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1  UVOD 

Električni pojavi že od nekdaj pritegnejo pozornost ljudi, vendar so se znanstveniki z njimi 
začeli sistematično ukvarjati šele v 18. stoletju. Pomembno  vlogo je odigral Benjamin 
Franklin, ki začel eksperimentirati z električnimi pojavi. Čeprav je bil njegov eksperiment s 
strelo nevaren, je začelo zanimanje znanstvenikov za tovrstne pojave naraščati. Nekateri pa 
električnih pojavov niso opazili samo v oblakih, žicah, med ploščami, ampak tudi pri živalih. 
Tako je Luigi Galvani, sicer po naključju, opazil električne pojave  pri mišici žabjega kraka. 
Ta pojav je raziskoval tudi Allessandro Volta. Res je, da nobena od njunih razlag ni čisto 
pravilna, sta pa začetnika raziskovanja električnih pojavov pri živih organizmih. Pravi razvoj 
se je začel šele leta 1902, ko je Julius Berstein postavil teorijo o živčnih in mišičnih celicah. 
Trdil je, da notranjost in zunanjost celice loči membrana, ki  nekatere snovi prepušča,  druge 
pa ne. Trdil je tudi, da sta tekočini znotraj in zunaj celice dva različna elektrolita, med 
katerima lahko pri določenih pogojih nastane razlika v potencialih. Kasneje so to tudi potrdili 
z eksperimenti. 

2  CELICA IN NJENA MEMBRANA 

Vsak organizem sestavljajo celice. Nekatere organizme lahko sestavlja samo ena celica, kar 
pomeni, da je vsaka celica živa enota. Celica se prehranjuje in proizvaja odpadne snovi. 
Celice so različnih velikosti, tipična dimenzija je reda velikosti 10 μm. Njeno notranjost 
obdaja membrana, ki loči celično vsebino od okolja. V notranjosti celice je jedro, ki vsebuje 
genetske informacije celice. Med jedrom in membrano je celična tekočina citoplazma. V njej 
so številne organele, ki se razlikujejo po strukturi in  funkciji, ki jo opravljajo. 
Izmenjava snovi med notranjostjo in zunanjostjo celice poteka preko celične membrane. 
Membrane je sestavljena iz dveh plasti fosfolipidnih molekul oziroma lipidnega dvosloja, 
proteinov in membranskega skeleta.  Zaradi svoje sestave membrana ne prepušča snovi 
enako. Najbolj prepušča majhne anorganske, enovalentne ione, manj  večvalentne ione, 
neprepustna pa je za fosfate in proteine. Prav zaradi tega, je zanimivo opazovati koncentracijo 
ionov znotraj in zunaj celice, torej na obeh straneh membrane. Transport lahko poteka skozi 
beljakovinske kanale, s pomočjo »prenašalca« ali kar direktno skozi lipidni dvosloj.  

3  ELEKTRO – DIFUZIJSKA ENAČBA 

Tekočina, ki obdaja celico, in tekočina znotraj nje sta dva različna elektrolita. Zaradi tega in 
dejstva, da je celična membrana selektivno prepustna, pride do določenih procesov. Za 
razumevanje nastanka električnega membranskega potenciala, si bomo najprej ogledali tok v 
elektrolitih in difuzijo, kasneje pa bomo zapisali Nernst – Planckovo enačbo.  

3.1   ELEKTRIČNI TOK V RAZTOPINAH ELEKTROLITOV 

Gostota toka delcev  je definirana kot tok delcev  skozi površino  prečne ploskve: 

                                                                    .                                                          (1) 

Če so ti delci električno nabiti in imajo neko povprečno hitrost , lahko zapišemo gostoto 
električnega toka : 
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                                                                 ,                                                           (2) 

kjer je   pozitiven ali negativen večkratnik osnovnega naboja , oznaka pa pomeni 
število delcev na prostorninsko enoto. 
Pri prehajanju električno nabitih delcev skozi membrano se ob membrani na obeh straneh 
kopiči presežek oziroma primanjkljaj električnega naboja. Tako nastane električno polje , ki 
deluje na nabite delce z električno silo : 

                                                                  .                                                           (3) 

Razen električne sile na gibajoči se delec deluje še sila upora . Ker  je hitrost delca 
enakomerna, morata biti električna sila  in sila upora  po velikosti enaki. Enačbi za 
viskozni upor , kjer je radij delca,  pa viskoznost in električno silo  lahko 
enačimo, izrazimo hitrost in ta izraz vstavimo v enačbo (2). Kot končni rezultat dobimo 
enačbi za gostoto električnega toka   v raztopinah: 

