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Κατανοώντας το δυναμικό ηρεμίαςΠείραμα 3: Το μεμβρανικό δυναμικό του
σελοφάν.
Μετάφραση από: Αναστασία Χριστινάκη (Anastasia Christinaki) – Φοιτήτρια Βιολογίας,
ΕΚΠΑ και Παναγιώτη Κ. Στασινάκη (Panagiotis K. Stasinakis) - Εκπαιδευτικός, Βιολόγος,
MEd, PhD, Πανελλήνια Ένωση Βιοεπιστηµόνων (PanHellenic Union of Bioscientists).

Εργασία 1
Παρακαλώ διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες και εξοικειωθείτε µε το δυναµικό ηρεµίας.

Πληροφορίες
Σε ηρεµία, η κυτταρική µεµβράνη είναι αποκλειστικά σχεδόν διαπερατή σε ιόντα καλίου και η
διαφορά µεταξύ των δυναµικών του εξωκυτταρικού και ενδοκυτταρικού µέσου είναι γνωστή ως
δυναµικό ηρεµίας. Όµοια, το τυλιγµένο σελοφάν που θα χρησιµοποιηθεί σε αυτό το πείραµα είναι
επιλεκτικά διαπερατό. Αν µια µεµβράνη είναι διαπερατή σε ένα τύπο ιόντος και αυτό το ιόν έχει
διαφορετικές συγκεντρώσεις στο ενδοκυτταρικό και στο εξωκυτταρικό µέσο, τότε η ροή των
ιόντων θα κατευθύνεται πάντα προς την πλευρά µε την χαµηλότερη συγκέντρωση

Πείραμα
Υλικά

Κίνδυνοι

Διάλυµα χλωριούχου καλίου (0.1 mol/l)
Διάλυµα χλωριούχου καλίου (0.01 mol/l)
Απεσταγµένο νερό
Βολτόµετρο
Γυάλινο µπολ (200-300 ml)
Χωνί
Σελοφάν τυλιγµένο µε λαστιχάκι
Ηλεκτρόδια (σύρµα χλωριωµένου
αργύρου)
Στήριγµα και σφικτήρες, κροκοδειλάκια
Πιπέτες, ποτήρια ζέσεως

Υποστηρικτικό υλικό για:
Wegner C et al. (2016) Το δυναµικό ηρεµίας: εισαγωγή στα θεµέλια του νευρικού συστήµατος.
Science in School 38: 28-31. www.scienceinschool.org/2016/issue38/membrane

Science in School | Άρθρο 38: Χειµώνας 2016⏐ 2

www.scienceinschool.org

Διαδικασία
1. Γεµίστε το γυάλινο µπολ µε 0,01 mol/L διάλυµα χλωριούχου
καλίου. Αυτό αναπαριστά το εξωκυττάριο µέσο της
µεµβράνης.
2

Κόψτε ένα κοµµάτι από το τυλιγµένο σελοφάν το οποίο είναι
αρκετά µεγάλο για να καλύψει το άνοιγµα στο κάτω µέρος του
χωνιού. Βάλτε το σελοφάν µέσα σε απεσταγµένο νερό για να γινεί
πιο ευέλικτο. Το σελοφάν λειτουργεί ως µία ηµιπερατή µεµβράνη.

3 Τώρα πάρτε το φύλλο του σελοφάν και χρησιµοποιήστε το για να
καλύψετε το κάτω µέρος του χωνιού τυλίγοντας το προσεκτικά και
σφικτά και σταθεροποιήστε το µε το λαστιχάκι.
4 Χρησιµοποιήστε το στατό και ένα µεγάλο σφικτήρα για να
κατεβάσετε το χωνί µέσα στο γυάλινο µπολ. Βυθίστε το κάτω
µέρος του χωνιού µέσα στο διάλυµα και στερεώστε τον
σφικτήρα.
5 Πιπετάρετε µε προσοχή τα 0,1 mol/L του διαλύµατος
χλωριούχου καλίου µέσα στο χωνί, γεµίζοντας µόνο το
βυθισµένο τµήµα του. Το διάλυµα εσωτερικά του χωνιού
αναπαριστά το ενδοκυτταρικό µέσο.
6. Γνωρίζοντας ότι το σελοφάν είναι επιλεκτικά διαπερατό, τι
νοµίζετε ότι θα συµβεί τώρα; Γράψτε την υπόθεση σας στο
παρακάτω πλαίσιο.
Υπόθεση

