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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ

 

1)  Η κυτταρική μεμβράνη είμαι πλήρως περατή στα ιόντα

2) Η κλίση συγκέντρωσης είναι δύναμη μεταφοράς μορίων από την υψηλή 

χαμηλή συγκέντρωση 

3) Η ηλεκτροστατική δύναμη ομώνυμων φορτίων είναι απωθητική

4) Οι δυνάμεις που ασκούνται  στο 

5) Οι δυνάμεις που ασκούνται  στο Ν

6) Το αρνητικό δυναμικό εντός της κυτταρικής μεμβράνης οφείλε

μεγαλομοριακών αρνητικά φορτισμένων πρωτεϊνών

7) Οι πρωτεϊνες εντός της κυτταρικής μεμβράνης έχουν σχετικά εύκολη διέλευση 

μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου

8) Εκλεκτική διαπερατότητα καναλιού σε ιόν σημαίνει ότι επιτρέπει κυρίως το 

αυτό να μεταφέρεται εντός

9) Τα κανάλια Κ+ είναι πάντα ανοιχτά

10) Τα κανάλια Na+ είναι ανοιχτά ανάλογα με το δυναμικό της μεβράνης

11) Όσο περισσότερο Ν

περισσότερα κανάλια Na

12) Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας του νευρικού κυττάρου είναι πλησίον του 

δυναμικού ισορροπίας του Κ+

13) Η αντλία Κ+/Να+ είναι ενεργητικός μηχανισμός

14) Ένας μηχανισμός καταναλώνει ενέργεια όταν αντιτίθεται σε υφιστάμενες 

δυνάμεις 

15) Τα κανάλια είναι εκλεκτικά 

16) Η κυτταρική μεμβράνη χαρακτηρίζεται από ημιδιαπερατότητα σε κάθε τύπο 

ιόντος 

17) Η αγωγή του δυναμικού ενέργειας ξεκινά από το σημείο συνάψεων

18) Ένα εκπολωτικό ή υπερπολωτικό ρεύμα είναι ρεύμα θετικών ή αρνητικών ιόντων 

αντίστοιχα 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ -02 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟΥ-ΛΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ

Η κυτταρική μεμβράνη είμαι πλήρως περατή στα ιόντα 

Η κλίση συγκέντρωσης είναι δύναμη μεταφοράς μορίων από την υψηλή 

 

Η ηλεκτροστατική δύναμη ομώνυμων φορτίων είναι απωθητική 

Οι δυνάμεις που ασκούνται  στο K+ είναι ίδιας κατεύθυνσης 

Οι δυνάμεις που ασκούνται  στο Νa+ είναι ίδιας κατεύθυνσης 

Το αρνητικό δυναμικό εντός της κυτταρικής μεμβράνης οφείλεται στην περίσσεια 

μεγαλομοριακών αρνητικά φορτισμένων πρωτεϊνών 

Οι πρωτεϊνες εντός της κυτταρικής μεμβράνης έχουν σχετικά εύκολη διέλευση 

μεταξύ ενδοκυττάριου και εξωκυττάριου χώρου 

Εκλεκτική διαπερατότητα καναλιού σε ιόν σημαίνει ότι επιτρέπει κυρίως το 

αυτό να μεταφέρεται εντός-εκτός της κυτταρικής μεμβράνης   

Τα κανάλια Κ+ είναι πάντα ανοιχτά 

είναι ανοιχτά ανάλογα με το δυναμικό της μεβράνης

Όσο περισσότερο Νa+ εισέρχεται εντός της κυτταρικής μεμβράνης τόσο 

Na+ ανοίγουν 

Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας του νευρικού κυττάρου είναι πλησίον του 

δυναμικού ισορροπίας του Κ+ 

Η αντλία Κ+/Να+ είναι ενεργητικός μηχανισμός 

Ένας μηχανισμός καταναλώνει ενέργεια όταν αντιτίθεται σε υφιστάμενες 

Τα κανάλια είναι εκλεκτικά διαπερατά ως προς το κάθε ιόν 

Η κυτταρική μεμβράνη χαρακτηρίζεται από ημιδιαπερατότητα σε κάθε τύπο 

Η αγωγή του δυναμικού ενέργειας ξεκινά από το σημείο συνάψεων

Ένα εκπολωτικό ή υπερπολωτικό ρεύμα είναι ρεύμα θετικών ή αρνητικών ιόντων 

SYNELIXIS 

synelixis.net 

ΛΑΘΟΥΣ ΜΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΛΑΘΟΥΣ 

Η κλίση συγκέντρωσης είναι δύναμη μεταφοράς μορίων από την υψηλή στην 

ται στην περίσσεια 

Οι πρωτεϊνες εντός της κυτταρικής μεμβράνης έχουν σχετικά εύκολη διέλευση 

Εκλεκτική διαπερατότητα καναλιού σε ιόν σημαίνει ότι επιτρέπει κυρίως το ιόν 

είναι ανοιχτά ανάλογα με το δυναμικό της μεβράνης 

εισέρχεται εντός της κυτταρικής μεμβράνης τόσο 

Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας του νευρικού κυττάρου είναι πλησίον του 

