال می   که پتانسیل موضعی ایجاد  هایی شود. در سلول می   هیپرپالریزاسیون گفته 

نسیل عمل با یک تغییرات ناگهانی در پتانسیل استراحت غشاء از مقدار منفی به مقادیر مثبت )کمتر منفی( پتا  شود. می  گفته   پتانسیل الکتروتونیک نشود 

 برسد و از آن عبور کند   ( Thershodآستانه ) به عبارتی هرگاه دپالریزاسیون به یک سطح به نام  شوند. می   عصبی منتقل های  شروع شده و به فرم سیگنال 

به نام پتانسیل عمل   همه یا هیچ و قابل انتشار   خ یک پاس   غلبه عوامل دپالریزان بر هیپرپالریزان( )   

 (Action potential ایجاد )   طور که گفتیم بعضی همان صحبت خواهد شد.    در ادامه بیشتر    شود. می

غده   هاسلول  جمله  سلول ای از  و  ماکروفاژها  موضعی مژک های  ،  تغییرات  ایجاد  به  قادر  فقط  دار 

یونی های  که تغییرات پتانسیل غشاء سبب باز شدن کانال   ها باشند. در این می   پتانسیل موضعی() 

ولتاژ  به  آن  نمی   وابسته  به  که  الکتروتونیکشود  بخش می   گفته   پتانسیل  این  انتهای  در  شود. 

 پتانسیل عمل آورده شده است.پتانسیل موضعی الکتروتونیک و  های  تفاوت 

 

 غشا  حتا ستر ا   پتانسیل   د یجا ا   در   ها یون   ر نتشا ا   نقش 

به این   است  ولت میلی   - 70  عصبی   قطور   سلول   یک  در   استراحت   پتانسیل   مقدار  .ست ها یون   ر نتشا ا   ، حت ا ستر ا   پتانسیل   د یجا ا   لی ص ا   عامل طور که  همان 

 در ایجاد پتانسیل استراحت غشاء نقش دارند؟   ها یون   کدام اما    . میلی ولت منفی تر از پتانسیل مایع خارج سلولی فیبر است   70معنی که پتانسیل داخل فیبر  

دارند. ممکن است این سوال ایجاد آلی( نقش  های  و فسفات   ها اسید آمینه، پروتئین   آلی )عمدتاً های  سدیم، پتاسیم، کلر و آنیون   چهار یون عمده شامل 

 کلسیم در حالت استراحت است.های  شود که چرا کلسیم در ایجاد پتانسیل استراحت غشاء نقش ندارد؟ علت این مسئله عدم نفوذپذیری غشاء به یون 
 

 استراحت  پتانسیل   در  مؤثر  عوامل 

 .است   ولت   میلی  -94  که   پتاسیم   انتشاری  پتانسیل .  1

 .کند می  رقیق  محیط سمت   به   ت ک حر  به   شروع  غلظتی  گرادیان   براساس   مدنظر  یون  ه ک  شد   خواهد  مشاهده  باشد،   نفوذپذیر  ها یون   از  ی کی  به   تنها  غشا  اگر

 پتاسیم  به   تنها  غشا  اگر است،   سلول  خارج  از  بیشتر  سلول داخل  در  K+ غلظت  که  آنجا از  کرد:   بیان   RMP با   ارتباط  در( نرنست )  Nernst فوق،  نظر  براساس 

 به  غشا  ،نرنست   فرض  در   که   آنجا   از   نشتی(.های  )از طریق کانال   یابد می   انتشار  سلول  خارج   به   داخل   از   غلظتی  گرادیان   براساس   پتاسیم  باشد،  نفوذپذیر 

 داخل  به   منفی   بار   ک ی   سلول،   داخل   در   آنیون   ماندن   جا به   با   که درحالی   داده دست    از   مثبتی   بار   سلول   پتاسیم،   یون   هر   خروج   با   است،   نفوذناپذیر   ها آنیون 

 انواع مختلف سلولپتانسیل استراحت غشا در  
 (mV)پتانسیل استراحت   نوع سلول

 هانورون 
 عضله اسکلتی

 عضله صاف
 عضله قلبی
 دار سلول مژک 
 آستروسیت
 اریتروسیت
 فتورسپتور

 – 70الی  –  60
 – 95الی  –  85
 – 60الی  – 50
 –  90الی    – 80
 – 40الی  –  15
 –  90الی    – 80
 – 12الی   –  8

 )نور(  –  70)تاریکی( الی   –  40
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 منفی  بار  ه ک  یابدمی   ادامه  آنجا  تا  سلول  خارج  به   پتاسیم   انتشار   عمل   .کند می   شدن   یلک تش   به  شروع   ی ک تریک ال   پتانسیل   اختالف  ترتیب،بدین   .شود می   اضافه 

 تمایل غلظتی  گرادیان  براساس   پتاسیم  هک   دارد  وجود ای لحظه  زمانی   نظر  از  ، دیگر   عبارت   به   ؛ کند   پتاسیم  بیشتر خروج از ممانعت سلول  داخل  در  تولیدشده 

 را  لحظه   این   . )نیروی الکتریکی(  کند ممانعت می   پتاسیم   بیشتر  انتشار   از   سلول   داخل   در   آمده وجود به  ی ک تریک ال  گرادیان   اما  ، )نیروی شیمیایی(  دارد   خروج   به 

که به آن پتانسیل  بود خواهد  صفرپتاسیم به بیرون یا برعکس  خالص  جریان  میزان  و  گویند می  تعادل  لحظه ،هستند   برابر   ی ک تریک ال و   نیروی شیمیایی  ه ک 

 برای   نرنست   تعادلی   پتانسیل   را   پتانسیل   این   باشد،   نفوذپذیر   پتاسیم   به تنها    غشا   شود   فرض   ه ک   صورتی   در   . گویند می   تعادل پتاسیم یا پتانسیل نرنست 

