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ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ 
ԷԼԵԿՏՐՈՍՏԱՏԻԿ ԴԱՇՏԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ

Ուլիխանյան Գ.Ռ.1, Արծրունի Գ.Գ.2

1 Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի բժշկական ֆիզիկայի ամբիոն, 
Երևան, Հայաստան

2Երևանի Մ. Հերացու անվ. պետ. բժշկական համալսարանի գիտահետազոտական կենտրոնի  
կենսաքիմիական և կենսաֆիզիկական մեթոդների լաբորատորիա, Երևան, Հայաստան

Կենսաբանական թաղանթներում ընթացող գործընթացները նկարագրող 
ժամանակակից տեսությունները հիմնված են այնպիսի հետազոտական աշխա-
տանքների վրա, որոնք կատարվել են առանց հաշվի առնելու արտաքին դաշտերի 
վերադրումը: Տարբեր կենսաբանական համակարգերի, հատկապես` կենսաթա-
ղանթների կենսագործունեության մեջ, մեծ դեր ունեն էլեկտրաստատիկ փոխազ-
դեցությունները, որոնք երբեմն գեներացնում են բավականին ուժեղ էլեկտրաստա-
տիկ դաշտեր: Արտաքին էլեկտրաստատիկ դաշտերի վերադրումը կարող է 
մոդիֆիկացնել այնպիսի գործընթացներ, որոնց հիմքում ընկած են թաղանթներում 
ընթացող էլեկտրաստատիկ փոխազդեցությունները:

Ներկայացվող աշխատանքը նվիրված է արտաքին էլեկտրոստատիկ դաշտի (ԷՍԴ) 
վերադրման հետևանքով կենսաբանական թաղանթներում ընթացող ֆիզիկա-
քիմիական գործընթացների տեսական ուսումնասիրությանը: Դիտարկվում են 
թաղանթային պոտենցիալը նկարագրող հիմնական հավասարումների, մասնավո-
րապես` Ներնստ-Պլանկի հավասարման ձևափոխությունները` արտաքին դաշտերի 
վերադրման դեպքում:

Արտաքին դաշտերի վերադրման արդյունքում իոնների կոնցենտրացիան թա-
ղանթի երկու կողմում սկսում է փոփոխվել, ինչը բերում է թաղանթի ներքին դաշտի 
փոփոխության: Եթե արտաքին դաշտը հակաուղղված է նախապես թաղանթում 
եղած դաշտին, ապա իոնների վերաբաշխման հետևանքով ինդուկցված դաշտը 
նվազեցնում է թաղանթի ներքին դաշտը: Հակառակ դեպքում, երբ արտաքին դաշտը 
համաուղղված է նախապես թաղանթում եղած դաշտին, իոնների վերաբաշխման 
հետևանքով ինդուկցված դաշտը ուժեղացնում է թաղանթի ներքին դաշտը: Իոնների 
վերաբաշխման հետևանքով առաջացած դաշտը փոխում է ներքին դաշտը: Արտաքին 
դաշտը բերում է դաշտի երկայնքով դիպոլային մոլեկուլների լրացուցիչ կողմնորոշման, 
հետևաբար` նրա միջավայրի դիէլեկտրիկ թափանցելիության փոփոխության: Մեր 
կողմից բացահայտվել է ֆունկցիոնալ կապը` կոնցենտրացիայի և դիէլեկտրիկ 
թափանցելիության միջև, ինչը հնարավորություն է տալիս վերլուծել միջավայրի 
դիէլեկտրիկ թափանցելիության փոփոխությունը` արտաքին դաշտի ազդեցության 
հետևանքով:

Ցույց է տրվել, որ 102÷104 Վ/մ կարգի լարվածությամբ արտաքին ԷՍԴ-ի վերադր-
ման արդյունքում մեմբրանային պոտենցիալի փոփոխությունը կարող է տատանվել 
0.07-10.7 մՎ-ի սահմաններում: 

Թաղանթային պոտենցիալի փոփոխության մեջ հիմնական ներդրում ունի մեմբրա-
նով սահմանազատված արտաքին և ներքին միջավայրերի միջև իոնների վերա-
բաշխումը: Ընդ որում, այն նվազում է, երբ արտաքին դաշտի լարվածությունը 
ուղղված է ներքին ֆազից դեպի արտաքին և աճում է, երբ այն ուղղված է արտաքինից 
դեպի ներքին ֆազ:




