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 الحجم الذري :الخصائص الدورية

لمحاضرة التاسعة لمقدمة عن الخصائص الدورية، والمحاضرة العاشرة لالطالع على مناقشة حول ل نظرا

 الحجم الذري.

لمحاضرة العاشرة: أهمية الحجم الذري في انتقائية ل المذكرة الدراسيةالمثال في الصفحة األولى من 

 القنوات الشاردية في العصبونات.

( عبر أغشية الخلية، وتنتشر و  مثل: روتينية تُنّظم حركة الشوارد )لقنوات الشاردية )بوابات( با

هذه القنوات في كل أنواع الخاليا، وال سيما في الخاليا العصبية )العصبونات( والخاليا العضلية؛ إذ إن 

بية )اإلشارات الكهربائية( في العصبونات، وتنشأ القنوات القنوات الشاردية تُشّكل األساس للنبضات العص

(، الشاردية من خالل التحكم بفرق الكمون في العصبونات وتنظيم تدفق شوارد: الصوديوم )

 (.والبوتاسيوم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ديوم فقط لشوارد لذا تسمح قنوات شوارد الصولقنوات الشاردية تختص بنوع واحد من الشوارد؛ ا

 الصوديوم بالعبور من خاللها.

قد تبدو الفروق بين أنصاف أقطار شوارد الصوديوم وشوارد البوتاسيوم غير ذات أهمية، فهي: 

 لشاردة البوتاسيوم. لشارة الصوديوم، و:  

 

 

 الغشاء الخلوي الشوارد القنوات الشاردية

 مفتوحة مغلقة
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دخول شاردة الصوديوم وجزيء ماء معها،  ا  وديوم ذو سعة تناسب تمامإن الثغر في قنوات شوارد الص

 .ا  بالنسبة إلى شاردة البوتاسيوم ومعها جزيء ماء أيض ا  وهو صغير جدّ 

الحجم على الحجم في االنتقائية الشاردية، ففيها يتيح  ا  ومما يثير االهتمام أن قنوات البوتاسيوم تعتمد أيض

( فاعالت استقرار مع عدة ذرات أكسجين )من مجموعات الكاربونيل، لشوارد البوتاسيوم ت األكبر

؛ لتتفاعل كذلك مع ا  جدّ  ا  داخل ثغر القناة؛ إذ تتوضع ذرات األكسجين التي تعمل على االستقرار بعيد

 شوارد الصوديوم األصغر.

 

 البنية البلورية للقناة الشاردية

من أسفل الثغر المفتوح ]قاعدة بيانات لقناة شوارد البوتاسيوم يظهر أدناه رسمان تمثيليان للبنية الجزيئية 

التي تمر من خالل الثغر باللون [. تم تلوين شاردة البوتاسيوم 1BL8رقم الترتيب  (PDB)البروتينات 

 البنفسجي.

قناة 
 الصوديوم

الخليةخارج   

 داخل الخلية
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  :المذكرة الدراسيةفي  شريحة التلخيص كما ُعرضت

 قنوات شوارد الصوديوم انتقائية لشوارد الصوديوم بوجود سائر الشوارد بما فيها شوارد البوتاسيوم،

قياس شاردة الصوديوم  ا  ( يُناسب تمامبعرض ) ا  ولقنوات شوارد الصوديوم ثغر صغير جدّ 

 بالنسبة إلى شاردة البوتاسيوم! ا  صغير جدّ  الثغر ومعها جزيء ماء، وهذا

مخطط شريطي يُظهرر الجرزء األساسري مرن 

البروتين مع شاردة البوتاسيوم على أنه كررة 

 بنفسجية.

مخطرررط عصررروي يُظهرررر الرررذرات فررري كرررل مرررن 

الجررزء األساسرري والسالسررل الجانبيررة للبررروتين: 

ذرات الكربررررون رماديررررة، وذرات النيتررررروجين 

زرقررررراء، وذرات األكسرررررجين حمرررررراء، وذرات 

بريررررر صررررفراء، بينمررررا شرررراردة البوتاسرررريوم الك

كررل بنفسررجية. تثبّررر ذرات األوكسررجين )شررحنة 

داخل السررررم شرررروارد  لررررمنهررررا سررررالبة( المبطنررررة 

 البوتاسيوم إيجابية  الشحنة التي تمّر من خالله.

 القنوات الشاردية

 داخلق الشوارد إلى م تدف  نظ  ت   •
 الخاليا.

تيح إرسال اإلشارات الكهربائية ت   •
 العصبونات. بسرعة في

 
 التنظيم واالنتقائية أساسيان

 دور نصف القطر الذري في انتقائية القنوات الشاردية

القنوات  الشوارد الغشاء الخلوي
 الشاردية

 مغلقة مفتوحة