 :با است  برابر  آن  میزان   و  نامند ی م   پتاسیم

𝐸𝑘 = −
𝑅𝑇

𝑍𝐹
𝐼𝑛 

[𝐾]𝑖
[𝐾]𝑜

= −61 Log
[𝐾]𝑖
[𝐾]𝑜

 

kE:   پتاسیم  برای  نرنست   تعادلی  پتانسیل 

I]K[  و O]K[ سلول   خارج   و  داخل   در  پتاسیم  غلظت   ترتیب:  به ،  R:  گازها،  ثابت  T :   مطلق،  دمای  Z:   و  یون   ظرفیت  F :   فارادی  عدد 

 kE =   - ۹۴  ولت  میلی   شد:  خواهد   پتاسیم  برای   نرنست   تعادل   پتانسیل  فوق،   رابطه  طبق  بر

باشد که اگر پتاسیم تنها یون تعیین کننده پتانسیل می   میلی ولت است به این معنا   - 94از دیدگاه پتانسیل استراحت غشاء اینکه پتانسلی تعادل پتاسیم  

 باشد.می   میلی ولت   - 94غشاء باشد پتانسیل استراحت غشاء  
 

 .است   ولت  میلی  + 61 که   سدیم   انتشاری  پتانسیل .  2

 ،حالت   این   در   . باشد   نفوذپذیر   سدیم   به   تنها   سلول   ی غشا   ه ک  رد ک   فرض   نرنست   دیگر   بار   است،   بدن   اصلی   های یون   از   نیز   سدیم   پتاسیم،  از   غیر   ه ک  آنجا  از 

 سبب   سلول   داخل   به   مثبت   یون   ورود   .(نشتی های  طریق کانال )از    یابد   انتشار   سلول   داخل   به   سلول   خارج   از   دارد   تمایل   غلظتی   گرادیان   براساس   سدیم 

 به  دارد   تمایل   غلظتی   گرادیان   براساس   سدیم   ، تعادل   لحظه  در   شود. می   تر مثبت   آن   خارج   از   سلول   داخل   ه ک حوی ن به   ؛ شود می   ی ک تریک ال   گرادیان   پیدایش 

 پتانسیلی  اختالف بود.  خواهد   صفر  یون   خالص   جریان   میزان   ، بنابراین ، شودمی   آن  بیشتر  انتشار  مانع  یک تریک ال  گرادیان   کهدرحالی   ؛یابد   انتشار  سلول   داخل 

 :با است   برابر   و  شود می   اطالق   سدیم  برای  نرنست   تعادلی  پتانسیل   نام به   ،است  برقرار  سلول   خارج   و  داخل   بین لحظه   این  در  ه ک 

𝐸𝑁𝑎 = −
𝑅𝑇

𝑍𝐹
𝐼𝑛 

[𝑁𝑎]𝑖
[𝑁𝑎]𝑜

= −61 Log
[𝑁𝑎]𝑖
[𝑁𝑎]𝑜

 

 naE =   +  ۶۱  ولت میلی 

باشد که اگر سدیم تنها یون تعیین کننده پتانسیل می   + میلی ولت است به این معنا۶۱از دیدگاه پتانسیل استراحت غشاء اینکه پتانسلی تعادل پتاسیم  

 باشد.می   + میلی ولت ۶۱غشاء باشد پتانسیل استراحت غشاء  

 رو ؛ از این است  پتاسیم   برای   نرنست   تعادلی   پتانسیل   نزدیک   عبارتی  به  و   ولت میلی   - ۹۰  حدود   غشا   استراحت   پتانسیل   که   بود   شده   داده   نشان   تجربی   طور به 

 .است   پتاسیم   هاییون   انتشار  ، RMP ایجادکننده   عامل  که   گرفت نتیجه   نرنست 

از جمله  ها یون  سایر  به  غشا  نفوذپذیری  باید   ه ک بل  ، است  مهم  پتاسیم  های یون  به  غشا  نفوذپذیری  تنها نه  ، RMP تولید  در  ه ک گرفت  نتیجه  گلدمن   آن   از   بعد 

 :ه استشد   زیر  شکل  به GHK نام   به ای رابطه   ایجاد   سبب  تزکا  و  هاجکین   نام   به  دیگر   دانشمند  دو  و   گلدمن نظرات   داد.  قرار   نظرمد   را یون کلر  

𝐸𝑚 = −
𝑅𝑇

𝑍𝐹
𝐼𝑛 

𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎]𝑖 +  𝑃𝐾[𝐾] + 𝑖𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙]𝑂
𝑃𝑁𝑎[𝑁𝑎]𝑂 +  𝑃𝐾[𝐾]𝑂 + 𝑃𝐶𝑙[𝐶𝑙]𝑖

 

های شود. وقتی غشاء به یون می   در حقیقت از معادله گلدمن جهت محاسبه پتانسیل انتشاری در صورت نفوذپذیری غشاء به چندین یون مختلف استفاده 

غلظت هر یون داخل   - 3نفوذپذیری غشا به هر یون و    -2یون  قطبیت بار الکتریکی هر    -1عامل بستگی دارد:    3تراوا است پتانسیل انتشاری ایجاد شده به  

 و خارج غشاء.

 KP ،  naP ،  clP  و   است  سلول   داخل   و   خارج   در  Cl  کلر  و   K  پتاسیم   ،Na  سدیم   های یون   غلظت   ترتیب به  ]I]I  و  O[L]  غشا   استراحت   پتانسیل   ،mE  رابطه   این   در 

 به   ها یون  از  دام ک هر  اثر  مقدار  اما  مؤثر است،  RMP ایجاد  در  غشا  از  یون  سه  هر  دیفوزیون   است.   کلر  و   سدیم  پتاسیم،  به   غشا  نفوذپذیری  ضریب  ترتیب به 

 ه ک   گرفت  نتیجه توان می  ، است   کمتر   پتاسیم  نفوذپذیری به  ها یون  از  ک هری  نفوذپذیری نسبت  که  آنجا  از  دارد، بستگی ها  آن   از  کهری   به   غشا  نفوذپذیری 

