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                                       Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 

 

                                                                          Αλέκος Χαραλαμπόπουλος 

 

     Η μη εφαρμογή των σωστών θεωριών και των τεχνητών της φυσικής στο κύτταρο, έφερε 
μεγάλα λάθη όπως θα δείξουμε. Η φυσική θεωρία, ειδικά του κυττάρου νευρώνα, θα 
αναπτυχθεί με προσοχή και περιοχές της φυσικής θα φωτίσουν τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα 
και τα ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, ειδικά των επιληπτικών.  

 

                               ΤΙ ΕΦΕΡΕ Η ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

 

     Η νέα θεωρία μου του ηλεκτρισμού, που δημοσιεύτηκε στο International Journal of 
Electrical and Electronics Research της Ινδίας και το Physics News της Ένωσης Ελλήνων 
Φυσικών και απέσπασε τα αριθ. 1005381 και 1008844 διπλώματα ευρεσιτεχνίας, έφερε την 
σχέση,     

                                                       V=kI2  

(η τάση, το ηλεκτρικό δυναμικό, είναι ανάλογο του τετραγώνου του ρεύματος, k= σταθερά). 
Αυτό σημαίνει ότι η τάση είναι πάντοτε θετική, για το ηλεκτρικό ρεύμα, αν τεθούν σωστά τα 
ηλεκτρόδια.  

    Τα Αμπερόμετρα, όπως και όλα τα ηλεκτρικά όργανα (π.χ. τα βολτόμετρα), έχουν δύο 
υποδοχείς των ηλεκτροδίων που τα προβάλλουν. Την θέση COM για όλους τους μετρητές και 
για τα αμπερόμετρα την θέση Α  και για τα βολτόμετρα την θέση V. Αν βάλετε το 
ηλεκτρόδιο της υποδοχής Α στον θετικό πόλο της μπαταρίας και το ηλεκτρόδιο της θέσης 
COM στον αρνητικό, θα πάρετε την ένδειξη +x Amperes. Αν βάλετε όμως το ηλεκτρόδιο της 
θέσης COM στον θετικό πόλο και το άλλο στον αρνητικό, τότε θα πάρετε την ένδειξη –x 
Amperes. Τώρα προσέξτε. Αν βάλετε το ηλεκτρόδιο του βολτομέτρου της θέσης V, στο 
υψηλότερο δυναμικό και το ηλεκτρόδιο της θέσης COM στο μικρότερο δυναμικό, θα πάρετε 
την ένδειξη +x Volts. Αν όμως βάλετε το μικρότερο δυναμικό στο ηλεκτρόδιο της θέσης V 
και το  μεγαλύτερο στο ηλεκτρόδιο της θέσης COM, θα πάρετε την ένδειξη –x Volts. Το ίδιο 
ισχύει και για τις θέσεις υποδοχής του καθοδικού παλμογράφου, η των εν γένει ηλεκτρονικών 
παλμογράφων (οι παλμογράφοι μετρούν και την διαφορά δυναμικού των κυμάτων). Το ότι τα 
βολτόμετρα αν τεθούν εσφαλμένα θα δείξουν αρνητική τάση (-x Volts) , οφείλεται στην 
κατασκευή τους και όχι ότι υπάρχει αρνητικό ηλεκτρικό δυναμικό (για την τάση ηλεκτρικού 
ρεύματος, αν τεθούν σωστά τα ηλεκτρόδια). Τα βολτόμετρα είναι κατασκευασμένα να περνά 
το ρεύμα σε διαβαθμισμένες αντιστάσεις και αν μπερδέψετε τα ηλεκτρόδια, εκεί το ρεύμα 
είναι αρνητικό και γι’ αυτό τα βολτόμετρα δείχνουν αρνητική ηλεκτρική τάση. Αν τα 
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ηλεκτρόδια τεθούν σωστά, πάντοτε η τάση θα είναι θετική και το COM θα είναι ο υποδοχέας 
ηλεκτροδίου μικρότερου και ίσως και μηδενικού δυναμικού (γείωση).  

      Με τα πειράματα που έκαναν, είπαν ότι το εσωτερικό των κυττάρων έχει σε σχέση με το 
εξωτερικό περικυττάριο υγρό, αρνητικό δυναμικό και το μέτρησαν στα -70 mV. Με τόση 
ανάλυση που σας έκανα ήδη αντιλαμβάνεστε ότι μπέρδεψαν τα ηλεκτρόδια (θεώρησαν ότι ο 
περικυττάριος χώρος έχει μηδενικό δυναμικό και ο ενδοκυττάριος -70mV, σε ηρεμία το 
κύτταρο). Αυτό έδειξε ο καθοδικός παλμογράφος και δείτε τα πειράματα, παρμένα από την 
ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ του μεγάλου δασκάλου Νικ. Ασπιώτη (1974). 

  

                   ΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΤΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ, ΛΙΓΗ ΦΥΣΙΚΗ ΑΚΟΜΗ  

 

     Το επαγωγικό πηνίο, ο επαγωγέας, είναι αυτό που χρησιμοποίησαν. Είναι σαν το πηνίο 
Rumkfort που γνωρίζουμε από την φυσική και που είχα παλιά στο εργαστήριό μου και 
πειραματιζόμουνα. 

            

Δείτε και πως το χρησιμοποίησαν, 

       

       Αλλά προοδεύοντας χρησιμοποίησαν και ηλεκτρονικό όργανο, δείτε το, 
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     Και ο επαγωγέας και το ηλεκτρονικό αυτό όργανο, παρήγαγε οδοντωτή τάση μεγαλύτερη 
των 130 V. Δείτε τη, 

                         

Εγώ που είχα πειραματισθεί με το επαγωγικό πηνίο Rumkfort, ήξερα ότι έχει οδοντωτή τάση. 
Σημειώνω ότι γιά τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα στην κάθοδό τους, γίνονται με αρνητικό 
δυναμικό, αλλά στο ηλεκτρικό ρεύμα δεν έχει αρνητική τάση, αν τεθούν σωστά τα 
ηλεκτρόδια. Το πηνίο έχει απότομες αυξήσεις δυναμικού, περίοδο ηρεμίας και πάλι απότομη 
αύξηση δυναμικού, όπως τα δόντια, αν κάποια λείπουν και είναι διαδοχικές οι θέσεις που 
λείπουν με τα υπάρχοντα δόντια. Δείτε τώρα, πως έβαλαν τα ηλεκτρόδια στους άξονες των 
νευρώνων, 
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Όπως σας είπα, θεώρησαν ότι εξωκυττάρια ήταν μηδενικό το δυναμικό και το ηλεκτρόδιο της 
θέσης COM, το εισχώρησαν μέσα στην νευρική ίνα (νευρική ις), και πήραν αρνητικό 
δυναμικό. Ενώ έπρεπε να κάνουν το αντίθετο, οπότε θα έπερναν +70 V (το μικρότερο 
δυναμικό εξωκυττάρια, όπου έπρεπε να βάλλουν το ηλεκτρόδιο COM και εσωτερικά 
μεγαλύτερο δυναμικό, όπου έπρεπε να βάλλουν το άλλο ηλεκτρόδιο). Δείτε την καμπύλη 
δυναμικού που πήραν, παρ’ όλο το μπέρδεμα, 

                                     

Εδώ πρέπει να σας πω, ότι αφού αλλάξουμε το πρόσημο του δυναμικού, δεν σημαίνει ότι 
εξωκυττάρια ήταν -35 V. Αλλά ότι από την κορυφή του δυναμικού ενέργειας, μέχρι το 
ελάχιστο, υπάρχει η διαφορά δυναμικού 70-(-35)=105 V. Θυμίζουμε ότι κατά σύμβαση 
θεωρήθηκε μηδενικό το δυναμικό στο εξωτερικό της μεμβράνης.  

       Πάμε τώρα να δούμε, τι το πείραμα πέτυχε. 

 

                            ΕΝΑΣ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΗΣ 
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      Αν υπάρχει αλληλεπιρροή ταλαντωνόμενων σωματίων, τότε το ένα εξαναναγκάζει το 
άλλο σε ταλάντωση, δείτε παράδειγμα μαζών δεμένες με ελατήριο, 

                                          

Αλλά στο πείραμα δεν πρόκειται για τέτοιες εξαναγκασμένες ταλαντώσεις. Δείτε τον 
εξαναγκασμένο ταλαντωτή, αυτό που εξυπακούεται από την κατεστημένη φυσική, 

                                       

Ο διεγέρτης αυτού του ταλαντωτή, του επιβάλλει την συχνότητα περιστροφής του.  