Ένας μηχανισμός καταναλώνει ενέργεια όταν αντιτίθεται σε υφιστάμενες 

Η κυτταρική μεμβράνη χαρακτηρίζεται από ημιδιαπερατότητα σε κάθε τύπο 

Η αγωγή του δυναμικού ενέργειας ξεκινά από το σημείο συνάψεων 

Ένα εκπολωτικό ή υπερπολωτικό ρεύμα είναι ρεύμα θετικών ή αρνητικών ιόντων 
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19) Το τοπικό δυναμικό μεμβράνης είναι είτε εκπολωτικό είτε υπερπολωτικό 

δυναμικό. 

20) Το εκπολωτικό δυναμικό συμβάλλει στην μείωση της ηλεκτραρνητικότητας του 

δυναμικού της μεμβράνης

21) Το υπερπολωτικό δυναμικό συμβάλλει στην μείωση του δυναμικού της 

μεμβράνης 

22) Το εκπολωτικό  δυναμικό συμβάλλει στην μείωση της ηλεκτραρνητικότητας του 

δυναμικού της μεμβράνης αλλά σε τιμή μικρότερη του ουδού.

23) Το δυναμικό ενέργειας διαμορφώνει την αλλαγή πολικότητας του δυναμικού της 

μεμβράνης 

24) Ένα δυναμικό ενέργειας μπορεί να έχει διαφορ

με το ίδιο ερέθισμα, αλλά αυτό δεν αποτελεί σημαντική πληροφορία για τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς

25) Η ισχύς του ερεθίσματος καθορίζει τη συχνότητα δυναμικών ενέργειας και όχι το 

μέγεθος ή διάρκεια αυτών.

26) Η συμπεριφορά κωδικοπο

από την συχνότητα αυτό. 

27) Έχοντας μόλις περάσει το δυναμικό της μεμβράνης τον ουδό, χορηγούμε ένα 

πολύ ισχυρό υπερπολωτικό δυναμικό ώστε να αναστείλλουμε την αλλαγή  

πολικότητας της μεμβράνης.

28) Η φάση της υπερακόντισης αφορά μόνο θετικές τιμές του δυναμικού, ενώ της 

υποακόντισης μόνο χαμηλότερες του δυναμικού ηρεμίας

29) Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας είναι ίδια στα κύτταρα ίδιου τύπου, αλλά 

διαφορετική μεταξύ κυττάρων που είναι άλλου τύπου

30) Ο κύκλος καναλιών Να+ 

31) Ο δεύτερος τύπος καναλιών Κ+ ενεργοποιείται ακολούθως της φάσης 

υπερακόντισης όπου τα δύο φυσικά ζεύγη δυνάμεων που ασκούνται στο Κ+ είναι 

ίδιας κατεύθυνσης 

32) Ϊδιος ρυθμός πυροδότησης του κυττάρου σχετίζεται με διαφορετικ

33) Τα κανάλια Να+ είναι τασοεξαρτώμενα σε αντίθεση και με τους δύο τύπους 

καναλιών Κ+ 
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Το τοπικό δυναμικό μεμβράνης είναι είτε εκπολωτικό είτε υπερπολωτικό 

Το εκπολωτικό δυναμικό συμβάλλει στην μείωση της ηλεκτραρνητικότητας του 

δυναμικού της μεμβράνης 

Το υπερπολωτικό δυναμικό συμβάλλει στην μείωση του δυναμικού της 

δυναμικό συμβάλλει στην μείωση της ηλεκτραρνητικότητας του 

δυναμικού της μεμβράνης αλλά σε τιμή μικρότερη του ουδού. 

Το δυναμικό ενέργειας διαμορφώνει την αλλαγή πολικότητας του δυναμικού της 

Ένα δυναμικό ενέργειας μπορεί να έχει διαφορετικό πλάτος ή διάρκεια σε σχέση 

με το ίδιο ερέθισμα, αλλά αυτό δεν αποτελεί σημαντική πληροφορία για τον 

έλεγχο της συμπεριφοράς 

Η ισχύς του ερεθίσματος καθορίζει τη συχνότητα δυναμικών ενέργειας και όχι το 

μέγεθος ή διάρκεια αυτών. 

Η συμπεριφορά κωδικοποιείται από τη μορφή του δυναμικού ενέργειας αλλά όχι 

από την συχνότητα αυτό.  

Έχοντας μόλις περάσει το δυναμικό της μεμβράνης τον ουδό, χορηγούμε ένα 

πολύ ισχυρό υπερπολωτικό δυναμικό ώστε να αναστείλλουμε την αλλαγή  

πολικότητας της μεμβράνης. 

