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Kapcsolódási pont korábbi előadásokhoz:





kémiai potenciál
elektrokémiai potenciál
biológiai membránok szerkezete
membrántranszport folyamatok (passzív és aktív transzport, Na/K pumpa)

Az előadás bevezetőül szolgál a sejtek elektromos tulajdonságainak megértéséhez.
Bemutatja a membránpotenciál jelentőségét, a kialakulásához hozzájáruló folyamatokat, illetve a
membránpotenciál kapcsolatát az ionok mozgásával.
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Az élő sejteket határoló membrán két oldala között elektromos potenciálkülönbség (=
feszültség) mérhető, melyet membránpotenciálnak nevezünk. Az elnevezés történelmi, de
helytelen, ugyanis a potenciál a tér egyetlen pontjához rendelhető, a két pont között mért
potenciálkülönbséget feszültségnek kellene hívni. De mivel a külső tér potenciálját nullának
tekintjük, és a MP-t Em= i – e módon definiáljuk, a belső tér potenciálja számértékileg
megegyezik a feszültséggel. Az emlős sejtek nyugalmi MP-ja jellemzően a -50 - -80 mV
tartományba esik (egy ceruzaelem feszültsége 1,5 V = 1500 mV).
A feszültséget a töltéssel rendelkező ionok egyenlőtlen eloszlása okozza a membrán két
oldalán, ami a membrán szelektív permeabilitása miatt nem egyenlítődik ki rövid idő alatt.
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Az egyenlőtlen ioneloszlást és így a MP-t az iontranszport folyamatok szabályozzák. Az aktív
(pumpa) folyamatok az elektrokémiai gradienssel szemben, míg a passzívak azzal egyező
irányba juttatják az ionokat.
A hatás kölcsönös: amikor ionok jutnak át a membránon, változik a töltéseloszlás, változik a
MP, viszont a MP hatással van a töltéssel rendelkező ionok mozgására.
Pl.: ha pozitív töltések (pl. Na+ ionok) jutnak a sejtbe, depolarizációt okoznak, a MP pozitív
irányba mozdul el, ha negatív töltések jutnak a sejtbe (pl. Cl- ionok), hiperpolarizációt
okoznak, a MP negatív irányba mozdul el. Másrészt pl. a negatívabb MP nagyobb hajtóerőt
jelent a Na+ belépéséhez és kisebbet a Cl- belépéséhez.
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A MP változásával kapcsolatos legismertebb sejtfunkció az ingerelhető sejtek által kiváltott
akciós potenciál (AP). Az AP elsősorban ideg- és izomsejtekben jön létre megfelelő inger
hatására, és a MP sejtre jellemző időbeli változását jelenti. Időtartama pár ms-tól (neuron)
több száz ms-ig (szív AP) terjedhet. A neuronokban az információ továbbítása, izmokban az
összehúzódás kiváltása az AP fő funkciója.
Azonban minden más – nem ingerelhető – sejtben is fontos szerepe van a MP-nak egyes
sejtfunkciók szabályozásában. Ilyenek pl. az anyagtranszport (az exocitózis is), osztódás,
térfogat szabályozás, stb. Ha pl. limfocitákban az ioncsatornák gátlásával megakadályozzuk a
MP szabályozását, a sejtek osztódása nem megy végbe.
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A lipid kettősrétegből álló membrán egy kondenzátorhoz hasonlítható. A síkkondenzátor két
egymással párhuzamos fémlapból áll, melyeket egy szigetelőréteg (pl. levegő) választ el. A
kondenzátort elemhez kapcsolva annak lemezein töltések halmozódnak fel (Q), az egyik lemez
pozitív, a másik negatív töltésű lesz. A két lemez között U feszültség alakul ki. A kondenzátor
jellemzője a kapacitás C = Q / U (A „KUCU” képlet átrendezve), 1 Farad = 1 Coulomb / 1 Volt.
A jól szigetelő lipid kettősréteg két jól vezető (ionokkal teli) oldatot választ el, így annak két
oldalán is töltés felhalmozódás jön létre, és két oldala között feszültség mérhető, ez a MP.
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A fenti számolás részleteit nem kell tudni. Lényege, hogy az a membrán mentén felhalmozódó
töltésmennyiség, ami elegendő a MP létrehozásához, elhanyagolható a sejt teljes
iontartalmához képest.