 به  غشا   استراحت   پتانسیل   است،   نفوذپذیرتر   پتاسیم   به   بسیار   غشا   که   آنجا   از   و  است   پتاسیم   یون   دیفوزیون   در ایجاد پتانسیل استراحت،  اصلی   عامل 

 .است  ترنزدیک   پتاسیم  برای   نرنست  تعادلی   پتانسیل 

 پتاسیم   به   غشا   نفوذپذیری   استراحت   حالت   در  )نکته:  ست ا   پذیرتر ذ نفو   پتاسیم  به   ر بسیا   غشا   زیرا  ؛ است   پتاسیم   های یون   ر نتشا ا   RMPایجادکننده    عامل   پس 

 (.است   سدیم  برابر   100
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 میلی ولت - 86میلی ولت در نظر بگیریم و ترکیبی پتاسیم و سدیم را با هم لحاظ کنیم مقدار پتانسیل استراحت غشاء  - 90اگر پتانسیل استراحت غشاء را 

برابری غشاء در حالت استراحت به پتاسیم نقش اصلی را داشته و عدد پتانسیل به پتانسیل تعادلی پتاسیم   100نفوذپذیری  شود. چون گفتیم به دلیل می 

 کنیم.می   پتاسیم نهفته است. بررسی - آید؟ پاسخ به این سوال در نقش پمپ سدیم می   میلی ولت دیگر از کجا  - 4شود. اما  می   نزدیک   - 94یعنی  
  

 .کندمی   کمک  غشا   پتانسیل   به  ولت میلی   - 4  اندازه به  که   پتاسیم  سدیم   پمپ.  3

 :RMPدر ایجاد   Na-K-ATPaseکتروژنیک  لهای ا نقش پمپ 

پتاسیم     ن یو   دو   ، شود می   رج خا   ل سلو   از   Na-K-ATPase  پمپ   توسط   که  سدیم   ن یو   سه   هر   ازای به 

وارد  می گردد ؛   به  عبا رت   دیگر   مقدار   یون های  مثب تی  که   سلو ل   از  د ست   می دهد ،  بیش   از  تعداد  یون های  

آن  می شود.   به   ا ین  ترتیب  دا خل  سلو ل   در مقایسه با   بیر ون  آن  من فی  می شود .   مثب تی   ا ست  که  وارد 

پمپ   تولید    ATPase-K-NAنقش  در  مستقیم  طور  است   RMPبه  نحوی کم  به  درصورت  .  که 

مهارکردن پمپ )مثاًل توسط سم اوبائین(، میزان  RMP  از  ۹۰-  به  mV  -۸۶  می رسد، اما باید توجه  

داشت مهار NA-K-ATPase برای طوالنی مدت، به تدریج گرادیان غلظتی یون ها را از بین می برد و 

از آنجا که حضور گرادیان غلظتی عامل اصلی انتشار است،  از   بین  ر ف تن  آن  سبب   مها ر  ا نتشا ر  و 

 در نتیجه  از  بین   ر فتن  پتانسیل   استراحت   می شود.   
 

 کلی  طور  به

 پتانسیل  کنیم،   ایجاد ها  آن   برای  بدن   مثل   غلظتی   تفاوت   و  باشد   نفوذپذیر  Cl-  و   Na ،  +K+  های یون   به  غشا   اگر

 ATPase/+K/+Na  پمپ   عهده   بر   - Mev  ۴  مانده باقی   قسمت  آید. می   دست   به  - Mev  ۸۶  برابر  غشا   استراحت 

 بود. خواهد 
 

 الکتروشیمیاییگرادیاتن 

عالوه بر اختالف غلظت، نیروهای الکتریکی بر حرکت موثرند.   هاشود اما در مورد یون می   انجام   هاآن غیر باردار بر اساس غلظت  های  گرچه ورود و خروج یون ا 

باشد تعیین کننده جهت خالص می   اختالف غلظت( ناشی از بار( و شیمیایی )ناشی از  ) بنابراین گرادیان الکتروشیمیایی که در برگیرنده هردو نیروی الکتریکی  

کند. برای محاسبه آن از فرمول زیر می   باشد. لذا ما باید نیرویی را محاسبه کنیم تحت عنون نیروی رانش که حرکت یک یون را در غشاء تعیین می   یک یون 

 شود: می   استفاده 

 = نیروی رانش  پتانسیل غشاء  -  پتانسیل تعادلی یون 

 : + میلی ولت است برابر است با61میلی ولت و پتانسیل تعادلی سدیم    - 90مثال برای سدیم چون پتانسیل استراحت غشاء  به طور  

 = نیروی رانش سدیم  - 90  -   +( 61)   =   - 150  

شود. در مورد سدیم هردوی گرادیان الکتریکی و می   در مورد سدیم چون نیروی رانش منفی شده و سدیم یونی مثبت است در نهایت سدیم وارد سلول

 شیمیایی به سمت داخل است. 

شود. در می  آید و چون نیروی رانش مثبت و پتاسیم نیز مثبت است پتاسیم از سلول خارجمی  به دست  ت + میلی ول4در مورد پتاسیم این مقدار معادل 

 یکی به سمت داخل است و چون گرادیان شیمیایی بزرگ تر است مورد پتاسیم گرادیان شیمیایی به سمت خارج و گرادیان الکتر 

اما به علت عدم نفوذپذیری غشاء در حالت استراحت به کلسیم نقشی در در مورد کلسیم اگرچه هردوی گرادیان الکتریکی و شیمیایی به سمت داخل است 

  پتانسیل استراحت غشاء ندارد. 
 