    Πάμε τώρα στον ηλεκτρισμό, γνωρίζουμε, 

                                      F=eE=eV/L 

Όπου, F= δύναμη που επιβάλλεται στο ηλεκτρικό φορτίο e (μπορεί να είναι το φορτίο των 
ιόντων Νατρίου, ή Καλίου κλπ) και Ε είναι το ηλεκτρικό πεδίο που επάγεται στο φορτίο. Το 
ηλεκτρικό αυτό πεδίο, είναι ανάλογο της τάσης V του επαγωγικού πηνίου ή του 
ηλεκτρονικού οργάνου, την οδοντωτή τάση. Το πηνίο παράγει υψηλή τάση (πάνω από 130 
V), αλλά εξαιρετικά μικρό ρεύμα, ώστε να μην βλάπτεται η νευρική ίνα. Κοιτάτε τώρα, η 
τάση και συνεπώς η δύναμη που επιβάλλεται στα ιόντα, είναι εξαιρετικά μεγάλες και 
συνεπώς είναι σαν τον εξαναγκασμένο ταλαντωτή που αποδέχεται η κατεστημένη φυσική. 
Τότε όμως, η έξοδος και η είσοδος ιόντων εντός και εκτός του κυττάρου, δεν είναι 
φυσιολογική, αλλά εξαναγκασμένη. Έτσι η οδοντωτή διαφορά δυναμικού που καταγράφηκε 
(mV), είναι επιβεβλημένη, δεν συμβαίνει στην φύση.  

     Αφού έγινε αντιληπτό, ότι κάτι βίαιο επιβλήθηκε, ας βγάλουμε τα συμπεράσματα. Το 
θετικό ότι στην πραγματική φύση στα κύτταρα, εισέρχονται και εξέρχονται ιόντα (και άλλα 
μόρια), όπως στο πείραμα. Αλλά, το άλλο και ότι το απότομο δυναμικό ενέργειας επιβλήθηκε 
τεχνητά, στην φύση είναι διαφορετικά. Το τρίτο συμπέρασμα είναι ότι με την επιβολή της 
τάσης, παύει η ιοντική ισορροπία και επανεισέρχονται στο κύτταρο τα ιόντα π.χ. Καλίου, που 
εξήλθαν με την εφαρμογή της τάσης. Όταν ακολουθεί η περίοδος μη εφαρμογής δυναμικού 
(χαλάρωσης), οπότε σε αυτή την περίοδο επανεισέρχονται τα ιόντα Καλίου. Έτσι λοιπόν, μία 
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παλίνδρομη κίνηση των ιόντων καταγράφεται και σημαίνει ότι φθάσαμε να περιγράψουμε τα 
κυκλώματα  Thompson στα κύτταρα και πρώτα στους νευράξονες των νευρώνων ή των 
αντίστοιχων των μυϊκών κυττάρων.  

 

                            ΚΟΜΒΟΙ RAΝVIER ΚΑΙ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ THOMSON 

 

      Στο σχήμα δίνεται νευράξονας κυττάρου νευρώνα, με το έλυτρο μυελίνης που τον 
περιτυλίγει και που διακόπτεται στους κόμβους Ranvier (εξέρχονται και εισέρχονται τα 
ιόντα).  

                         

Η μυελίνη είναι μονωτικό, δεν επιτρέπει το ρεύμα, την έξοδο ή την είσοδο ιόντων. Δείτε 
τώρα το κύκλωμα Thompson πως γίνεται στον άξονα. 

 

                           ΤΟ ΚΥΚΛΩΜΑ THOMSON ΣΤΟ ΚΥΤΤΑΡΟ 
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Αυτό είναι ένα κύκλωμα Thomson, ένας πυκνωτής, που συνδέεται με μία αντίσταση   RC και 
παράγει μεταβαλλόμενη διαφορά δυναμικού στον πυκνωτή. Στο κύκλωμα προστίθεται και 
μία γεννήτρια ρεύματος, για να υπάρχουν διατηρήσιμες ταλαντώσεις. Δείτε τώρα στον 
νευράξονα κυττάρου, που υπάρχουν τμήματα ελύτρου μυελίνης, το ισοδύναμο κύκλωμα 
Thomson, 

                                   