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Az előző számolás folytatása, részleteit szintén nem kell tudni. Mondanivalója az előző diáét
viszi tovább: a MP jelentős mértékű megváltoztatásához (pl. AP) csak igen kis mennyiségű
ionmozgás szükséges, ami nem változtatja meg érdemben az intracelluláris (IC) vagy
extracelluláris (EC) globális ionkoncentrációkat. A viszonylag nagy értékű MP-t nagyon kis
mennyiségű iontöbblet alakítja ki. A fenti modellszámolás nagyságrendi becslése alapján ha
30000 IC kationra 30001 anion jut, elegendő a -70 mV MP kialakításához.
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A sejtek MP-ját tehát az ionok egyenlőtlen eloszlása és a membrán szelektív permeabilitása
okozza (ha nem lenne szelektív a membrán, nagyon gyorsan kiegyenlítődnének az
ionkoncentrációk, és eltűnne a MP). Az ionok áramlása a membránon keresztül szabályozza a
MP-t.
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Az ábrán a fő permeáló ionok IC és EC koncentrációit láthatjuk. (Ezeket az értékeket tudni kell,
sok további tárgyban is szükség lesz rá!). A K+ az egyetlen, melynek IC koncentrációja
magasabb, mint az EC koncentrációja. A Cl- IC koncentrációja igen változó a különböző
sejttípusok között, a többi ioné sokkal kevésbé. A Ca2+-nak speciális szerepe van, mivel
másodlagos hírvivőként működik számos jelátviteli útvonalban (ld. később sejtbiológiából).
Nyugalmi állapotban a szabad IC Ca2+ koncentráció nagyon alacsony, de bizonyos jelekre (pl.
izomban összehúzódás előtt) sokszorosára nőhet a belső raktárakból felszabaduló, vagy a
külső térből beáramló Ca2+ ionok miatt. Ez tehát az egyetlen a fő permeáló ionok közül
melynek jelentős mértékben változhat a koncentrációja.
A sejtek nyugalmi MP-ja jellemzően -50 és -80 mV közé esik, de néhány sejttípusban lehet
ennél negatívabb vagy jóval pozitívabb is, a funkciójukhoz szükséges transzporterek
jelenlététől függően.
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Ha a membránon keresztül nem mennek át töltések, nem változik a MP. Szintén nem változik,
ha időegység alatt ugyanannyi töltés megy ki, mint be, azaz a nettó fluxus 0. Ez két különböző
módon valósulhat meg: 1. Minden egyes ionra 0 a nettó fluxus, azaz időegység alatt
ugyanannyi K+ megy be passzívan, mint ki, és ez igaz a Na+, stb. is. Ez egy termodinamikai
egyensúlyt jelent, mert energia befektetése nélkül is fennmarad az egyensúly, az
ionkoncentrációk nem változnak idővel. Minden permeáló ion elektrokémiai potenciálja
egyenlő a két oldalon, így mindegyik termodinamikai egyensúlyban van. Ilyenek a Nernst és
Donnan egyensúlyok. 2. Az ionok összességére igaz a 0 nettó fluxus, de az egyes ionokra nem.
Pl. egy távozó K+ és egy bejövő Na+ esetén a nettó töltés fluxus 0, de nem igaz külön az egyes
ionokra. Idővel a K+ ionok fogyni fognak, a Na+ ionok száma pedig nőni energia befektetése
nélkül. Ez az állapot ebben az esetben csak az aktív transzportmechanizmusok (pumpák)
segítségével tartható fent. Ilyenkor egy adott MP-nál csak egy ion lehet egyensúlyban (de az
is lehet, hogy egy sincs), és mivel a többi nincs egyensúlyban, azok „igyekeznek” átmenni a
membránon, amit csak a pumpák működése tud kompenzálni. Az élő sejteket ez az állapot
jellemzi, és a továbbiakban bemutatandó GHK egyenlet írja le.
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Nézzünk egy egyszerű elrendezést, ahol csak egy permeáló ion van. Egy edény bal oldalára 100
mM, jobb oldalára 10 mM koncentrációjú KCl oldatot helyezünk. A membrán csak a K+ ionokat
engedi át. A koncentráció gradiens hatására K+ áramlik balról jobbra, de a Cl- nem tudja
követni. Emiatt a jobb oldalon pozitív töltéstöbblet kezd kialakulni, megemelve a jobb oldalon
az elektromos potenciál értékét. Ennek hatására K+ ionok elkezdenek visszaáramlani. Minél
nagyobb az elektromos potenciálkülönbség (feszültség) a két oldal között, annál nagyobb a
„hajtóerő” jobbról balra. Egy adott feszültségnél a két ellentétes hajtóerő (koncentráció
gradiens vs. elektromos potenciál gradiens) kiegyenlíti egymást, és beáll az egyensúly. Ez a
feszültség az adott ion egyensúlyi vagy Nernst-potenciálja. A nettó K+ áramlás tehát megszűnik
– ezért van egyensúly! Nem a koncentrációk egyenlítődnek ki! A jobb oldalon kis mértékű
pozitív, a bal oldalon kis mértékű negatív töltéstöbblet van. De ez nem változtatja mérhető
mértékben az eredeti ionkoncentrációkat!