7. Εισάγετε τα δύο ηλεκτρόδια (σύρµα χλωριωµένου αργύρου)
µέσα στα κροκοδειλάκια και συνδέστε τα στο βολτόµετρο.
Χρησιµοποιήστε δυο επιπλέον σφικτήρες για να
τοποθετήσετε το πρώτο ηλεκτρόδιο (το οποίο είναι
συνδεδεµένο στην κάθοδο του βολτοµέτρου) µέσα στο
Υποστηρικτικό υλικό για:
Wegner C et al. (2016) Το δυναµικό ηρεµίας: εισαγωγή στα θεµέλια του νευρικού συστήµατος.
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διάλυµα του γυάλινου µπολ, και το δεύτερο ηλεκτρόδιο (το οποίο είναι συνδεδεµένο στην
άνοδο) µέσα στο διάλυµα του χωνιού.
8. Ορίστε το βολτόµετρο στα ±200 mV και παρατηρήστε.

Εργασία 2
Χρησιµοποιήστε το παρακάτω πλαίσιο για να καταγράψετε τις παρατηρήσεις σας µετά τη
διεξαγωγή του πειράµατος. Συζητήστε τα αποτελέσµατα σας µε την οµάδα σας και ετοιµαστείτε
να τα µοιραστείτε µε την υπόλοιπη τάξη.
Παρατήρηση

Συμπέρασμα
Πως και γιατί αλλάζει το δυναµικό; Δοκιµάστε να συµπεριλάβετε τα ιόντα, την µεµβράνη και τα
επίπεδα των συγκεντρώσεων στην επεξήγηση σας και γράψτε το συµπέρασµά σας, στο
παρακάτω πλαίσιο.
Συµπέρασµα

Παράρτημα για εκπαιδευτικούς
Προετοιμασίες σχετικές με το πείραμα
Πριν λάβει χώρα το πείραµα, είναι απαραίτητη η χλωρίωση των συρµάτων. Αυτή µπορεί να
πραγµατοποιηθεί µε δύο τρόπους.
1. Χλωρίωση µέσω καθαριστικού που περιέχει χλώριο ή χλωριούχο σίδηρο.
Αυτή η µέθοδος είναι ευκολότερη και γρηγορότερη αλλά το προϊόν είναι χαµηλής
ποιότητας. Τα σύρµατα αργύρου βυθίζονται µέσα στο καθαριστικό το οποίο περιέχει
χλωρίνη ή στον χλωριούχο άργυρο για 15 λεπτά. ( Προσοχή: διαβρωτικό!)

Υποστηρικτικό υλικό για:
Wegner C et al. (2016) Το δυναµικό ηρεµίας: εισαγωγή στα θεµέλια του νευρικού συστήµατος.
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2 Χλωρίωση µε ηλεκτρισµό
Αυτή η διαδικασία χρειάζεται περισσότερο χρόνο και είναι πιο επεξεργαστική, αλλά έχει
σαν αποτέλεσµα προϊόν καλύτερης ποιότητας. Τα σύρµατα αργύρου πρέπει να λειανθούν
και να καθαριστούν µε αλκοόλη, µετά να συνδεθούν στην άνοδο µίας µπαταρίας 4,5V. Η
άνοδος µε το καλώδιο και η κάθοδος της µπαταρίας βυθίζονται σε ένα διάλυµα
χλωριούχου καλίου 3% για 15 λεπτά.

Υποστηρικτικό υλικό για:
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