Εξετάζουμε από την εξίσωση Nernst (δείτε την παρακάτω), την εκατέρωθεν της μεμβράνης 
του νευράξονα στο εσωτερικό της μυελίνης, συγκέντρωση ιόντων Κ. Τα ιόντα Καλίου 
σχηματίζουν έναν πυκνωτή, όπως σχεδίασα παραπάνω. Στους  κόμβους Ranvier υπάρχουν οι 
δίαυλοι ιόντων και οι αντλίες. Ο δίαυλος έχει αντίσταση ηλεκτρική διόδου , υπάρχει η 
αντίσταση η ηλεκτρική κυτταροπλάσματος όσο ρέει το ρεύμα όπως τα βέλη εντός του άξονα 
και αντίσταση ηλεκτρική εξωκυττάριου υγρού, όπου ρέει το ρεύμα όπως τα βέλη. Συνολικά 
παρουσιάζεται μία αντίσταση από όλους τους διαύλους. Ο πυκνωτής C (V=q/C) και η 
αντίσταση η ηλεκτρική R , στην οποία προστίθεται η αντίσταση ροής υγρού σε σωλήνα, 
συντελεστού εσωτερικής τριβής (ιξώδους)  n. Έτσι έχουμε ένα κύκλωμα RC που θα παράγει 
ταλαντώσεις και εδώ περιγράφηκε πυκνωτής ιόντων Καλίου. Δίπλα από αυτόν, υπάρχει ο 
πυκνωτής ιόντων Νατρίου και τα ιόντα Καλίου-Νατρίου και όλα τα θετικά ιόντα, να ξεκινούν 
από την μία πλευρά της μεμβράνης (και άλλοι όπως του Χλωρίου και όλα τα αρνητικά ιόντα, 
αλλά με διαφορά φάσης π, δηλαδή από το εσωτερικό της μεμβράνης) . Αλλά η ημιτονοειδής 
διαφορά δυναμικού πρέπει να διατηρηθεί και να μην φθίνει, χρειάζεται γεννήτρια ρεύματος 
που θα τροφοδοτήσει το κύκλωμα. Πριν μπούμε στην γεννήτρια ρεύματος, σας δίνω σχήμα 
ισοδύναμου κυκλώματος Thomson για περισσότερα ιόντα. 
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                            ΤΟ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ 

 

     Γνωρίζουμε ότι η καύση πραγματοποιείται εντός του κυττάρου. Η διάσπαση της γλυκόζης 
πραγματοποιείται στο κυτοσόλιο του κυττάρου και η καύση γλυκόζης είναι εξώθερμη 
(αποδίδει θερμική ενέργεια), όπως και άλλες καύσεις. Συνεπώς το εσωτερικό του κυττάρου 
είναι πιο θερμό από το εξωτερικό του, παρουσιάζεται διαφορά θερμοκρασίας ΔΤ. Όπως 
δείξαμε στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ και στην ΦΥΣΙΚΗ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (τεύχος 21 Physics News), η θερμοκρασία εντός του κυττάρου 
κυμαίνεται από 19-53 C0.  

     Όταν έχουμε δύο αγωγούς διαφορετικών στοιχείων, με διαφορετικά σθένη όπως στα 
θετικά και τα αρνητικά ιόντα, παρουσιάζεται δυναμικό. Αν οι αγωγοί συνδέονται σε 
διαφορετικές θερμοκρασίες συμβαίνει αυτό, 

                          

     Οι αγωγοί Χαλκού και Σιδήρου συνδέονται σε θερμοκρασίες θ1 και θ2 και παρουσιάζουν 
διαφορά δυναμικού. Το φαινόμενο οφείλεται σε μετακίνηση ηλεκτρονίων από τον Χαλκό 
στον Σίδηρο στις δύο περιοχές και έχουμε ρεύμα και διαφορά δυναμικού και δημιουργία 
ενέργειας.  