                                                         ,                                                          (4) 

od koder sledi                                                                                                                         

                                                         .                                                            (5) 

Nova količina, ki smo jo vpeljali, je gibljivost , ki je premo sorazmerna z nabojem in 
obratno sorazmerna z viskoznostjo raztopine in radijem delca. Enačbo (5) preoblikujemo še z 
vpeljavo električne prevodnosti :                                                                                     

                                                           .                                                                        (6) 

Električna prevodnost je sorazmerna z gibljivostjo  in številom delcev na prostorninsko 
enoto . Gostota električnega toka je torej sorazmerna z električno prevodnostjo in jakostjo 
električnega polja. Električna prevodnost je obratna vrednost specifičnega upora.  
Za izpeljavo elektro – difuzijske enačbe bomo potrebovali enačbo (5): 

                                                         ,                                                               (7) 

kjer smo jakost električnega polja  izrazili z gradientom električnega potenciala .  

3.2  DIFUZIJA 

Difuzija je glavni razlog za razporejanje ionov prek celične membrane. Kako pa poteka ta 
proces? Recimo, da imamo posodo z vodo. Če vanjo damo žličko soli, se začne sol topiti. Ko 
se molekule sprostijo iz kristala, se začno gibati v smereh, kjer jih še ni. Prav tako se začnejo 
gibati molekule vode proti prostoru, kjer je sol. Takemu gibanju pravimo difuzija. Lahko 
rečemo, da se delci gibljejo iz prostora z višjo koncentracijo, v prostor z nižjo koncentracijo. 
Po določenem času sta koncentraciji raztopin enaki. Omenili smo, da sta koncentraciji zunaj 
in znotraj celice različni. Zato pride do pojava difuzije. Delci difundirajo preko membrane ali 
iz celične notranjosti v zunanjost oziroma obratno.  

Če se gibljejo le v smeri  (vzporedno s premico, ki povezuje notranjost in zunanjost celice), 
lahko gostoto toka delcev zapišemo kot: 
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                                                                ,                                                          (8) 

kjer je  koncentracija raztopine. Konstanta  je difuzijska konstanta, ki je odvisna od prve 
in druge raztopine in od temperature. Z gibljivostjo  je povezana z enačbo: 

                                                                 ,                                                              (9) 

kjer je  Boltzmanova konstanta in  temperatura. Če združimo enačbi (8) in (9) dobimo: 

                                                             .                                                     (10) 

Gostota toka delcev je torej sorazmerna z gibljivostjo , temperaturo in koncentracijskim 
gradientom. 

3.3 NERNST – PLANCKOVA  ENAČBA 

Videli smo, da na gibanje nabitih delcev vplivata dve sili. Če je koncentracija nabitih delcev 
različna, začnejo difundirati. Prav tako na delce v  električnem polju deluje električna sila. 
Združimo obe gostoti tokov, torej enačbi (10) in (7) in zapišimo elektro – difuzijsko enačbo, 
ki se imenuje Nernst – Planckova enačba:               

                                         .                                     (11) 

Enačba (10) se lahko poenostavi, če so v raztopini samo enovalentni ioni. Potem lahko 
zapišemo enačbi za gostoto toka anionov  in gostoto toka kationov .  Za anione velja: 

                                              .                                            (12) 

Za katione zapišemo podobno: 

                                             .                                                    

(13) 

Oznaki  in  sta koncentraciji anionov oziroma kationov. 

