
  اگش جشيبى الكتشيكي هَجَد دسهغضاًسبى سا بِ غَست هٌحٌي دس بيبٍسين، بِ ايي كبس الكتشٍآًسفَگشافي هي گَيٌذ.

 .(EEG)دستگبُ ثبت كٌٌذُ:الكتشٍآًسفَگشاف                                      هٌحٌي ايجبد ضذُ:الكتشٍ آًسفَگشام

EEG ست هثال بب ًَاس هغض هيتَاى چك كشد كِ جبيي اص هغض هختل ضذُ دس تطخيع بيوبسي ٍ بشسسي ؾولكشد هغض كوك كٌٌذُ ا

 است يب ًِ؟

جبًَس  ّيچّستٌذ.  پش سلَليجبًَساى  ّوِ. ًذاسًذجبًَساى دستگبُ ؾػبي  ّوِديذُ هي ضَد ٍلي  جبًَساىدس  فمطدستگبُ ؾػبي 

 ٍجَد ًذاسد. سلَليتك 

 ببضٌذ. غيش ؾػبي.يبختِ ّبي ببفت ؾػبي هي تَاًٌذ يبختِ ّبي ًيستٌذيبختِ ّبي ؾػبي  فمطيبختِ ّبي ببفت ؾػبي 

 

 است. يك جسن سلَليٍ  يك ّستِّستٌذ. بب ّشغبّشي ّن كِ ببضذ داساي  تك ّستِ ايّوِ ًَسٍى ّب 

 سيتَپالسن بيطتش                           

 ّستِ جسن سلَلي           هحل لشاسگيشي

 حبٍي اًذاهك                          

دًذسيت ٍجَد داضتِ ببضذ. دًذسيت ّب پيبم ؾػبي سا  چٌذيب  يكتؿذاد دًذسيت ّب بستگي بِ ًَسٍى داسد. دسيك ًَسٍى هيتَاى 

 دسيبفت هيكٌٌذ ٍ بِ جسن سلَلي ّذايت هي كٌٌذ.

 آى دس ًَسٍى ّبي هتفبٍت فشق هي كٌذ.  طَليك آكسَى ٍجَد داسد. اهب  فمطًَسٍى ّب   ّوِدس 



ًَسٍى ّب ، چٌذ سضتِ پبيبًِ آكسًَي ٍجَد داسد. ٍغيفِ        اًتمبل)ًِ  ّوِاًتْبي آكسَى يك پبيبًِ آكسًَي ٍجَد داسد. دس

 ّذايت(

ٍ دس توبس بب هبدُ اطشاف است سا گشُ ساًَيِ هي گَيين.دس گشُ ساًَيِ پيبم ؾػبي هي تَاًذ تَليذ  ًذاسدًمطِ اي كِ غالف هيليي 

 بطَد.

آى ًَسٍى داساي غالف هيليي است.هيليي اص جٌس غطبء است.هيليي دس ٍالؽ غطبء سلَل ّبي  لطؿب*ٍلتي ّذايت جْطي ببضذ ، 

 ًَسٍگليب است. 

 ، سشؾت ّذايت پيبم ببالتش هي سٍد*ّشچِ تؿذاد غالف هيليي كوتش ببضذ

 .ًوي كٌٌذًَسٍگليبّب غطبء سبصي  ّوِ*

 *جبيي كِ هيليي ٍجَد داسد،پتبًسيل ؾول ًيست.

 

 سبخت پشٍتئيي غطبء                                         

 ضبكِ آًذٍپالسوي صبش 

 سبخت فسفَليپيذ غطبء                                       

 

 هي سٍد. ببالتشببضذ، سشؾت ّذايت پيبم ؾػبي  كوتش*ّشچِ تؿذاد هيليي ّب 

 تك لطبي                                                                                        يبختِ ؾػبي حسي                                

 يبختِ ؾػبي سابط              ؾولكشددٍ لطبي                                                        بشاسبس               غبّشسبس بش ا

 يبختِ ؾػبي حشكتي چٌذ لطبي                                                                                                                      



 ًَسٍى ّبي حسي خَدضبى گيشًذُ ّستٌذ. گبّب*

 سلَل پيص سيٌبپسي ، ًَسٍى ًيست. گبّب*

 تَاًبيي تَليذ پيبم ؾػبي سا داسد. لطؿب*سلَلي كِ پيص سيٌبپسي است 

 هيليي هي سبصد. ؾػبي هشكضيدس دستگبُ                                                    

 هيليي سبص                       

 هيليي هي سبصد. ؾػبي هحيطيدس دستگبُ                                       ًَسٍگليب

 ايجبد داسبست بشاي استمشاس                                                                                      

 دفبؼ)بب بيگبًِ خَاسي(            ستبسُ اي ضكل        كِ داساي ٍغبيفي چَى                    

 حفع ّن ايستبي                                                                                      

 تغزيِ ًَسٍى                                                                                      

 *دسدستگبُ ؾػبي هبكشٍفبط ٍجَد داسد كِ بب بيگبًِ خَاسي اص دستگبُ ؾػبي هحبفػت هي كٌذ.              