     Τώρα τα ρεύματα θετικών και αρνητικών ιόντων, σχηματίζουν αγωγούς, όπως στο σχήμα 
που εκπόνησα. Στον εξωκυττάριο και τον εσωκυττάριο χώρο ενώνονται σε περιοχές όπου 
υπάρχει διαφορετική θερμοκρασία. Και συνεπώς σχηματίζεται διαφορά δυναμικού, που 
τροφοδοτείται από την διαφορά θερμοκρασίας και αυτή από την καύση της τροφής. Η 
διαφορά αυτή είναι εναλλασσόμενη και τροφοδοτεί την διαφορά δυναμικού των πυκνωτών 
και με ενέργεια συνεπώς, εκάστοτε στον αντίστοιχο πόλο του πυκνωτή όπως πάλλεται. Έτσι 
έχουμε διατηρήσιμη ημιτονοειδή διαφορά δυναμικού, που μεταδίδεται από κόμβο Ranvier 
στον επόμενο κόμβο και οι πυκνωτές που σχηματίζονται σε δύο διαδοχικά τμήματα μυελίνης, 
έχουν διαφορά φάσης παλμού π. Επειδή οι πυκνωτές είναι περίπου ίδιοι και ίδιες οι 
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συνθήκες, η ώση ρέει διατηρήσιμη από κόμβο σε κόμβο και σε μακρινές αποστάσεις. Το 
θερμοηλεκτρικό φαινόμενο δημιουργεί το δυναμικό που βρίσκεται πάνω από τον ουδό και 
δίδει την ενέργεια, που ο δενδρίτης ή το κυτταρικό σώμα δίνει δυναμικό ουδού. Στο κύριο 
σώμα του κυττάρου και σε τμήματα των δενδριτών, τα κυκλώματα Thompson γίνονται με 
είσοδο και έξοδο των ιόντων, από τους ίδιους ή πιθανότερα γειτονικούς διαύλους, του 
κυτταρικού σώματος και των δενδριτών. Εδώ, στους δενδρίτες ή τα κύρια κυτταρικά σώματα, 
δεν χρειάζεται μυελίνωση.  

         Στις συνάψεις, υπάρχουν δίαυλοι ιόντων, όπου κατά την διάρκεια λειτουργίας του 
κυκλώματος Thompson, ιόντα παλινδομούν στους νευρώνες που βρίσκονται εκατέρωθεν των 
συνάψεων και συντονίζουν τον παλμό. Την παλινδρόμηση αυτή, διενεργεί η παρουσία 
ακετυλοχολίνης ACTH (που βρίσκεται μεταξύ των συνάψεων και θεωρείται 
νευροδιαβιβαστής). Δείτε από πειράματα που χρησιμοποίησαν ACTH για μεταβίβαση 
ρεύματος ιόντων, 

                                    

Η διάταξη καθήλωσης κηλίδων, χρησιμοποίηθηκε για την καταγραφή δυναμικών ενέργειας. 
Το μικροσιφώνιο που περιέχει δίαυλο ή διαύλους, έχει ACTH που διαβιβάζει με την εκροή 
των ιόντων από το κύτταρο με το φορτίο τους, το ηλεκτρικό ρεύμα στο καλώδιο του 
μικροσιφωνίου. Η ACTH δρα σαν μεσολαβητής διαβίβασης του ρεύματος, όπως στις 
συνάψεις. Υπάρχουν πολλοί διαβιβαστές στις συνάψεις και ανάλογα σε ποια κύτταρα. Η 
μέθοδος καθήλωσης κηλίδων, επιβάλλει ηλεκτρικό δυναμικό, που προκαλεί το δυναμικό 
ενέργειας. 

      Μεταξύ των νευρώνων και κατά μήκος του νεύρου, το δυναμικό των κυκλωμάτων 
Thompson πέφτει λίγο, ώστε να υπάρχει μονόδρομη νευρική ώση. 

     Από τους νευρώνες του νωτιαίου μυελού, οι οποίοι δημιουργούν συνάψεις με 
περισσότερους νευρώνες, ώστε όσο απομακρύνεται το νεύρο να γίνεται χονδρότερο, φθάνει ο 
παλμός των κυκλωμάτων Thompson. Το θερμοηλεκτρικό φαινόμενο που συμβαίνει στους 
νευρώνες, τροφοδοτεί την όλο και περισσότερη ενέργεια που χρειάζεται. 

 

                               ΩΣΜΩΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΝΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ 
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        Όταν υπάρχει συγκέντρωση μίας ουσίας σε ένα διάλυμα, συμβαίνει διάχυση όπως στο 
σχήμα, 

                                         

Η μεμβράνη των κυττάρων, έχει διαύλους που επιτρέπει την ελεύθερη δίοδο του νερού με 
διάχυση, τις υδατοπορίνες. 

         Όταν υπάρχει μία διαπερατή μεμβράνη, ανάμεσα στις δύο διαφορετικές συγκεντρώσεις 
που τις χωρίζει και αν η μεμβράνη δεν είναι διαπερατή στο μόρια της διαλυμένης ουσίας, 
αλλά είναι διαπερατή στην διαλύουσα (πχ γλυκόζη διαλυμένη σε νερό), τότε παρουσιάζεται 
το φαινόμενο της ώσμωσης. Μόρια νερού πηδούν από την χαμηλή συγκέντρωση στην 
υψηλή, όπου και αυξάνουν τον όγκο του νερού ώστε η πυκνότητα να γίνει ίδια εκατέρωθεν 
της μεμβράνης. Δημιουργείται διαφορά πίεσης, η ωσμωτική πίεση. 