υπερακόντισης αφορά μόνο θετικές τιμές του δυναμικού, ενώ της 

υποακόντισης μόνο χαμηλότερες του δυναμικού ηρεμίας 

Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας είναι ίδια στα κύτταρα ίδιου τύπου, αλλά 

διαφορετική μεταξύ κυττάρων που είναι άλλου τύπου 

Ο κύκλος καναλιών Να+ είναι αδρανή-κλειστά-ανοικτά-αδρανή  

Ο δεύτερος τύπος καναλιών Κ+ ενεργοποιείται ακολούθως της φάσης 

όπου τα δύο φυσικά ζεύγη δυνάμεων που ασκούνται στο Κ+ είναι 

Ϊδιος ρυθμός πυροδότησης του κυττάρου σχετίζεται με διαφορετική συμπεριφορά

Τα κανάλια Να+ είναι τασοεξαρτώμενα σε αντίθεση και με τους δύο τύπους 

SYNELIXIS 

synelixis.net 

Το τοπικό δυναμικό μεμβράνης είναι είτε εκπολωτικό είτε υπερπολωτικό 

Το εκπολωτικό δυναμικό συμβάλλει στην μείωση της ηλεκτραρνητικότητας του 

Το υπερπολωτικό δυναμικό συμβάλλει στην μείωση του δυναμικού της 

δυναμικό συμβάλλει στην μείωση της ηλεκτραρνητικότητας του 

Το δυναμικό ενέργειας διαμορφώνει την αλλαγή πολικότητας του δυναμικού της 

ετικό πλάτος ή διάρκεια σε σχέση 

με το ίδιο ερέθισμα, αλλά αυτό δεν αποτελεί σημαντική πληροφορία για τον 

Η ισχύς του ερεθίσματος καθορίζει τη συχνότητα δυναμικών ενέργειας και όχι το 

ιείται από τη μορφή του δυναμικού ενέργειας αλλά όχι 

Έχοντας μόλις περάσει το δυναμικό της μεμβράνης τον ουδό, χορηγούμε ένα 

πολύ ισχυρό υπερπολωτικό δυναμικό ώστε να αναστείλλουμε την αλλαγή  

υπερακόντισης αφορά μόνο θετικές τιμές του δυναμικού, ενώ της 

Η τιμή του δυναμικού ηρεμίας είναι ίδια στα κύτταρα ίδιου τύπου, αλλά 

Ο δεύτερος τύπος καναλιών Κ+ ενεργοποιείται ακολούθως της φάσης 

όπου τα δύο φυσικά ζεύγη δυνάμεων που ασκούνται στο Κ+ είναι 

ή συμπεριφορά 

Τα κανάλια Να+ είναι τασοεξαρτώμενα σε αντίθεση και με τους δύο τύπους 
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Ερωτήσεις ανάπτυξης

34)           Κατόπιν ερεθίσματος ενός νευρώνα το δυναμικό ηρεμίας μεταβάλλεται από 

-50mV σε -40mV και κατόπιν επανέρχεται άμεσα στα 

δέχτηκε ο νευρώνας (εκπολωτικό ή υπερπολωτικό)?

35)       Θεωρούμε ότι το δυναμικό ηρεμίας ενός νευρικού κυττάρου είναι 

Ένα εκπολωτικό ερέθισμα έχει μέγεθος 10

κυττάρου είναι -40mV

36)      Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχουν κανάλια Να+ κατά μήκος του εμύελου 

νευράξονα, αλλά υπάρχουν κατά μήκος του αμύελου

37)      Εξηγήστε τη σημασία της ανερέθιστης περιόδου
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ανάπτυξης 

Κατόπιν ερεθίσματος ενός νευρώνα το δυναμικό ηρεμίας μεταβάλλεται από 

και κατόπιν επανέρχεται άμεσα στα -50mV. Τι είδους ερέθισμα 

δέχτηκε ο νευρώνας (εκπολωτικό ή υπερπολωτικό)? 

Θεωρούμε ότι το δυναμικό ηρεμίας ενός νευρικού κυττάρου είναι 

Ένα εκπολωτικό ερέθισμα έχει μέγεθος 10mV και ο ουδός του νευρικού 

mV. Θα δημιουργηθεί δυναμικό ενέργειας?  

Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχουν κανάλια Να+ κατά μήκος του εμύελου 

νευράξονα, αλλά υπάρχουν κατά μήκος του αμύελου 

Εξηγήστε τη σημασία της ανερέθιστης περιόδου 
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Κατόπιν ερεθίσματος ενός νευρώνα το δυναμικό ηρεμίας μεταβάλλεται από 

είδους ερέθισμα 

Θεωρούμε ότι το δυναμικό ηρεμίας ενός νευρικού κυττάρου είναι -45mV. 

και ο ουδός του νευρικού 

Εξηγήστε γιατί δεν υπάρχουν κανάλια Να+ κατά μήκος του εμύελου 