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Az előző elrendezést vizsgálva írjuk fel a permeáló K+ ionok elektrokémiai potenciálját (EKP) a
két oldalon:

μ K  μ 0K  RTlnc K  zF 
Ez áll a standard kémiai potenciálból, 0K (mivel minket a két oldal közötti különbség érdekel,
és ez a tag mindkét oldalon szerepel, nem játszik szerepet), a K+ ionok koncentrációjától függő
tagból (RT ln cK, ahol R – egyetemes gázállandó, T – abszolút hőmérséklet, cK – kálium
koncentráció), valamint az elektromos potenciáltól függő tagból (zF, z - az ion töltése e0
egységekben, F - Faraday állandó,  - elektromos potenciál). A Nernst-egyensúly esetén a bal
oldalon az RT ln cK tag nagyobb, míg a jobb oldalon a zF tag nagyobb, így lehet egyensúly.
Felírva a két oldal közötti EKP különbségét, és az egyensúly feltétele miatt egyenlővé téve
nullával, ezt kapjuk:
[K] I
Δμ K  RTln
 zFΔ   0
[K] II
Ebből kifejezve -t, ami a két oldal közötti elektromos potenciálkülönbség (= feszültség =
MP), megkapjuk azt a feszültséget, ami egyensúlyt tart egy 10-szeres
koncentrációkülönbséggel egyértékű ion esetén (adott hőmérsékleten). A számolás mutatja,
hogy itt a K+ egyensúlyi potenciálja -59 mV, a nagyobb K+ koncentrációval bíró oldal lesz
negatívabb. A nettó K+ áramlás a két oldal között nulla. (A Nernst-egyenletbe behelyettesítő
számolást tudni kell elvégezni!)
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A Nernst-egyensúly hallgatók által könnyebben megérthető naiv modellje
A dia magáért beszél. A fiúk a K+ ionok, a lányok a Cl- ionok. A határőr csak a fiúkat engedi át.
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Ha egy ion permeábilis, akkor az elektrokémiai gradiense (nem csak a koncentráció gradiense,
mivel töltése is van!) határozza meg, hogy merre fog áramlani. Annak eldöntésére, hogy az
adott ion merre áramlik egy nyitott ioncsatornán keresztül, össze kell hasonlítani két értéket:
a koncentrációkból kiszámított egyensúlyi (Nernst) potenciált, és a sejt aktuális
membránpotenciálját. Ha a Nernst-egyenlettel kiszámolt egyensúlyi potenciál, és a sejt MP-ja
megegyezik, akkor az ion egyensúlyban van, a "hajtóerő" nulla. Minél nagyobb a különbség a
membránpotenciál és a Nernst-potenciál között, annál nagyobb a "hajtóerő" az ionra nézve.
A fenti ábrán: belül 140, kívül 5 mM K+ ion van. A Nernst-egyenlettel meghatározott egyensúlyi
potenciál -89 mV. Ha a sejt MP-ja ennél pozitívabb (pl. -60 mV), akkor a K+ kifelé áramlik
(hiperpolarizál), -89 mV-nál egyensúly van, ennél negatívabb MP-nál (pl. -120 mV) a K+ befelé
áramlik (depolarizál). Természetesen itt figyelembe kell venni az ion töltését is.
Egy másik logika alapján, az ionáramlás iránya mindig olyan, hogy a membránpotenciált az ion
egyensúlyi potenciáljának irányába változtassa. Tehát pl. -60 mV MP esetén negatív irányba
kell vinni a MP-t, hogy közelítsen a -89 mV-hoz. Ehhez a pozitív töltésű K+ ionoknak kifelé kell
áramlania.
A Nernst-egyelet írható úgy is, hogy az EC koncentráció van a számlálóban, ekkor a negatív
előjel eltűnik elölről a logaritmus tulajdonságai miatt (mint azt jól tudjuk középiskolából).
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Tehát ha csak a K+ lenne permeáló ion, akkor a MP -89 mV lenne, ha csak a Na+, akkor +70
mV.