                                                  

Σε όλα τα οργανικά μόρια, οι δίαυλοι έχουν ενεργητική μεταφορά τους προς την μία ή την 
άλλη κατεύθυνση. Τότε δημιουργείται και η πίεση της ώσμωσης.  

          Σύμφωνα με τον Van’t Hoff θα ισχύει η σχέση, 
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                                         p(Vol)=(m/M)RT 

p=ωσμωτική πίεση διαλύματος όγκου Vol, την οποία έχει μάζα m διαλυμένου σώματος, 
μοριακής  μάζας M, και R=σταθερά των ιδανικών αερίων και T=θερμοκρασία Kelvin. 
Εξομοιώνεται δηλαδή η διαλυμένη ουσία μάζας m, με ιδανικό αέριο, αν εξαερωθεί. Και 
συνεπώς επειδή m/M =n = αριθμός μορίων, ή ατόμων, ή ιόντων, τότε, 

                                             Δp(Vol)=(n1-n2)RT                

 και n1,n2 τα μόρια εκατέρωθεν της μεμβράνης.     

       Σημειώνω ότι στην διαυλική διαπερατότητα μεμβράνης, έχουμε ροή ρευστού και επειδή 
και τα ιόντα όπως και το μόρια νερού διαπερνούν τους διαύλους με διάχυση, δεν θα έχουμε 
Δp που οφείλεται και στα δύο (ιόντα και μόρια νερού). Επίσης επαναλαμβάνω ότι η ροή 
στους διαύλους όπως στις σωλήνες νερού, θα έχουν συντελεστή εσωτερικής τριβής 
(αντίστασης),   

                                                       N=(bρ/8πL)D                  (9) ρ=πυκνότητα μέσου, 
b=σταθερή, D= όγκος υγρού που ρέει διά τον χρόνο και L= απόσταση σημείων ροής. 

Και την οποία εξομοιώνω με την ηλεκτρική αντίσταση, της θεωρίας μου, 

                                                         R=(dm/n2e3S2)߇                            

   

                        Η ΛΑΘΕΜΕΝΗ ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΟΥ WALTER NERNST 

 

      Αυτός, στην προσπάθειά του να περιγράψει το δυναμικό ιόντος εκατέρωθεν της 
μεμβράνης κυττάρου (όπως του Καλίου), εισήγαγε την ομώνυμη εξίσωση, 

                                              VK= (RT/zF)ln(K+o/K+in) 

Όπου z=σθένος ιόντος, F=σταθερή Faraday, Κ+ο= εξωκυττάριος αριθμός ιόντων 
εξωμεμβρανικός και K+in κυτταροπλασματική συγκέντρωση ιόντων ενδομεμβρανική. Η 
σύγχρονη φυσιολογία στηρίζεται στην εξίσωση του Nernst. Έτσι υπάρχει ένα ηλεκτρικό 
πρανές δυναμικού.  

     Τα ιόντα διαχέονται στην μεμβράνη και ισχύει η εξίσωση του Nernst όπως έχει γίνει 
αποδεκτό. Η εξίσωση του Nernst επεκτείνεται σε όλα τα ιόντα και γίνεται περισσότερο 
σύνθετη. 

     Η εξίσωση αυτή, στηρίχθηκε στην ισότητα zFV=RTln(K+o/K+in). Δεν βρίσκουμε καμία 
λογική στην εξίσωση αυτή, που το πρώτο σκέλος παριστά την ενέργεια που έχουν τα ιόντα με 
σταθερή F που είναι παράλογη και δυναμικό V. Και το δεύτερο σκέλος, επειδή θεωρήθηκε 
ότι τα ίδια ιόντα έχουν ωσμωτική πίεση, έτσι κατασκευάστηκε, όπως αναφέρθηκε. Εμείς 
όμως, θα κατασκευάσουμε το διαμεμβρανικό εναλλασσόμενο δυναμικό, θεωρώντας έναν 
πυκνωτή για όλα τα ιόντα, θετικά και αρνητικά. Κάθε ιόν περνά ελεύθερα από τον δικό του 
δίαυλο, χωρίς να έχει ωσμωτική πίεση και συνολικά τα θετικά ιόντα Ν, θα έχουν ταλάντωση 
Νout=Νmaxsin(ωt+π+φ) και Νin=Νmaxsin(ωt+φ), και Nout-Nin=2cos(ωt+φ+π/2). Τώρα θα 
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κατασκευάσουμε το δυναμικό, με εξ ολοκλήρου δική μας θεωρία και παραπέμπουμε στο 
τεύχος 24 του Physics News ,η το site μου www.omas-e.gr, να δείτε την εργασία μου 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ 
ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ, ΤΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΝΕΑ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ 
ΑΤΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ. Εκεί αποδείξαμε συνοπτικά για περιστρεφόμενα σώματα 
περί κέντρου, όπως το ηλεκτρόνιο στο υδρογόνο, που έχει κεντρομόλο δύναμη, 

