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Феноменологични модели на  

натриево-калиевата помпа 
• Модел на DiFrancesco and Noble, (1985):

1. Модела е разработен за описание на възбудимостта на 
сърдечна клетка. Базира се на кинетиката на Михаелис-
Ментен за прикрепящите се йони.

2. Той е прост, лесен за изчисление, зависи от P0, Ко и Nai

3. Не зависи от Ki, Nao, ATP

– Как тогава поддържа Na и K градиенти?

– Как отразява промените в условия на мозъчна хипоксия?

4. Може ли помпата да се регулира директно и от Ki, Nao, 
ATP?

5. Как би изглеждал модел за други транспортери?
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Биофизичен подход към 

моделирането на циклични процеси

• Система диференциални 
уравнения съответства на 
така дефинирания цикъл. 

• Тя позволява в частност 
получаването на 
аналитично решение за 
стационарните токове.

•Биофизичните модели представят помпата като цикъл от 

химични реакции характеризирани от прави (α) и обратни (β) 

скоростни константи.
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Биофизичен подход към 

моделирането на циклични процеси

1. Ако знаменателя >> числителя, то Ist≈0

2. При α1,2α2,3 …αn-1,nαn,1 >β1,2β2,3 …β n-1,n βn,1 има прав 

процес

3. При α1,2α2,3 …αn-1,nαn,1 <β1,2β2,3 …β n-1,n βn,1 има 

обратен процес

4. Съществува връзка между скоростните константи 

и свободната енергия - Y:
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Биофизичен подход към 

моделирането на циклични процеси

Делейки числителя и знаменателя на β1,2β2,3 …β n-1,n βn,1
получаваме:

При X<<0 (обратен процес) и B>>1 получаваме � Ist≈0

При X>>0 (прав процес) и А>>1 получаваме � Ist≈0
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Комбинирано представяне е удобно в 

общия случай. 

• Големината на скоростните константи зависи от 

концентрациите на въвлечените в цикъла вещества

• Тогава скоростните константи в A и B могат да се 

трансформират във функции от концентрациите:

Комбинирайки членове 

зависещи от обща 

концентрация, могат да се 

получат афинитети към 

отделните вещества
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За натриево-калиева помпа получаваме: 

Където:

•Стационарния ток зависи от:
1) Свободната енергия – X*RT

2) Концентрациите на участващите вещества

3) Мембранния потенциал

•Тока се характеризира от афинитетите към

прикрепящите се и отделяните вещества 
7

където

• Всеки афинитет (P… , Q…) може да зависи от:

1) Подтипа на транспортера

2) Потенциал или лиганд зависими промени в транспортерния 

протеин

3) Концентрациите на прикрепящите се и отделяните вещества

4) Мембранен потенциал

• Възможни са подтип специфични приближения към 

отделните афинитети

За натриево-калиева помпа получаваме: 
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where

• Описанието на стационарните токове на циклични 

процеси позволява конструиране на тока чрез 

итеративни подобрения, както следва:

1. Описание на свободната енергия задвижваща процеса

2. Дефиниране на афинитети към веществата 

формиращи свободната енергия

3. При необходимост  въвеждане на: 

• Допълнителни афинитети

• Усложнения на вида на съществуващи афинитети
9

Конструиране на приближения

Изводи
where

• Така получената схема за описание на стационарните токове на 

циклични процеси:

1. Е проста. Тока се характеризира от набор от афинитети

2. Има ясен биофизичен произход

3. Позволява усложняване на израза за тока

4. Отчита влиянието както на прикрепящите се, така и на 

отделяните вещества върху тока. (За разлика от Михаелис-

Ментен кинетиката и химичните реакции зависещи само от 

прикрепящите се вещества.)

• Получените резултати са общи. Те са валидни за всеки процес 

описван от единичен цикъл 10