 عمل   پتانسیل 

  . هستند   هدایت   و   شدن تحریک   خاصیت   دو   دارای   عضله   و   عصب   یعنی ،  پذیر ک تحری   ی ها بافت   است.   عضله(   و   )عصب   پذیر تحریک   های سلول   ویژگی   یک 

  به   شدن ک تحری .  شود می   نیز شناخته  (Discharge) یا تکانه و تخلیه    (Impulse)(، یا نیزه، ایمپالس Spikeپتانسیل عمل با اسامی دیگری مانند اسپایک ) 

  شیمیایی،   های ک محر   از   ی ک ی   توسط   عضالنی،   یا   عصبی   سلول   ه ک   زمانی   دیگر،   عبارت   به   ؛ شود می منجر    عمل   پتانسیل   تولید   به   ه ک   گردد می   اطالق   حوادثی   مجموعه 

  پذیر، ک تحری  های سلول   در  هدایت   .شود منجر  عمل   پتانسیل  تولید   به   تواند می  ه ک   دهد رخ می   سلول   در   حوادثی  شود،   ک تحری   حرارتی   یا   ی ک انی ک م   ی، ک تری ک ال 

های پتاسیمی و کانال -فعال پمپ سدیم یهایژگیو :شکل
، ATP، آدنوزین دیفسفات؛ ADPای" پتاسیمی. "قطره

پتاسیمی  نشتی  های کانالآدنوزین تری فسفات. 
طور نسبی به درون سلول عبور های سدیمی را نیز بهیون

های پتاسیمی نفوذپذیری ولی نسبت به یون دهدیم
 .بیشتری دارد
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  است   قادر   سلول   بیاید،   وجود   به   عمل   پتانسیل   عضالنی   یا   و   عصبی   سلول   از   ای نقطه   در   وقتی   ، دیگر   عبارت   به   سلول؛   طول   در   عمل   پتانسیل   انتشار   از   است   عبارت 

 دارند.   هیچ   یا   همه   پاسخ   و   هستند   انتشار قابل   دارند،   ی ثابت   شکل   و   اندازه   عمل   های پتانسیل   .برساند   غشا   دورتر   نقاط   به   را   ایمپالس   یا   ک تحری   آن 

 باشد:می   مرحله   5پتانسیل عمل دارای  ها در نورون 

 دپالریزاسیون متعاقب( ) پتانسیل متعاقب منفی  .  ۴ رپالریزاسیون.  ۳ دپالریزاسیون.  ۲   پتانسیل موضعی.  1

 )هیپرپالریزاسیون متعاقب پتانسیل متعاقب مثبت )   . ۵

 گیرد اشاره به هدایت و نفوذپذیری دارد. کنداکتانس در این بخش مورد استفاده قرار می واژه  
 

 پتانسیل موضعی 

شود. در سیستم های مختلف ایجاد می است و در اثر محکر  Gradedنام دارد که مدرج    پتانسیل موضعیفاصله بین پتانسیل استراحت غشا تا آستانه،  

ایجاد می عصبی بسته به نوع حس، محرک را  یا پتانسیل مولد   Recceptor potentialآن پتانسیل گیرنده    کنند که به های مختلفی پتانسیل موضعی 

Generator potential   کنند که های مخصوص خود پتانسیل موضعی ایجاد می در گیرنده ،  های لمسی، فشار، صوت، بو، مزه و ... مثال محرکشود.  گفته می

 شود. بب تولید پتانسیل عمل در فیبر عصبی متصل به آن گیرنده می اگر به آستانه برسد س 
 

 mV به   مثال  برای   و  شودمی  ترمثبت  mV ۳۰ -۱۵ ناگهانی   طور به   - mV ۹۰ استراحت  پتانسیل  از  دلیلی هر  به  غشا   پتانسیل  که  هنگامی   دپالریزاسیون:  مرحله 

 دپالریزه  غشا   و   شوند می   سلول   وارد   خود  الکتریکی   و   غلظتی  شیب   جهت   در   سدیم   های یون   و  باز   سدیم  سازی فعال   دریچه   ، رسد می   تحریک(   )آستانه   - ۶۰

 در غشا  پتانسیل  شوند. می  غشا   وارد  بیشتری   سدیم  های یون  و   باز  بیشتری  سدیمی  های کانال  مثبت،  فیدبک  یک  طی  غشا  داخل  ترشدن مثبت  با   . شودمی 

در سطح پتانسیل   .شودمی   نزدیک  صفر  به  تنها   پتانسیل   ترکوچک   فیبرهای   برخی  در  اما   (، Overshoot)   رسد می   صفر   از  باالتر  به  بزرگ  عصبی   فیبرهای 

نفوذپذیری غشا به پتاسیم در شرایط استراحتی بیش   برابر  100یا   50)حدود استراحت، نفوذپذیری غشا به سدیم در مقایسه با پتاسیم بسیار پایین است. 

که پتانسیل غشا به پتانسیل تعادلی سدیم طوری یابد؛ به به سدیم افزایش می اما با ورود تحریک و وقوع دپالریزاسیون، نفوذپذیری غشا  از سدیم است(،

نزدیک شده و نفوذپذیری غشا به سدیم حدود  500  تا  5000  برابر بیشتر از پتاسیم می شود.  در قله پتانسیل عمل )اورشوت یا فراخیز(   نفوذپذیری غشا به 

سدیم به حداکثر مقدار خود رسیده و تقریبا  پتانسیل غشا به پتانسیل   تعادلی سدیم نزدیک شده 

آکسو  است.  ابتدایی  قسمت  آکسونی  غشای  )تپه  کانال (  Axon Hillockن  سدیمی دارای  های 

است.  دریچه  فراوانی  ولتاژی  ل دار  و  کانال تترادوتوکسین  مهار  با  ولتاژی یدوکائین  سدیمی  های 

 برند. های عمل را از بین می پتانسیل 
 

 های ولتاژی سدیمی در پتانسیل عملوضعیت کانال

در سطح داخل سلولی هستند.   (h)ی غیرفعال شدن  در سطح خارج سلولی و یک دریچه  (m)ی فعال شدن  دارای یک دریچه ولتاژی سدیمی  های  کانال 

باز است )نفوذپذیری به سدیم از طریق این   h  سدیمی بسته و دریچه   ولتاژیهای  کانال   m  است دریچه  (RMP)زمانی که پتانسیل غشا در حالت استراحت  