4 DONNANOV POTENCIAL 

Spoznali smo dva pojava, ki usmerjata gibanje ionov. Združili smo ju v elektro - difuzijsko ali 
Nernst – Planckovo enačbo. Ta nam bo pomagala pri razumevanju membranskega 
električnega potenciala.  
Celica je obdana z membrano, ki njeno notranjost loči od zunanjosti. Lahko rečemo, da je 
membrana pregrada, ki loči dve različni raztopini. Na eni strani je raztopina, ki obdaja celico, 
na drugi  pa raztopina znotraj celice. Če imamo dve različni raztopini, med katerima ni celične 
membrane, bi v ravnovesju bili koncentraciji raztopin enaki. V našem primeru je med 
raztopinama membrana in ravnovesje, ki se vzpostavi, se imenuje Donnanovo ravnovesje. V 
nadaljevanju bomo razložili, kako se razporedijo ioni pri Donnanovem ravnovesju. 
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Ker je membrana selektivno prepustna, nekatere snovi ne morejo skozi njo. Kot smo omenili, 
so to predvsem organski fosfati in proteini, ki se nahajajo v celični raztopini, njihov skupni 
naboj  pa je negativen. V celični raztopini so tudi prepustni anioni. Da se ohrani električna 
nevtralnost, mora biti prepustnih kationov v celični raztopini več kot prepustnih anionov, saj 
morajo izničiti še skupni naboj fosfatov in proteinov. Predpostavimo, da so v raztopini, ki 
obdaja celico, samo prepustni ioni. Tudi tukaj se mora ohraniti električna nevtralnost, kar 
pomeni, da sta količini anionov in kationov enaki.  Če primerjamo obe raztopini, ki ju loči 
celična membrana, ugotovimo, da sta koncentraciji prepustnih ionov različni, zato nastane 
razlika v električnih potencialih,  imenovana Donnanov potencial.  
Če pogledamo ravnovesje s pomočjo Nernst – Planckove  enačbe, mora za ravnovesje veljati, 
da so vsi tokovi preko membrane enaki nič. Zapišemo lahko: 

                                                        .                                                (14) 

Enačbo (14) delimo s  in upoštevamo, da je , pa dobimo: 

                                                        .                                                  (15) 

Če želimo  primerjati koncentracijo raztopine znotraj celice C(2) in koncentracijo raztopine, 
ki celico obdaja C(1) lahko zapišemo: 

                                        .                                     (16) 

Iz izraza (16) izrazimo razliko  potencialov, ki jo imenujemo Donnanov potencial 
. Nato  uporabimo pravila za računanje z logaritmi ter dobimo: 

                                                             .                                                       (17) 

Razmerje koncentracij je eksponentno odvisno od Donnanovega potenciala. V primeru, da sta 
koncentraciji raztopin enaki, mora biti Donnanov potencial enak nič.  

4.1 PRIMER DONNANOVEGA RAVNOVESJA 

Oglejmo si konkreten primer razporeditve ionov okoli celične membrane, če poznamo 
koncentracijo raztopine, ki obdaja celico in koncentracijo neprepustnih ionov v raztopini 
znotraj celice (slika1). Raztopina, ki obdaja celico vsebuje 150 mmol/l Na+ ionov in 150 
mmol/l Cl- ionov, raztopina znotraj celice pa  vsebuje 125 mmol/l  neprepustnih anionov 

[1].                   
Podatki so podobni tistim, ki jih srečamo pri vretenčarjih, le da pri nas ni kalijevih ionov. 
Če želimo izračunati Donnanov potencial, moramo poznati koncentracijo posameznih ionov v 
raztopini znotraj celice (slika2). Preuredimo enačbo (16) in zapišemo:  
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kjer indeks predstavlja posamezni ion. Ker je  Donnanov potencial  konstanten, lahko 

trdimo, da je izraz enak za vse ione. Zato mora veljati dvoje: 

                                                                                                             (19) 

in    

                                                            .                                                     (20) 

Potem ni težko izračunati, da je ,  in .  

Slika 1. Primer za Donnanovo ravnovesje [1]. Prikazane so koncentracije posameznih iono 
znotraj in zunaj celice. 

 

Slika 2. Spreminjanje električnega potenciala preko celične membrane. 

5  MERJENJE  MEMBRANSKEGA POTENCIALA 

Če želimo izmeriti električni membranski potencial, si pomagamo z »solnimi mostovi«.  To je 
način merjenja električnih pojavov v raztopinah, kjer si pomagamo s koncentrirano raztopino 
kalijevega klorida (KCl). Kalijev klorid vlijemo v pipeti. Vsaka pa ima vgrajeno kovinsko 
elektrodo, ki je v stiku s kalijevim kloridom. Kovina elektrode je srebrov klorid ali pa samo 
srebro. Eno pipeto vstavimo v celično notranjost, drugo pa v celično zunanjost, obe pa 
povežemo z voltmetrom (slika 3). Kaj izmeri voltmeter? 
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Slika 3. Merjenje membranskega električnega potenciala, s pomočjo »solnih mostov« 

