
Μεµβρανική Μεταφορά 

•Αρχές της µεµβρανικής µεταφοράς
•Οι πρωτεΐνες-φορείς και οι λειτουργίες τους
•Ιοντικοί δίαυλοι και το δυναµικό της µεµβράνης



Οι συγκεντρώσεις των ιόντων στο εσωτερικό του 
κυττάρου διαφέρουν πολύ από τις συγκεντρώσεις 

στον εξωκυττάριο χώρο

Cations
Na+ 5-15 145
K+ 140 5
Mg2+ 0.5 1-2
Ca2+ 10-4 1-2
H+ 7 × 10-5 (10-7.2 M or pH 7.2) 4 × 10-5 (10-7.4 M or pH 7.4)

Anions*
Cl- 5-15 110

Συστατικό Ενδοκυττάρια
συγκέντρωση (mM)

Εξωκυττάρια
συγκέντρωση (mM)



Οι λιπιδικές διπλοστιβάδες είναι 
αδιαπέραστες από διαλυτές ουσίες και 

ιόντα



Οι πρωτείνες µεµβρανικής µεταφοράς 
διακρίνονται σε δύο κύριες κατηγορίες: 

φορείς και δίαυλοι



Τα διαλυτά µόρια διαπερνούν τις µεµβράνες 
µε παθητική ή ενεργό µεταφορά



Οι πρωτεΐνες-φορείς και οι 
λειτουργίες τους



Παράδειγµα πρωτείνης-φορέα που 
εκτελεί παθητική µεταφορά µιας 

διαλυτής ουσίας



Τρεις τρόποι πραγµατοποίησης της 
ενεργού µεταφοράς



Τα ζωικά κύτταρα χρησιµοποιούν την 
ενέργεια της υδρόλυσης του ΑΤP για να 

αποβάλλουν Να+

Η αντλία Να+-Κ+



Η αντλία Να+-Κ+ προωθείται από την 
παροδική προσθήκη µια φωσφορικής 

οµάδας



Τρεις τρόποι µεταφοράς µέσω 
πρωτεϊνών-φορέων



Πώς προωθείται η άντληση της 
γλυκόζης από τη βαθµίδωση του Να+



Τα επιθηλιακά κύτταρα του εντέρου διακινούν τη 
γλυκόζη διαµέσου του εντερικού τοιχώµατος, µέσω 

δύο τύπων µεταφορέων 



Η αντλία Να+-Κ+ βοηθά στη 
διατήρηση της ωσµωτικής

ισορροπίας των ζωικών κυττάρων



Ώσµωση



Μία αντλία ασβεστίου επαναφέρει το Ca2+

στο σαρκοπλασµατικό δίκτυο ενός 
σκελετικού µυικού κυττάρου
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