شود که غشا را به سدیم نفوذپذیر و فاز دپالریزاسیون پتانسیل می  m  تا حد آستانه سبب باز شدن دریچه شدن پتانسیل غشا    وجود ندارد(. دپالریزهها  کانال 

 گردد. شوند )غیر فعال شدن( و ورود سدیم قطع می های ولتاژی سدیمی بسته می کانال  hهای کند، پس از مدتی دریچهعمل را ایجاد می

و جلوگیری از ورود سدیم نیز  h  گردد سبب بسته شدن دریچه دیم میو ورود س  m  ه شدن غشا که سبب باز شدن دریچهباید توجه داشت که همان دپالریز 

، غیر فعال شدن h  ن دریچه دشود. بسته ش غیرفعال شدن بسته می   یک تاخیر زمانی اندک دریچه   شود و با فعال شدن باز می   گردد منتها ابتدا دریچه می 

به معنای   Inactivationاستراحتی خود باز نگردد این دریچه مجددًا باز نخواهد شد. غیرفعال شدن  کانال سدیمی نام دارد و تا زمانی که پتانسیل غشا به حد  

 حذف پاسخ )ورود سدیم به سلول( در حضور عامل محرک )دپالریزه شدن غشا( است. 

ناچیزی دارد، اما کاهش غلظت سدیم خارج سلولی سبب  تغییر غلظت سدیم خارج سلولی تقریبًا اثری بر پتانسیل استراحت غشا ندارد یا اثر بسیار نکته: 

 گردد.کاهش سرعت هدایت پتانسیل عمل می   کاهش دامنه، کاهش شیب فاز دپالریزاسیون و 
 

 دریچه  . شود می   بسته   ، دارد   وجود   غشا   داخل   سمت   در   که   سدیم   سازی فعال غیر  دریچه   غشا،   داخل   به   سدیم   های یون   ورود   از   بعد   رپالریزاسیون:   مرحله 

 باز، دوباره  نرسد   استراحت   پتانسیل   سطح   نزدیکی   به   غشا   پتانسیل   که   زمانی   تا   و   شود می   بسته   سازی فعال   دریچه   ن بازشد   از   دیرتر   اندکی   سازی فعال غیر
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 براساس  پتاسیم   های یون   و  شودمی   باز  ( 3ولتاژی پتاسیمی تصحیح کننده تاخیریهای  )کانال   پتاسیمی  نال کا   سازی فعال   دریچه   ، مرحله   همین  طی  .شودمی ن 

های کانال   . شودمی   نزدیک  استراحت   پتانسیل   به  و  منفی  غشا   داخل   غشا   از   پتاسیم   مثبت  های یون   خروج  با   . شوندمی   خارج   غشا   از   خود   غلظتی  شیب 

طبق شکل فقط یک ها  این کانال   دار وابسته به ولتاژ نقش مهمی در افزایش سرعت رپالریزاسیون و ایجاد پتانسیل استراحت غشا دارند. پتاسیمی دریچه 

  . شود های پتاسیمی می یون تترا اتیل آمونیوم در داخل فیبر عصبی موجب مسدودشدن کانال .  دارند   داخل دریچه در سمت 

 به  و  استراحت  حالت  از   ترمنفی   را   غشا   پتانسیل   پتاسیم،  مثبت  یون  فراوانی  مقادیر  خروج   ،قلبی   عضله  در 

  گویند.می   هیپرپالریزاسیون  حالت  این  به  که   کندمی   نزدیکمیلی ولت    - ۹۴  یعنی   پتاسیم  برای  نرنست   پتانسیل 
 

 پتانسیل متعاقب منفی )دپالریزاسیون متعاقب( 

شود، این مرحله یابد و با سرعت کمتری به مقدار پتانسیل استراحتی نزدیک می درصد برسد سرعت آن کاهش می   70زمانی که رپالریزاسیون به میزان تقریبا  

های های پتاسیمی که در این جا هستند در مقایسه با کانال نام دارد و علتش این است که نوع کانال   متعاقب منفیدپالریزاسیون متعاقب یا پتانسیل  

 1به    100است که کمتر از    1به    30ها  کنند به طوری که نفوذپذیری پتاسیم به سدیم این کانالپتاسیمی استراحتی نسبت به پتاسیم کمتر انتخابی عمل می 

 باشد.حتی میهای استرا کانال
 

 (قب مثبت )هیپرپالریزاسیون متعاقب پتانسیل متعا 

ولتاژی پتاسیمی برای مدتی دیگر باز های  کانال رپالریزه شد  RMPهنگامی که غشا تا حد  ،ها در برخی سلول 

گردد. این مرحله و پتانسیل آن به پتانسیل تعادل پتاسیم نزدیک تر می  شود مانند و غشا هیپرپالریزه می می 

. دقت کنید که در این مرحله داخل سلول )شکل(   نام دارد   هیپرپالریزاسیون متعاقب یا پتانسیل متعاقب مثبت 

منفی تر و خارج آن مثبت تر از حالت استراحتی است و علت این که به آن پتانسیل متعاقب مثبت گفته 

شده است و این نام گذاری به همین اولیه از سطح خارج سلولی انجام می های  شود این است که ثبت می 

 صورت باقی مانده است. 
    