                            mv2/r=(mvr)2/mr3=k/r3=e2/(4/3)πε0r3 

δηλαδή ο νόμος ηλεκτρικής έλξης είναι αντίστροφος του κύβου της ακτίνας και ε0=0.501 
met-1. Τότε το δυναμικό στο φορτισμένο πυκνωτή που υποδείξαμε, θα είναι, 

                            Vout+Vin= {2Nmaxe/(4/3)πε0L2}cos(ωt+φ+π/2) 

     Προσέξτε τώρα. Αν υποθέσουμε σφαιρικό κύτταρο ακτίνας r=10-6 met (κάτι ρεαλιστικό) 
και υποθέσουμε ότι με διάχυση, από το αίμα τα ιόντα διασκορπίζονται στο εξωκυττάριο χώρο 
και θεωρήσουμε ότι από αυτά θα κατανεμηθούν σε 1.5r και συμμετέχουν στο διαμεμβρανικό 
δυναμικό, τότε ο όγκος που θα καταλαμβάνουν θα είναι, 

                               Vol=(4/3)π{(1.5r)3-r3}= 2.375x10-18met3=1.06x10-16lit. 

     Τα ιόντα Νατρίου στο αίμα που διαχέεται και στον περικυττάριο χώρο, είναι 
330mgr/100mlit, ήτοι 3.3gr/lit. Άρα ο αριθμός των περικυττάριων ιόντων θα είναι,  

                                        Ν=3.3xVol=3.4x10-16 gr.  

 Τότε αν τα διαιρέσουμε με το ατομική μάζα του Νατρίου, Μ=23x2.1x10-24gr (2.1x10-24gr 
υπολογίστηκε στην θεωρία μας που αναφέραμε, η μάζα το πρωτονίου), τότε, 

                                    Νmax=Ν/Μ= 7.244x106  

ιόντα Na+ περιβάλλουν το σφαιρικό κύτταρο. 

       Εάν θεωρήσουμε λογικά,  ότι υπάρχουν 1000 δίαυλοι ιόντων Na+ οπότε κάθε δίαυλος θα 
έχει 7244 ιόντα. Και ο πυκνωτής θα έχει L=10-7met ,e=1.8x10-19Cb σύμφωνα με την θεωρία 
μας η οποία δίνει το παραπάνω δυναμικό Vout-Vin =124 mVolts σε κάθε δίαυλο. 
Υπολογίζουμε ότι θα υπάρχουν συνολικά 8000 θετικά και 8000 αρνητικά ιόντα όλων των 
ειδών, σε κάθε πυκνωτή.  

           Ο επαγωγέας στα πειράματα είχε συχνότητα 1-250 c/sec, δηλαδή συχνότητα ω μεγάλη 
ως προς την συχνότητα κύκλου του κυττάρου, η περίοδος του οποίου μπορεί να είναι και μία 
μέρα. 

     Υπολογίστηκε με την θεωρία που αναπτύξαμε και περιγράφηκε στο τεύχος 24 του Physics 
News , το δυναμικό του κυττάρου σε αποδεκτά πλαίσια. Τα εγκεφαλογραφήματα και τα 
ηλεκτροκαρδιογραφήματα, επιβεβαιώνουν την τάξη αυτού του δυναμικού, που χονδρικά 
υπολογίσαμε.  

      Στο αίμα, υπάρχει ο ίδιος αριθμός θετικών και αρνητικών ιόντων, που φθάνουν 
περικυττάρια με διάχυση. Το θετικό ηλεκτρικό δυναμικό εντός των κυττάρων, έλκει τα 
αρνητικά ιόντα. Αυτά τα θετικά ιόντα κατόπιν κινούνται σε μονωμένες θέσεις, ώστε τα 
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αρνητικά ιόντα εντός των κυττάρων που εισήλθαν και τα εξωκυττάρια θετικά, σχηματίζουν 
τον πυκνωτή.  