Prvi padec  napetosti  je med elektrodo in raztopino kalijevega klorida. Naslednji padec 
 je med raztopino kalijevega klorida in celično zunanjostjo. Za nas je pomemben naslednji 

padec  in sicer med zunanjostjo in notranjostjo celice. Nato pride prvi skok med celično 
notranjostjo in kalijevim kloridom . Zadnji  pa je zopet med raztopino kalijevega 
klorida in elektrodo. Naš voltmeter torej izmeri: 

                                                  .                                           (21) 

Vidimo, da sta   in  enaka, le nasprotnega predznaka; .  Zaradi podobnosti 
raztopin sta spremembi potencialov med raztopino kalijevega klorida in zunanjo celično 
tekočino ter celično notranjostjo in raztopino kalijevega klorida zelo majhni, tako da ju lahko 
zanemarimo (slika 4). Lahko zapišemo poenostavljeno enačbo: 

                                                                    .                                                            (22) 

Voltmeter nam pokaže razliko električnih potencialov med raztopinama, ki ju loči celična 
membrana. 

5.1 PRIMERJAVA IZMERJENEGA IN IZRAČUNANEGA MEMBRANSKEGA  

ELEKTRIČNEGA POTENCIALA 

Za primer si oglejmo razporeditev ionov okoli celične membrane pri mišični celici žabe 
(tabela 1). Izmerjeni potencial je -98 mV. Zanimajo nas predvsem ioni natrija, kalija in klora, 
ker te membrana najbolj prepušča. Ostale prepušča manj ali pa jih sploh ne prepušča, zato se 
izmerjen električni potencial ne ujema z izračunanimi.  Če pa primerjamo izračune in meritve 
za natrij, klor in kalij, opazimo, da se rezultati ujemajo le kalij in klor, za natrij pa ne. Pri 
opisu celične membrane smo omenili še druge transporte ionov preko celične membrane in 
tukaj opazimo prav to.  Razlog za to anomalijo natrija so »natrijeve črpalke«.  Te  črpajo natrij 
iz celice in prav zaradi tega je koncentracija natrija večja v raztopini, ki obdaja celico. Če 
črpalk ne bi bilo, bi se natrij razporedil v podobnem razmerju kot kalij.  
 

1eV

1RV

DV

2RV 2eV

2211 eRDRe VVVVVV ++++=

1eV 2eV 21 ee VV -=

DVV =

VOLTMETER 
KONCENTRIRANA RAZTOPINA  

KCl AgCl ELEKTRODA 

AgCl ELEKTRODA 

CELIČNA RAZTOPINA ZUNAJCELIČNA 

RAZTOPINA 

CELIČNA MEMBRANA 

Ve1 

VR1 

Ve2 

VR2 

VD 



 9 

 

 

Slika 4. Padci in skoki napetosti pri merjenju membranskega električnega potenciala [1]. 

 

Ion     

 124,0 2,25 55 -100 

 10,4 109,0 0,095 +58,7 

 4,9 2,1 2,3 -12,1 

 14,0 1,25 11,2 -30,3 

 1,5 77,5 0,019 -98,6 

 12,4 26,6 0,47 -15,8 

Organski anioni ~74 ~13 -- -- 

 
Tabela 1. Razporeditev različnih ionov preko celične membrane [ 1], kjer je C(2) 
koncentracija ionov v raztopini znotraj celice, C(1) pa koncentracija ionov v raztopini zunaj 
celice. Donnanov potencial   je izračunan s pomočjo Nernst – Planckove enačbe. 
Izmerjeni potencial je . 

6 ZAKLJUČEK 

Električni in kemijski pojavi so pomembni za obstoj organizma. V seminarju smo spoznali 
pojava, ki skrbita za komuniciranje celice z okolico. Posrednik pri tem  je membrana, ki 
zaradi svojih lastnosti ne prepušča določenih snovi. Zato preko membrane ne difundirajo vsi 
delci ampak samo tisti, ki jih prepušča.  Posledica tega je električni membranski potencial. 
Vendar ta dva pojava nista edina, ki povzročata prehajanje snovi skozi membrano. Z 
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meritvami so opazili, da se v določenih primerih koncentracije ionov ne podrejajo 
Donnanovemu ravnovesju. Ta anomalija se je pojavljala pri natriju in razlog za to, so 
»natrijeve črpalke«. 
Električni membranski potencial ima tudi pomembno vlogo pri živčevju. Mi smo obravnavali  
ravnovesna stanja, oziroma mirujoči potencial. Kadar pa je membrana električno vzdražljiva, 
pa lahko nastane  akcijski potencial, ki kot signal potuje po živčnih vlaknih. 
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