 عصبی   فیبر   یک   از شده بت ث  عمل   پتانسیل 

 میلی ثانیه طول  4تا    2گانونگ: پتانسیل عمل در عضله اسکلتی  نکته از  

پیماید. دوره تحریک می   میلی ثانیه طول فیبر را   5کشد و در حدود  می 

 میلی ثانیه است.   3تا    1ناپذیری مطلق 
 

 پتانسیل عملهای  ویژگی 

 باشد.می   اشکال متفاوتی دارد ولی در یک سلول دارای شکل و دامنه ثابتمختلف های  شکل و اندازه ثابت حین انتقال: اگرچه پتانسیل عمل در سلول   - 1

 تغییر کنداکتانس غشاء به طور موقت با رسیدن پتانسیل عمل   - 2

 کم شدن سرعت )ولی طوالنی شدن( هدایت پتانسیل عمل با سرد شدن آکسون نورون  - 3

 سدیم مایع خارج سلولیکاهش دامنه، سرعت هدایت و شیب فاز دپالریزاسیون با کاهش    - 4
 

 All or none ruleقانون همه یا هیچ  

به وجود می  یا هیچ  به روش همه  یا هیچ پخش  پتانسیل عمل  به روش همه  ای شود. یعنی پتانسیل موضعی زیر آستانهمی   ( Propagation) آید و 

Subthreshold) )  اگر پتانسیل غشا به حد آستانه رسید پتانسیل عمل به طور کامل )و با شکل مخصوِص آن سلوِل  و نیستقادر به ایجاد پتانسیل عمل

شود. پخش پتانسیل عمل به این صورت است که . اگر پتانسیل موضعی از حِد آستانه باالتر رود، فقط تعداد پتانسیل عمل زیادتر می شود خاص( ایجاد می 

شود ی مجاور ایجاد می کند و یک پتانسیل عمل در ناحیه ولتاژی سدیمی را باز می های گردد و کانال دپالریزه میستانه آ غشای مجاور پتانسیل عمل تا حد  

 . کندپتانسیل عمل بدون کاهش انتقال پیدا می  ،همین ترتیب به که کامال  شبیه پتانسیل عمِل اول است و  

 

 
3 Delayed rectifier K+ channels 

 اندکی قبل از قله بیشترین کنداکتانس  سدیمی 
 اندکی قبل از قله  بیشترین نسبت کنداکتانس سدیم به پتاسیم

 نیمه رپالریزاسیون بیشترین کنداکتانس پتاسیمی
 هیپرپالریزاسیون متعاقب بیشترین نسبت کنداکتانس پتاسیم به سدیم



 

26 

 

  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ نظر شرعی و قانونیاز  ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 پتانسیل غشا و انقباض عضله اسکلتی و صاف: ۲فصل  گام کنکور  -گام به گام فیزیولوژی 

 Refractory periodتحریک ناپذیری 

ی تحریک ناپذیری نام دارد و مدت آن بستگی به نوع پتانسیل عمِل اول و قبل از آغاز پتانسیل عمِل دوم، باید زمانی بگذرد که این زمان، دوره بعد از آغاز 

دارای پتانسیل هایی که  های تحریک ناپذیری طوالنی و سلول میوکارد( دوره های  هایی که پتانسیل عمل طوالنی دارند )سلول سلوِل تحریک پذیر دارد. سلول

دو نوع   ،به طور کلی هستند.   ی پتانسیل عمل تحریک ناپذیری متناسب با دوره های  ها( هستند تحریک ناپذیری کوتاه دارند. یعنی دوره عمل کوتاه )نورون 

تعریف می تحریک   دوره  دوره ناپذیری  ناپذیری مطلق  شود:  تحریک  دوره   (Absolute refractory period) ی  نسبی  و  ناپذیری  تحریک   Relative)ی 

refractory period) تحریک ناپذیری موثر یا عملکردی    ،، اما در فیزیولوژیFunctional (effective) refractory period   شود.نیز تعریف می  
 

 تحریک ناپذیری مطلق

تحریک ناپذیری مطلق از زمانی که سلول به   تواند ایجاد شود. دوره مدت زمانی است که صرف نظر از شدت محرِک اعمال شده، پتانسیل عمل دوم نمی 

کامل شود میلی ولت برسد. یا از سطح آتش تا زمانی که رپالریزاسیون تا حد یک سوم    - 50آستانه رسید )سطح آتش( تا هنگامی که دپالریزاسیون به حدود  

 ( آن هاست. hی غیر فعال شدن )دریچه  ولتاژی سدیمی یا بسته شدن دریچه های  علت تحریک ناپذیری مطلق، غیر فعال شدن کانال ادامه دارد. 
 

 تجریک ناپذیری نسبی 

شود اما از نظر دامنه کوچک تر بوده و شیب فاز دپالریزاسیون آن، کم تر است. تحریک قوی تر از نرمال ایجاد می های  در این جا پتانسیل عمِل دوم با محرک 

تانسیل ناپذیری مطلق شروع و تا پایان پتانسیل متعاقب مثبت ادامه دارد. زمانی که میزان رپالریزاسیون به حدی برسد که پ   ناپذیری نسبی از پایان تحریک 

های سریع سدیمی بیشتری برای شوند و کانال های سریع سدیمی از حالت غیرفعال خارج می تری از کانال کسر بزرگ   ،تر شود میلی ولت منفی   - 50غشا از  

پتانسیل عمل بعدی    ،تر باشد یون به طرف پتانسیل استراحت بزرگ شدن مجدد و ایجاد پتانسیل عمِل دوم در دسترس هستند. هر چه میزان رپالریزاس فعال  

راحتی است، های پتاسیمی برای مدتی بعد از رسیدن پتانسیل غشا به حد استی پتانسیل متعاقب مثبت که ناشی از باز ماندن کانالتر است. در مرحله بزرگ 

 Suprathresholdای  شود و به همین دلیل محرک قوی تری )محرک فوق آستانه پتانسیل غشا به پتانسیل تعادل پتاسیم نزدیک تر و از آستانه دورتر می 

stimulus .برای تحریک سلول الزم است ) 

تحریک ناپذیری مطلق و نسبی مختصری بعد از ولتاژهای ذکر شده های  دوره بنابراین    ، یونی است های  عالوه بر ولتاژ، زمان نیز عامل مهمی در ریکاوری کانال 

 کند. ی پتانسیل عمل ادامه پیدا می ادامه دارند و تحریک ناپذیری نسبی تا مدتی بعد از خاتمه 
 

 تغییرات نسبی در تحریک پذیری سلول

 ،گردد ل استراحت به آستانه نزدیک می ی پتانسیل موضعی که غشا از پتانسی مرحله تحریک پذیری سلول در مراحل مختلف پتانسیل عمل متفاوت است. در  