ًَسًٍي است كِ ّن  تٌْباست. يك آكسَى داسد. طَل دًذسيت ايي ًَسٍى بيطتش اص طَل آكسَى آى است.  تك دًذسيتحسي ًَسٍى 

 هيليي داسببضذ.  هيتَاًذآكسَى ٍ ّن دًذسيت آى 

                       1تؿذاد ّستِ:    تؿذاد پبيبًِ آكسًَي:هتؿذد       1تؿذاد جسن يبختِ اي:    1تؿذاد آكسَى:    1تؿذاد دًذسيت:

اهكبى ٍجَد هيليي:داسد)دًذسيت ٍ آكسَى(        اهكبى ٍجَد گشُ ساًَيِ:داسد    ضكل ّستِ:گشد     هحل جسن يبختِ اي:هحيطي   

ّذايت جْطي:داسد      حضَس دس هبدُ خبكستشي دستگبُ ؾػبي هشكضي:پبيبًِ  طَل دًذسيت:بلٌذ     طَل آكسَى:كَتبُ     اهكبى

 آكسًَي    

 

 هيليي داضتِ ببضذ. هي تَاًذبط اص لحبظ ؾلوي فبلذ هيليي است اهب بشاسبس كتبة ًَسٍى سا



            1تؿذاد پبيبًِ آكسًَي:هتؿذد     تؿذاد ّستِ:      1تؿذاد جسن يبختِ اي:     1آكسَى:تؿذاد دًذسيت:هتؿذد     تؿذاد 

ضكل ّستِ:گشد     هحل جسن يبختِ اي:هشكضي     اهكبى ٍجَد گشُ ساًَيِ:داسد      اهكبى ٍجَد هيليي:داسد   طَل دًذسيت:كَتبُ       

د      حضَس دس هبدُ خبكستشي دستگبُ ؾػبي هشكضي:هوكٌِ كلصطَل آكسَى:بلٌذ       اهكبى ّذايت جْطي:داس

 هيليي داضتِ ببضذ. ًوي تَاًذآكسَى آى هيتَاًذ هيليي داضتِ ببضذ. دًذسيت آى اغال  فمط

              1ستِ:تؿذاد پبيبًِ آكسًَي:هتؿذد     تؿذاد ّ      1تؿذاد جسن يبختِ اي:     1تؿذاد دًذسيت:هتؿذد     تؿذاد آكسَى:

ضكل ّستِ:بيضي        هحل جسن يبختِ اي:هشكضي     اهكبى ٍجَد گشُ ساًَيِ:داسد      اهكبى ٍجَد هيليي:داسد)آكسَى(          

طَل دًذسيت:كَتبُ       طَل آكسَى:بلٌذ       اهكبى ّذايت جْطي:داسد      حضَس دس هبدُ خبكستشي دستگبُ ؾػبي 

 سن يبختِ ايهشكضي:دًذسيت ٍج

توبيل داسد اص طشيك پشٍتئيي ّبي غطبء بِ هبيؽ بيي سلَلي بشٍد.  Kدس سيتَپالسن سلَل بيطتش است ٍ بِ ّويي ؾلت  Kغلػت 

همذاس بيطتشش سا دس سلَل ٍ  Kيؽ بيي سلَلي بيطتش است ٍ توبيل داسد كِ بِ سيتَپالسن ٍاسد بطَد اهب سلَل دس هب Naغلػت 

سا بِ هبيؽ  Na3)اًتمبل فؿبل(  ATPسا دس هبيؽ بيي سلَلي هيخَاّذ.بِ ّويي دليل پشٍتئيي ًبلل ؾطبء بب هػشف  Naهمذاس بيطتش 

 سا بِ داخل سيتَپالسن پوپ هي كٌذ. K2بيي يبختِ اي ٍ 

اص يك پشٍتئيي  Kاص يك پشٍتئيي هخػَظ بِ خَد ٍ   Naاختػبغي ّستٌذ. يؿٌي  Na  ٍK*پشٍتئيي ّبي غطبء بشاي ٍسٍد 

 هخػَظ بِ خَد ٍاسد سلَل هي ضًَذ.

 بيطتش است. K*ًفَر پزيشي غطبء ًسبت بِ 

 است. 70mv-*دس حبلت آساهص داخل سلَل ًسبت بِ هبيؽ بيي سلَلي 

*لشاس داد كلي : ٍلتي دس حبل بشسسي اختالف ّستين ٍ ركش ًويكٌين ًگبّوبى اص كذام طشف )اص سيتَپالسن بِ هبيؽ سلَلي يب 

 بشؾكس( است يؿٌي ًگبّوبى اص سيتَپالسن بِ هبيؽ سلَلي است.