 

             ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΛΕΒΟΚΟΜΒΟΥ 

 

      Στην φυσική, ένας μαγνήτης φυσικός ή τεχνητός, αποτελείται από μικρούς μαγνήτες σε 
μαγνητικές περιοχές του, τις περιοχές Weiss. Δείτε τις, ΦΥΣΙΚΗ Halliday-Resnick, 

                                      

                                 

       Έτσι και ο φλεβόκομβος της καρδιάς, που δίνει τις ηλεκτρικές εκπολώσεις (και μετά ο 
κολποκοιλιακός κόμβος), έχει τέτοιες περιοχές. Μέσα σε κάθε περιοχή, υπάρχουν νευρώνες 
παράλληλοι και ίδιοι, οι οποίοι γίνονται για τους διπλανούς τους το εξωτερικό δυναμικό. Και 
επειδή είναι πολλοί, δημιουργούν εξωτερικό δυναμικό επιβολής στον νευρώνα, όπως το 
δυναμικό του επαγωγέα και έχουν τα ηλεκτροκαρδιογραφήματα, όπως τα δυναμικά ενέργειας 
(τμήμα QRS). 
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 Λάβετε υπ’ όψη, όπως αναφέρει η ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ του Ασπιώτη, οι μυϊκές ίνες του 
φλεβόκομβου και του κολποκοιλιακού κόμβου, δεν είναι όπως οι γραμμωτοί μύες του 
μυοκαρδίου της καρδιάς. Επίσης, τα δυναμικά ενέργειας όπως έκαναν τα πειράματα και 
αναφέρουν ΟΙ  ΑΡΧΕΣ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, είναι υψηλότερα και περισσότερο απότομα στους 
γραμμωτούς μύες και πιο ήπια στον φλεβόκομβο και τον κολποκοιλιακό κόμβο. Αυτό 
σημαίνει ότι η δομή των μυών είναι διαφορετική στους κόμβους από τους γραμμωτούς μύες 
του μυοκαρδίου και ενισχύει την άποψή μας, για περιοχές όπως οι περιοχές Weiss στους 
κόμβους.  Έτσι λοιπόν  θεωρούμε, ότι και στην επιληψία, έχουν δημιουργηθεί τέτοιες 
περιοχές στον εγκέφαλο και έχουμε μεγάλου δυναμικού εκπολώσεις! 

 

                                            ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

     Στο κύτταρο υπάρχει εναλλασσόμενο δυναμικό και όχι σταθερό. Υπάρχει και ένα σταθερό 
δυναμικό, που προκαλείται από την παρουσία ιόντων εσωκυττάρια (όπως Ca++), που δεν 
παίρνουν μέρος στα κυκλώματα Thompson. Πιθανόν να εξισορροπείται το δυναμικό αυτό, 
από παρουσία ομόσημων και ίσων αναλογικά ιόντων περικυττάρια.  

     Τα θετικά ιόντα εξέρχονται από το κύτταρο και ταυτόχρονα με διαφορά φάσης π, τα 
αρνητικά ιόντα εισέρχονται και σχηματίζουν κυκλώματα CR Thompson. Τα κυκλώματα αυτά 
έχουν συχνότητα ν=ω/2π, 1-250 c/sec, τα κυκλώματα των θετικών και των αρνητικών ιόντων  

     Τα νευρικά και τα μυϊκά κύτταρα του φλεβόκομβου και του κολποκοιλιακού κόμβου της 
καρδιάς, σχηματίζουν περιοχές όπως οι μαγνητικές περιοχές μαγνήτη. Σε κάθε περιοχή τα 
κύτταρα είναι ομόλογα και παράλληλα και σχηματίζουν αθροιστικά μεγάλο εξωτερικό 
δυναμικό για κάθε κύτταρο ξεχωριστά. Έτσι σχηματίζεται το δυναμικό των κόμβων, που 
πυροδοτούν το δυναμικό ενέργειας QRS του ηλεκτροκαρδιογραφήματος. Αυτό το δυναμικό 
των κόμβων, είναι που προκαλεί το ηλεκτροκαρδιογράφημα, που μοιάζει με το τεχνητό 
δυναμικό ενέργειας, της βίαιης επιβολής δυναμικού στους νευρώνες και τα μυϊκά κύτταρα.       
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