ناپذیری نسبی کمتر از ناپذیری مطلق، صفر و در طی تحریک ی تحریک پذیری سلول در دوره شود. تحریک بیشتر می ای تحریک پذیری سلول به طور فزاینده 

 .حد طبیعی استراحتی است 

یک   ، ی پتانسیل متعاقب منفی )دپالریزاسیون متعاقب( گردد. در مرحلهپذیری بیشتر میتحریک   ، تر شود راحتی خود نزدیک تس هر چه غشا به پتانسیل ا 

طبیعی  دوره  فوق  تحریک   Supranormal periodی  می از  ایجاد  سلول  در  مرحلهشود  پذیری  در  نیست.  معلوم  آن  علت  مثبت   که  متعاقب  پتانسیل 

 است. نیاز ، تحریک پذیری سلول کمتر از حالت استراحتی است و برای رسیدن به آستانه، دپالریزاسیون بیشتری  )هیپرپالریزاسیون متعاقب( 

 

 عمل پتانسیل   در  دیگر  ها یون   نقش 

 پتاسیم

شود. در هر دو حالت  می افزایش پتاسیم خارج سلولی غشا )هیپرکالمی( سبب دپالریزاسیون غشا و کاهش آن )هیپوکالمی( سبب هیپرپالریزلسیون غشا  

 دلیل دورترشدن پتانسیل استراحت غشا از آستانه. های سریع سدیمی و در هیپوکالمی به شدن کانال دلیل غیرفعال شود؛ در هپیرکالمی به پذیری غشا کم می تحریک 

 

 سدیم 

سدیم خارج سلولی سبب کاهش دامنه، کاهش شیب فاز اثری بر پتانسیل استراحت غشاء ندارد اما کاهش غلظت    تغییر غلظت خارج سلولی سدیم تقریباً 

 شود. می   دپالریزاسیون و کاهش سرعت هدایت پتانسیل عمل 
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  GamKonkur.com جزوات:   هاست. تهی ن امؤلف و ناقض حقوق    رمجاز یغ نظر شرعی و قانونیاز  ،هرگونه کپی یا واگذاری به غیر

 پتانسیل غشا و انقباض عضله اسکلتی و صاف: ۲فصل  گام کنکور  -گام به گام فیزیولوژی 

 کلسیم

 برابر  1000 کلسیم  به ها آن   نفوذپذیری اما   ، نفوذپذیرند   سدیم   های یون  به  کمی  مقدار   به   ها کانال   این  دارد.  وجود  ولتاژ   به   وابسته  کلسیمی  دار دریچه   های کانال 

 .هاست سلول   برخی در  عمل  پتانسیل   دپالریزاسیون  فاز   در  مشارکت  ولتاژ،  به  وابسته   کلسیمی  های کانال  اصلی   عملکرد  یک   است.   سدیم  از  بیشتر

 فعالیت  ایه آستان  ولتاژ   بر  عمیقی   یارس ب   تأثیر  سلولی  خارج  مایع   در   کلسیم   های یون   غلظت  کلسیم:  یون  کمبود  موارد   در  سدیمی  های کانال   پذیری   نفوذ   افزایش

 ؛شوند می  فعال   منفی   طبیعی   حد   از غشا   پتانسیل   مختصر   افزایش با  سدیمی   هایکانال   ، باشد   داشته  وجود  کلسیم  یون   کمبود   وقتی  دارد.  سدیمی   های کانال 

 تخلیه   دچار  بارها  محرک   وجود   بدون   گاه  استراحت  وضعیت   حفظ   جای به  و   شودمی   پذیر تحریک   بسیار  عصبی   فیبر   ، سدیم   به پذیری نفوذ  افزایش   با  بنابراین 

 سبب  اغلب   و   محیطی   اعصاب   از   بسیاری   در   خودی ه خودب  تخلیه   موجب   طبیعی   حد   از   کمتردرصد    50  مقدار   به   کلسیم   میزان  افت   ، واقع   در   .شود می   الکتریکی 

 ؛دهدمی   هشکا   را  پذیریتحریک   زمانهم   و  هش کا  را  سدیم  یون  به  غشا  نفوذپذیری  سلولی   خارج   مایع  در  کلسیم  یون  زیاد  غلظت  ،طرفی   از  .شود می   تتانی 

 ستانهآ   پتانسیل   سمت   به   غشا   پتانسیل   ل نتقا ا  با   را   ل سلو   پذیری تحریک   ، لیسلو   رج خا   کلسیم   غلظت   کاهش بنابراین ؛  نامند می   پایدارکننده   را   کلسیم   بنابراین 

 هشکا سبب پتاسیم  هش کا .رود می  باال سلول پذیریتحریک   درنتیجه  و   سدیم  به   نفوذپذیری  ،کلسیم  کمبود در عبارتی به  ؛ دهد می  یش ا فز ا  عمل پتانسیل 

 ؛دهد می   هش کا  را   پذیری تحریک   و کند  می   کم   را  سدیم  به  غشا   نفوذپذیری  سلولی  خارج   مایع  در   کلسیم   فراوان  غلظت   ، اما شود می   نورون   پذیری تحریک 

  نامند. می   پایدارکننده   را   کلسیم  بنابراین 
 

 بی حسی موضعی

رود. این امر معموال  در نتیجه عمل در فیبرهای عصبی حسی و حرکتی به کار می های  برای مسدود کردن هدایت پتانسیل   ، ای بی حسی موضعی یا ناحیه 

ای برای این مسئله موجب افزایش تدریجی حد آستانه  افتد. دریچه دار ولتاژی موجود در غشای سلولی عصبی اتفاق می   Na+های  مسدود شدن کانال 

های تأثیر بر دریچه پس این ترکیبات با    گرددتحریک پذیری الکتریکی عصب، کاهش سرعت ایجاد پتانسیل عمل و کاهش سرعت هدایت آکسونی می 

موضعی های  . دو گروه مهم از بی حس کننده اند.کنند و پایدار کننده پذیری غشا را کم می را با مشکل مواجه کرده و تحریک ا  ه آن   سازی سدیم بازکردنفعال 

