
Närvide töö

Inimajus on umbes 1012 närvirakku 
(neuronit), mis moodustavad 
ühendusi omavahel ja organitega. 
Kuna ajust organiteni on pikk tee, 
peavad need närvirakud olema 
vastava erilise kujuga, mis ulatuks 
organismi kaugematessegi 
osadesse 





Närvi-impulss (action impulse) on väga kiire ja lühiaegne (1 ms) närviraku 
membraanipotenstiaali suuna vahetus, puhkeseisundis -60 mV (raku 
sisemus negatiivne) väärtuselt umbes +50 mV –ni impulsis ja jälle
tagasi.Niisuguseid impulsse genereeritakse korduvalt, iga 4 ms järel. Närvi-
impulsid liiguvad aksonites kiirusega 100 m/s



Puhkepotentsiaal on tingitud K-kanalite avatud olekust, aga neid kanaleid on 
suhteliselt vähe. Närvi-impulss algab liganditundliku Na kanali (c, d) signaal-
indutseeritud avanemisega. Tekkiv kohalik suhteliselt nõrk depolarisatsioon annab 
alguse pingetundlike Na kanalite (b) laviinikujulisele avanemisele. Need kanalid aga 
on isesulguvad (vt järgm. Joonis), nii etdepolarisatsioon jääb lühikeseks. Siiski, 
seesama depolarisatsioon indutseerib suure arvu K kanalite avanemise, mis kiiresti 
repolariseerib membraani puhkepotentsiaalile tagasi.



See pilt ilustreerib puhkepotentsiaali 
olukorda. Pange tähele kõrget K 
kontsentratsiooni rakus ja madalat 
väljaspool, Na suhtes aga vastupidi. 
K kanlite kogujuhtivus ei ole suur, 
kuid siiski palju suurem kui suletud 
Na kanalite juhtivus, nii et 
membraanipotenstsiaal on 
lähedane K-ga määratud nernsti 
potentsiaalile. Na-kanalite 
avanemisega algab närvi-impulss. 
Ka Cl kanalid osalevad membraani 
depolarisatsioonis. 



Kuna akson on väga peenike, siis on ta sarnane pika väga peene traadiga. 
Kui ühes punktis tekitada potentsiaali muutus, siis see sumbub kiiresti traadi 
takistuse tõttu, levides ehk ainult mõne mm kaugusele. Telefoni 
kaugekõnede hea kuuldavuse tagamiseks on traatides aeg-ajalt 
võimendusjaamad, mis annavad lisa sumbuvale potentsiaalile. 
Närvirakkudes on selleks pingetundlikud Na kanalid, mis samuti 
võimendavad sumbuvat depolarisatsiooni-lainet.



Mõõtmised näitavad, et Na kanalite 
avanemisega põhjustatud depolarisatsioon 
lõpeb väga kiiresti, asendudes isegi väikese 
hüperpolarisatsiooniga, mis laheneb 
puhkepotentsiaalile (a). Viimane näitab, et 
repolarisatsioonil osalevad K kanalid, mis 
avanevad depolarisatsiooni ajal 
pingetundlikult, püüdes depolarisatsiooni 
kaotada (b).Niisugune Na-Ka kanalite 
omavaheline “võitlus” peab aga olem hästi 
koordineeritud, et mõlemad ei oleks korraga 
laialt avatud ja ei “lühistaks” Ka-Na 
konsentratsioonide erinevusi. Seda 
koordinatsiooni kindlustab Na kanalite eriline 
ehitus, mis avab kanalid pingetundlikult, 
suleb aga lihtsalt kindla aja pärast, mitte 
mingiule signaalile reageerides



Pingetundliku kanali avavad laengutega heeliksid, suleb aga stopper-segment, mis 
pöördub avatud kanali ette umbes millisekundiga. Alles selle järel kanal ise pöördub 
algasendisse, laengud endistele kohtadele ja stopper-segment ooteseisundisse. 
Stopper-segmendi vajadus on ilmne, sest kord avatud pingetundlik kanal enam ei 
sulgukski  



Ka ja Na kanali 
tähtsaim omadus 
on nede vahel 
vahet teha. 
Ioonide mõõdud 
on väga sarnased 
ja kui tegu oleks 
lihtsalt auguga, 
siis väiksem ioon 
läbiks suuremale 
mõeldud kanalit. 
Kuna nii ei ole, 
siis tegelikult 
moodustuvad 
koordinatsioonisid
emed metalli ja 
poori seinte 
aatomite vahel. 
Nende sidemete 
täpne pikkus 
kindlustab 
selektiivsuse.


