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 داًطکذُ هٌْذسی پضضکی هسبلِ  1 دکتش هْشداد سبٍیض: اسائِ

 

اگش ایي سطح حبهل ثبس . دس ًظش هی گیشین yzیک سطح تخت هسطح ٍ ثسیبس ٍسیع سا هٌطجق ثش صفحِ  -1

0یکٌَاخت   ثبضذ . 

ثب قبًَى تشاٍش ثِ  )هیذاى ًبضی اص ایي سطح دس فبصلِ دلخَاُ اص صفحِ چقذس است ٍ چِ جْتی داسد؟. الف

 (.تب ایي جب ّوبى هسئلِ آضٌبی کالسی است -دست آٍسین

0xاکٌَى اگش دس حضَس ایي سطح کل هحیط    کِ حبٍی یَى ّبی هثجت )سا پش اص هحلَل آة ًوک کٌین

ثب ایي . ثبس سطح ثِ سوت آى جزة هی ضًَذ ٍ سٍی آى هی ًطیٌٌذ ، یَى ّبی ثب ثبس هخبلف(ٍ هٌفی است

گیشًذ ٍ عوال فشض هی کٌین دس  آى ّب دس یک سطح قشاس ًوی ،یَى ّبایي حبل ثِ علت جٌجص حشاستی 

0xفضبی      0چگبلی ثبس حجوی

xe      0ثشقشاس ضَد کِ دس آى,  دس ایي . اعذاد ثبثت ّستٌذ  

0xحبلت هیذاى الکتشیکی دس کل ًبحیِ    ًیض دس ٍx  :سسذ هیثِ صفش   

آیب هی تَاى ساثطِ ای ثیي  ثشاثش ثبضذ؟ حجوی ثبیذ ثب کل ثبس سطحیخبلص تَاى گفت کِ کل ثبس  آیب هی. ب

0  ٍ0 یبفت؟  

ثب استفبدُ اص قبًَى گبٍس هیذاى  .کل ثب فبصلِ گشفتي اص سطح کبّص هی یبثذ هیذاى الکتشیکیاًذاصُ  .ج 

  الکتشیکی دس ّش ًقطِ فضب چِ اًذاصُ ٍ چِ جْتی داسد؟

 

 چگًَِ است؟ xتبثع پتبًسیل الکتشیکی دس ّش ًقطِ فضب ثش حست . د

 

 دسٍى سلَل غطبّبی خیلی اص سطَحل، دسٍى سلَ. هْوی داسد ًقصحَصُ صیستی ایي هسئلِ دس * 

 سیضلَلِ ّب هثل)فیجشّبی دسٍى سلَلی ٍ یب  (تٌذثِ صَست صفحِ قبثل تصَس ّستقشیجب کِ )

Microtubules  سیضسضتِ ّبیبActin Filaments   ِثسیبس طَیل قبثل  ای ّوبًٌذ استَاًِّش یک ک

. ّستٌذ ثبسداس (ّستٌذقبثل تصَس ضجیِ کشُ تقشیجب کِ ) ّبی پشٍتئیٌی هَلکَل دسضتیب ( تصَس ّستٌذ

ًیشٍ ٍاسد کٌٌذ ٍ کبس  ذیگشهی تَاًٌذ ّوِ ثِ ّو  گیشًذ، س ّن دس سلَل قشاس هیکٌبدس ٍقتی ایي اجضا 

Na,حبٍی  ٍلیتالکتش)اهب اص آى جب کِ ّوِ فضب ثب آة ًوک . سلَل سا هختل ًوبیٌذ Cl  ثِ صَست

ثب عالهت هخبلف ثِ سوت ایي سطَح ثبسداس جزة هی ضًَذ ٍ ثب  ّب یَى  پش ضذُ است،( ّبی آصاد یَى



ایي سطَح ثبسداس ثسیبس هحذٍد ضَد ٍ اجضای دسٍى  «هحذٍدُ اثش»ثبعث هی ضًَذ کِ  ّب، ًذى آىپَضب

عوالً دس هحذٍدُ اثش هیذاى ایي اجضا دس سلَل . کٌٌذًٍاسد  ّبی ًبخَاستِ ًیشٍ ذیگشثش ّوسلَلی 

تش اص یک سَم هقذاس آى دسست دس  ًبًَهتش است ٍ دس فَاصل ثیص اص ایي، اًذاصُ هیذاى ثِ کن 1حذٍد 

 . کٌبس ّن کبس هی کٌٌذایي اجضا دس سلَلی ثِ اثعبد چٌذ هیکشٍهتش  . سسذ هجبٍست سطح هی

 

ای اص سطح هیذاى ثِ  دس چِ فبصلِ (x)اکٌَى ثب تَجِ ثِ تبثعیت هیذاى الکتشیکی اص فبصلِ اص سطح  .هـ

دست آٍسدى ایي ساثطِ، پس اص ثِ  سسذ؟ هی( 0x)حذٍد یک سَم هقذاس آى دسست دس هجبٍست سطح 

2آى سا ثب فشض   یتخویٌی ثشا

0 1 Cm  ٍ9 110 m ثِ دست آٍسین.  

 

هذل استَاًِ ای ٍ کشٍی ّن قبثل اًجبم است ٍلی اجشای آى قذسی هفصل تش ایي هحبسجبت ثشای 

ثِ ایي تشتیت اگش یک . ثب ایي حبل اص ًظش کیفی ًتبیج ثِ دست آهذُ دس ثبال ثشقشاس خَاٌّذ ثَد. است

ثب یک کشُ تقشیت ثضًین اًتظبس داسین ( کل صیشضقشهض سًگ دس )ثب ثبس راتی هثجت  دسضت هَلکَل

  . ًوبی تَصیع ثبسّبی هخبلف ٍ سفتبس پتبًسیل حَل آى هطبثِ ضکل صیش ثبضذ

 

 