فیبرهای مربوط به درد )فیبرهای . بوپی واکائین(.    و  تتراکائین( یا متصل به آمید )مانند لیدوکائین  و  پروکائین )مانند کوکائین،   متصل به استر وجود دارند: 

ترین فیبرها نسبت به اثر مسدود کننده داروهای بی حسی موضعی هستند. این امر با از دست رفتن حساسیت نسبت به دما، (، حساس Cبدون میلین  

 . هستندشود. فیبرهای عصبی حرکتی مقاوم ترین فیبرها نسبت به عمل این داروها لمس و فشار عمیق دنبال می 
 

 موضعی با پتانسیل عملهای  ی پتانسیل مقایسه 

، پتانسیل Inhibitory postsynaptic potential (IPSP)و مهاری    Excitatory postsynaptic potential (EPSP)های پس سیناپسی تحریکی  پتانسیل 

پتانسیل گیرنده )پتانسیل مولد( از نوع پتانسیل موضعی   و   Pacemaker potential، پتانسیل پیس میکر  End – plate potential (EPP)ی انتهایی  صفحه 

های موضعی و عمل به ی پتانسیل . مقایسه شود های تحریک پذیر( دیده می های عصبی و عضالنی )بافت)الکترونیک( هستند و پتانسیل عمل در سلول 

 : شودصورت زیر انجام می 

 پتانسیل عمل تابع قانون همه یا هیچ است در حالی که پتانسیل موضعی وابسته به شرایط تحریک اولیه است.   . 1

 پتانسیل عمل قابل جمع شدن نیست در حالی که پتانسیل موضعی قابل جمع شدن است. .  2

 پتانسیل عمل آستانه دارد ولی پتانسیل موضعی ندارد.  . 3

 ی تحریک ناپذیری دارد ولی پتانسیل موضعی ندارد. پتانسیل عمل مرحله  . 4

 شود. منتقل می )الکترونیک(  شود ولی پتانسیل موضعی به صورت کاهش یابنده پتانسیل عمل بدون کاهش منتقل می  . 5

 یط آغاز کننده متغیر است. مدت زمان پتانسیل عمل بر حسب نوع سلول ثابت است ولی مدت زمان پتانسیل موضعی بر اساس شرا .  6

های مهم پتانسیل پتانسیل عمل همیشه از نوع دپالریزاسیون است ولی پتانسیل موضعی ممکن است از نوع دپالریزان یا هیپرپالریزان باشد. یکی از مثال  . 7

 شوند.برخورد نور هیپرپالریزه میها( در چشم است که به دنبال ها و مخروط نوری )استوانههای  موضعی هیپرپالریزان مربوط به گیرنده 
 

 عصبی  هایتنه   در  پیام   هدایت   خاص   مشخصات 

 میلین  بدون   و  دارین میل   عصبی   فیبرهای

 عایق  یک  عنوان به   واست  پوشانده   را  آکسون   دور که   دارد وجود  اسفنگومیلین نام به خاصی   لیپید  دارای  میلینی  غالف یک   دارمیلین   عصبی  فیبرهای  اطراف

 هایون   جریان   ، ندارد   وجود   پوشش  این  جا   هر  اما   ، یابد   هش کا  برابر  5000  حدود   غشا   در  هایون   جریان   شود می   سبب  عایق   و  پوشش   این  وجود  . کندمی   عمل 



 

 
 
 

 

 مراجعه فرمایید. GamKonkur.comجهت کسب اطالعات بیشتر و قیمت دقیق محصوالت به سایت ما به نشانی 

 هاکالس 

 نام ساعت / صفحه تخفیف توضیحات / هدیه

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه و 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ هدیه رایگان: ها + ) فیلم 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳

 –   ۱۵:۳۰پنجشنبه و جمعه / 

۲۰:۰۰ 
 کالس گام برتر تغذیه

 درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 
 –   ۱۸:۳۰پنجشنبه و جمعه / 

۲۰:۰۰ 
 کالس گام به گام تغذیه

 کالس گام به گام بیوشیمی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰پنجشنبه /   درصد ۱۰ ها+ جزوه و فیلم 

 کالس گام به گام فیزیولوژی ۱۸:۰۰  –   ۱۵:۳۰جمعه /  درصد ۱۰ هافیلم + جزوه و 

 هافیلم 

سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی + جزوه + 

 مرحله آزمون آنالین( ۱۵ هدیه رایگان: ) 

درصد یا  ۱۰

 قسط ۳
 فیلم گام برتر تغذیه ساعت ۳۲۰

 تغذیهفیلم گام به گام  ساعت  ۱۴۰ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام بیوشیمی ساعت ۹۵ درصد ۱۰ + جزوه

 فیلم گام به گام فیزیولوژی ساعت ۸۰ درصد ۱۰ + جزوه

 جزوات

 جزوه گام برتر تغذیه جلد  ۴ درصد ۱۰ سری گام به گام تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی

 جزوه گام به گام تغذیه جلد  ۲ - درسنامه کامل + تست

 جزوه گام به گام بیوشیمی جلد  ۱ - تستدرسنامه کامل + 

 جزوه گام به گام فیزیولوژی جلد  ۱ - درسنامه کامل + تست

 بسته گام آخر تغذیه جلد  ۳ درصد ۱۰ سری گام آخر تغذیه، بیوشیمی و فیزیولوژی

 جزوه گام آخر تغذیه تک جلد - خالصه درسنامه

 بیوشیمیجزوه گام آخر  تک جلد - خالصه درسنامه

 جزوه گام آخر فیزیولوژی تک جلد - خالصه درسنامه

 آزمون

 ای های مرحله آزمون  مرحله ۱۵تا  ۱ درصد ۱۰ آزمون آنالین + کارنامه تکمیلی + پاسخنامه تشریحی

 مشاوره

 مشاوره  ماه  ۹و  ۶،  ۳ درصد  ۲۰تا  ریزی شخصی + مشاوره انگیزشیمشاوره تلفنی + برنامه 