 بِ همذاس كوي.*دسحبلت آساهص دس هبيؽ بيي سلَلي پتبسين داسين ٍدس سيتَپالسن ّن سذين داسين اهب 

هبيؽ بيي سلَلي بِ ًسبت سيتَپالسن ببس هثبت بيطتشي داسد. سيتَپالسن ًسبت بِ هبيؽ بيي سلَلي ببس هٌفي تشي داسد كِ ايي 

 ببؾث اختالف پتبًسيل الكتشيكي هي ضَد.



  ُ هذت ٍ ًبگْبًي است.*پتبًسيل ؾول كَتب

  تغييشداسين. mv111*دس پتبًسيل ؾول)ّن سفت ٍ ّن بشگطت(

 كبًبل ّبي ًطتي: فبلذ دسيچِ ، دائن دسحبل فؿبليت

 هيذٌّذ.*دسّشصهبًي پوپ پتبسين ٍ سذين ٍ كبًبل ّبي ًطتي كبس خَد سا اًجبم 

 كبًبل ًطتي سذيوي: ٍسٍد سذين بِ سيتَپالسن ، خشٍج سذين اص هبيؽ بيي سلَلي

 كبًبل ًطتي پتبسيوي: ٍسٍد پتبسين بِ هبيؽ بيي سلَلي ، خشٍج پتبسين اص ستَپالسن

،  ٍسٍد سذين_سذيويفؿبليت:       كبًبلي ، بذٍى دسيچِشاسشي ، ًَؼ:س     تئيي     سٍش اًتمبل: اًتطبس تسْيل ضذُجٌس:پشٍ

 فؿبل      دستَس سبخت: ّستِ    هحل سبخت: سيتَپالسن      ببص ،دسپتبًسيل آساهص:      - :ATPهػشف     ٍسٍد پتبسين_پتبسيوي

      ببص ، فؿبل : -01+ تب 31ص ا         ببص ، فؿبل +: 31     ببص ، فؿبل +:31تب  -01اص دسحبلت پتبًسيل ؾول  

 يچِ داس سذيوي: دسيچِ دس ببال ، دسيچِ بِ سوت هبيؽ بيي سلَلي ببص هي ضَد.كبًبل دس

+ افضايص پيذا هي 31بب ببص ضذى دسيچِ كبًبل سذيوي اختالف پتبًسيل ابتذا كبّص پيذا هي كٌذ تب بِ غفش بشسذ بؿذ اص غفش تب 

 كٌذ.

 + هي سسذ دسيچِ كبًبل سذيوي بستِ هي ضَد.31ٍلتي ٍلتبط بِ 

        - :ATP هػشف     Naٍسٍد فؿبليت:       كبًبلي ، دسيچِ داسشاسشي ، ًَؼ:ساًتطبس تسْيل ضذُ     جٌس:پشٍتئيي     سٍش اًتمبل: 

 دستَس سبخت: ّستِ    هحل سبخت: سيتَپالسن          بستِ دسپتبًسيل آساهص:

 بستِ:  -01+ تب 31ص ا      بستِ+: 31     ببص +:31تب  -01اص دسحبلت پتبًسيل ؾول  

 سيتَپالسن ببص هي ضَد.كبًبل دسيچِ داس پتبسيوي: دسيچِ دس پبييي ، دسيچِ بِ سوت 

 هي سسذ دسيچِ كبًبل پتبسيوي ببص هي ضَد ٍ پتبسين ّب بِ خبسج سلَل هي سًٍذ. +31ٍلتي ٍلتبط بِ 

 دس للِ )صهبى بسيبس كوي(_2،  دس حبلت آساهص_1.ًبل ببّن بستِ ّستٌذ*دس دٍجب ّشدٍ كب



 كبًبل پتبسيوي ابتذا تب غفش كبّص پيذا هي كٌذ ٍ بؿذ افضايص.

        - :ATP هػشف     kٍسٍد فؿبليت:       كبًبلي ، دسيچِ داسشاسشي ، ًَؼ:ساًتطبس تسْيل ضذُ     جٌس:پشٍتئيي     سٍش اًتمبل: 

 دستَس سبخت: ّستِ    هحل سبخت: سيتَپالسن          بستِ دسپتبًسيل آساهص:

 بصب:  -01+ تب 31ص ا      بستِ+: 31    ستِب +:31تب  -01اص دسحبلت پتبًسيل ؾول  

        + :ATPهػشف      k2ٍ ٍسٍد  Na3شاسشي ، ًبلل      فؿبليت: خشٍج جٌس:پشٍتئيي     سٍش اًتمبل: اًتمبل فؿبل       ًَؼ:س

 فؿبل      دستَس سبخت: ّستِ    هحل سبخت: سيتَپالسن      دسپتبًسيل آساهص:

 فؿبل:  -01+ تب 31ص +: فؿبل       ا31فؿبل     +:31تب  -01اص دسحبلت پتبًسيل ؾول  