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Az élő sejtekben a membrán egyidejűleg több iont is átereszt, és mivel mindegyiknek
különböző az egyensúlyi potenciálja, nyilván nem lehet mind egyidejűleg egyensúlyban.
Leggyakrabban egyik sincs egyensúlyban, azaz a MP értéke nem egyezik meg egyik ion
egyensúlyi potenciáljával sem, így ha az adott ionra szelektív ioncsatornák nyitnak, akkor az
ion áramlani fog az elektrokémiai gradiens hajtóerejének megfelelően. A Nernst-egyenletben
csak a koncentrációk szerepelnek, mint MP-t meghatározó tényező. Eszerint a MP csak akkor
változhatna nagy mértékben (mint pl. az AP során -80 mv-ról +50 mV-ra), ha az
ionkoncentrációk teljesen felborulnának – ez nem történhet meg az élő sejtben, a Nernstegyenlet tehát nem alkalmas az élő sejtek MP-jának leírására.
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A GHK egyenlet hasonlít a Nernst-egyenletre, de tartalmazza a három fő permeáló ion
koncentrációit, valamint azok pillanatnyi permeabilitását a membránon keresztül. (Vegyük
észre, hogy a Cl- koncentrációi meg vannak cserélve az ion negatív töltése miatt). Extrém
esetet véve, ha pl. a pK magas (sok K+ csatorna nyitva), pNa = pCl =0 (összes Na+ és Cl- csatorna
zárva), akkor a GHK egyenlet a Nernst-egyenletté redukálódik, azaz a MP = EK.
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Az órán bemutatott szimulátor innen letölthető:
http://www.nernstgoldman.physiology.arizona.edu/

Bal felül egy átlagos sejt ionkoncentrációi, és ion permeabilitásai láthatók, amik egy -63 mVos nyugalmi MP-t adnak. A többi ábra azt mutatja, hogy ha az egyes ionok permeabilitását
dominánsá tesszük, akkor a MP eltolódik annak az ionnak az egyensúlyi potenciálja közelébe
(a GHK átmegy a Nernst egyenletbe).
Ionáramlások iránya: jobb alsó ábra> Ha kezdetben a MP = -63 mV, és megnő a pCl, akkor mivel
a MP negatívabb, mint a Cl egyensúlyi potenciálja (ECl = -47 mV), és mivel a Cl ion negatív, azok
kifelé fognak áramlani (a túlságosan negatív belső tér tolja ki őket). A MP közelíteni fogja az
ECl-t, azaz pozitív irányba tolódik el ( -63 --> -47 mV). Alternatív magyarázat: A távozó negatív
töltések pozitívabbá teszik a sejt belsejét, így a MP pozitív irányba megy el.
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A sejtek tartalmaznak számos makromolekulát, melyek töltéssel rendelkeznek, de a
membránon nem képesek átjutni. Ezek magukhoz vonzanak permeáló ellenionokat az EC
térből. Az így kialakuló egyenlőtlen ioneloszlás feszültséget generál a két oldal között, ez a
Donnan potenciál.
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Ha elindulunk 100 mM K+ + 100 mM nem permeáló anionból az IC oldalon, és 100 mM KCl-ből
az EC oldalon, akkor a lenti ábrán látható ioneloszlás jön létre passzívan. Ez a Donnan
egyensúly. Mind a K+ mind a Cl- ionok (Nernst) egyensúlyban vannak.
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Akár a K+ ionokra, akár a Cl- ionokra írjuk fel a Nernst-egyenletet, ugyanazt az értéket kapjuk
a Donnan potenciálra. Vegyük észre, hogy a teljes IC ionkoncentráció 200 mM-ról 266 mM-ra
nőtt, ami jelentős ozmotikus gradienst hoz létre, és víz beáramlását okozza.
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Normálisan működő sejtekben az aktív pumpák csökkentik az ionkoncentrációkat, így távol
tartják a sejtet a Donnan egyensúlytól. Ezért ilyen sejtekben a Donnan potenciál hozzájárulása
a MP-hoz minimális. A Donnan egyensúlyhoz a sérült pumpa működésű (pl. kevés ATP) sejtek
tartanak, és mivel az ozmotikus gradiens a sejt duzzadását okozza, annak líziséhez vezethet.
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Ellenőrző kérdések

Hogyan alakul ki a sejtek membránpotenciálja, és mi a jelentősége?
Melyek a fő permeáló ionok, és milyen az eloszlásuk?
Milyen kapcsolat van az ionok mozgása és a membránpotenciál között?
Mit ír le a Nernst egyenlet?
Mit ír le a GHK egyenlet?
Hogy alakul ki a Donnan egyensúly?
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