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17. előadás 

Érzékszervi receptorok működése, Akciós potenciál 

 

Kapcsolódó irodalom: 

Orvosi biofizika (szerk. Damjanovich Sándor, Fidy Judit, Szöllősi János) Medicina Könyvkiadó, 

Budapest, 2006 

A biofizika alapjai (szerk. Rontó Györgyi, Tarján Imre). Semmelweis Kiadó, Budapest, 1997 

Maróti Péter, Laczkó Gábor: Bevezetés a biofizikába. JATEPress, Szeged, 1998 

 ________________________________________________________________________________  

Az előadás témakörei: 

1. Érzékszervi receptorok 

2. Na-K- ATP-áz 

3. Akciós potenciál 

 ________________________________________________________________________________  

  

Érzékszervi receptorok: 

Speciális sejtek, melyek a környezetből érkező különböző információk felvételére és továbbítására 

alkalmasak.  

Feladatuk a környezeti jelek (inger: környezeti (fiziko-kémiai) hatás) 

dekódolása, tolmácsolás, „fordítás”. A létrejövő ingerület (a sejt 

környezeti hatásra bekövetkező anyagcsere-változása) a központi 

idegrendszerben érzetet vált ki. 

A receptorok analóg jelátalakítónak tekinthetők, melyek az érzékelt jelet 

elektromos jellé, membránpotenciál-változássá alakítják át, ez a 

generátorpotenciál vagy receptor-potenciál.   

A receptor-potenciál változása, ha elér egy küszöb értéket (küszöb-

potenciál), akkor akciós-potenciál sorozattá alakítja, melynek frekvenciája 

a receptor-potenciál függvénye, így az inger erősségét a frekvencia 

kódolja. Az akciós potenciál a minden vagy semmi törvény szerint alakul ki. 
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Szivárgás  
A membránon keresztül ionok képesek átjutni passzív ion-csatornákon. 

Mivel a membrán-potenciál egyetlen ionra nézve sem egyenlő az adott ion egyensúlyi potenciáljának 

az értékével (EmV_K+ = -101.2 mV; EmV_Na+ = +45.1 mV; EmV_Cl- = +86.9 mV), ezért az ionok 

megpróbálnak átjutni a membránon, melynek eredménye kismértékű ionáramlás, „szivárgás” lesz.  

 

Na-K ATPáz 

A nyugalmi membránpotenciál kialakulásának főszereplői a K+ és Na+ ionok (eltérő eloszlás és 

membránpermeabilitás). A Na+ extracelluláris koncentrációja nagyobb, mint az intracelluláris, míg a  

K+ koncentrációk fordítva intracellulárisan magasabb extracellulárisan kisebb értékűek. Ezen 

koncentrációgrádiensek ellenében (Na+ és K+ passzív áramlása) dolgozik a Na-K pumpa aktív munka 

vagyis ATP felhasználásával (3 Na+ ki; 2 K+ be). 

Munkája nagyban hozzájárul a membránpotenciál kialakulásához. 

 

Kálium csatornák típusai 

● Ca2+ érzékeny kálium csatorna (KCa) 

●  Befelé egyenirányító kálium csatorna (KIR) 

●  “Tandem pore domain potassium channel” – “leaking channel” (K2p) 

● feszültség-függő kálium csatorna (KV) 

o Érzékeny a membránpotenciál változására. 

 

Nátrium csatornák típusia 

● Ligand függő nátrium csatornák 

● Feszültség-függő (érzékeny) nátrium csatornák. 

o Feszültség érzékeny részt tartalmaz: Érzékeny a membránpotenciál változására. 

o Aktivációs kapu (extracelluláris oldal) 

o Inaktivációs kapu (intracelluláris oldal) 

 

Akciós potenciál 

A nyugalmi membránpotenciál időleges megváltozása a nyugalmi membránpotenciál értékéről ~+ 40 

mV-ra, melyet a nyugalmi potenciál visszatérése követ.  

Ionok membránon keresztüli mozgása eredményezi.  

Stimulus hatására a membrán potenciál lokálisan megváltozik. Ha a változás elér egy kritikus szintet 

(küszöb-potenciál), akkor akciós potenciál jön létre. 

Kialakulása a „minden vagy semmi” törvényét követi, vagyis, ha a potenciálváltozás eléri, a 

küszöbértéket az akciós potenciál mindenképpen lezajlik és mindig egyforma és teljes depolarizációt 

okoz.  

Ingerküszöb (küszöb-potenciál) alatti ingerlés esetén nincs AP. 
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Az akciós potenciál fázisai  

● Nyugalmi fázisban a feszültségfüggő Na csatornák (NaV) állapota: 

 Aktivációs kapu zárva 

 Inaktivációs kapu nyitva 

● Depolarizáció (emelkedő fázis) 

o Depolarizációs küszöb feletti inger hatására a feszültségfüggő Na+ csatornák 

megnyílnak (NaV) 

 aktivációs kapu nyitva 

 inaktivációs kapu nyitva 

o nátrium ionok áramlanak a sejtbe 

o a sejt belseje pozitívvá válik 

● Csúcs 

o Na+ beáramlás lelassul 

 A membránpotenciál változás közelít a nátrium egyensúlyi potenciál 

értékéhez (EmV_Na+ = +45.1 mV (Nernst egyenlettel számolható)) 

  Na+ csatornák egy részének inaktiválódása 

o K+ csatornák nyitása megindul 

● Repolarizáció (csökkenő fázis) 

o Feszültségfüggő K+ csatornák teljesen megnyílnak, minek következtében nagyfokú K+ 

kiáramlás indul meg a sejtből 

o a feszültségfüggő Na csatornák (NaV) állapota: 

 aktivációs kapu nyitva 

 inaktivációs kapu zárva refrakter periódus  

● Utópotenciál (hiperpolarizáció) 

o A K+ ionok beáramlása lassul 

 A membránpotenciál változás közelít a kálium egyensúlyi potenciál értékéhez 

(EmV_K+ = -101.2 mV (Nernst egyenlettel számolható)) 

 A K+ csatornák teljes bezáródása 

o A nagyszámú és lassan inaktiválódó K+ csatorna hiperpolarizációt eredményez 

● Felépülés az akciós potenciál után 

 

Az intracelluláris ionkoncentráció abszolút értékének változása az akciós potenciál során kicsi 

(0.0001% - 1% a vastag, illetve vékony axonokban).  

A Na+/K+ ATPáz visszaállítja a nyugalmi potenciál eredeti értékét, de nem azonnal. 
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Refrakter periódus 
Refrakter periódus alatt újabb akciós potenciál kialakulása nehezített. 

o Abszolút refrakter periódus: új akciós potenciál kialakulása teljesen gátolt mivel a 

nátrium csatornák inaktív állapotban vannak.  

o Relatív refrakter periódus: az ingerküszöbnél nagyobb depolarizáció elindíthatja az AP 

létrejöttét. 

 


