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Tóm tắt 

Phương trình Nernst là chìa khóa để hiểu được điện sinh lý của màng tế bào và sinh lý bệnh của các tình trạng mất cân bằng K+ 
(tăng kali máu và hạ kali máu). Tuy nhiên, theo kinh nghiệm giảng dạy sinh viên y khoa của chúng tôi trong nhiều năm qua, nhiều 
sinh viên gặp khó khăn trong việc tạo ra mối liên hệ giữa việc giới thiệu sơ lược về phương trình Nernst và ứng dụng lâm sàng 
của phương trình này đối với các tình trạng mất cân bằng K+. Bài viết này nhằm mục đích kết nối việc giới thiệu phương trình 
này với việc ứng dụng lâm sàng để hiểu về tình trạng mất cân bằng K+ bằng cách sử dụng 06 bước logic kèm theo các hình ảnh 
minh họa chi tiết giúp sự kết nối này rõ ràng và có tính gắn kết. Ngoài ra, chúng tôi nêu bật một vài khía cạnh thường gặp liên 
quan đến sáu bước này thường bị cả giảng viên và sinh viên bỏ qua. Những sinh viên có thể giải thích rõ ràng sự hiểu tất cả sáu 
bước đã được nêu trong bài viết này sẽ đạt được sự thành thạo của chủ đề này. 

TÍNH MỚI VÀ ĐÁNG CHÚ Ý: Bài báo này lấp đầy những khoảng trống trong việc giảng dạy về phương trình Nernst, một 
phương trình quan trọng trong sinh lý học y khoa. Sáu bước logic được trình bày trong bày này kết nối việc giới thiệu phương 
trình Nernst với các ứng dụng lâm sàng của nó đối với tình trạng tăng kali máu và hạ kali máu, hai tình trạng có thể đe dọa tính 
mạng nếu không được điều trị. Chỉ khi mà sinh viên biết vận dụng phương trình này thì việc học của họ có thể chuyển từ “nông” 
thành thông thạo. 
chemical gradient; equilibrium potential; hyperkalemia; hypokalemia; Nernst equation 

 

GIỚI THIỆU 

Phương trình Nernst, Eion = (61/z)log10([ion]ECF/[ion]ICF), 
trong đó z là hóa trị của một ion; [ion] là nồng độ ion, ECF là 
dịch ngoại bào và ICF là dịch nội bào, thường xuyên được 
giảng dạy ở môn sinh lý trong 2 năm đầu của trường y. Việc 
hiểu được điện sinh lý của màng tế bào và hiểu rõ về tình 
trạng tăng kali máu và hạ kali máu là rất quan trọng và cần 
thiết, hai tình trạng mất cân bằng K+ này có thể gây hậu quả 
nguy hiểm đến tính mạng nếu không được điều trị. Mặc cho 
tầm quan trọng của phương trình này, chúng tôi nhận thấy 
rằng nhiều sinh viên y khoa thường bỏ qua nó trong quá tình 
học tập của họ. Một lý do tiềm ẩn cho điều này là sách giáo 
khoa sinh lý hiện hành [ngoại trừ Costanzo’s Physiology (1)] 
thường chỉ giới thiệu ngắn gọn về phương trình này (2–6). Mối 
liên hệ với ứng dụng lâm sàng của nó thường thiếu hoặc 
không rõ ràng hoặc bị phân mảnh, điều dẫn đến việc học 
phương trình này chỉ đơn thuần ở mức “nông”. Kinh nghiệm 
cho chúng tôi biết rằng chỉ khi sinh viên biết làm thế nào để áp 
dụng phương trình này thì họ mới có thể đạt được sự thành 
thạo về chủ đề này. Do đó, trong bài viết này chúng tôi kết nối 
việc giới thiệu của phương trình Nernst với ứng dụng lâm sàng 
của nó, bằng việc sử dụng sáu bước logic cùng với các hình 
ảnh minh họa trực quan chi tiết làm cho sự kết nối trở nên rõ 
ràng và gắn kết, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho cả việc giảng 
dạy và các quá trình học tập. Chúng tôi cũng nêu bật một số 
khía cạnh thường gặp liên quan đến sáu bước mà giáo viên và 
sinh viên có thể bỏ qua khi dạy và học chủ đề này. 

 

SÁU BƯỚC LOGIC KÈM MINH HỌA 
Khi được áp dụng đối với K+, phương trình Nernst (EK = 

61log10[K+]ECF/[K+]ICF) cho thấy sự quan hệ giữa điện thế cân 
bằng của K+ (EK) và gradient hóa học (như [K+]ECF/[K+]ICF), với tỉ 
số [K+]ECF/[K+]ICF là biến số độc lập. Bước logic đầu tiên làm nổi 
bật lên sự quan trọng của biến số độc lập trong phương trình 
này. 

Bước 1 
Hiểu được gradient hóa học K+ ([K+]ECF/[K+]ICF) qua màng tế 

bào bằng cách minh họa một cách trực quan bằng hình vẽ (Hình. 
1A). Mặc dù khái niệm này có vẻ đơn giản, nguyên nhân mà 
chúng tôi yêu cầu các sinh viên phải minh họa theo nhiều cách 
khác nhau là để đảm bảo rằng họ không bỏ qua bước này trong 
giai đoạn học ban đầu này. 

 
Bước 2 
Minh họa cách thức mà [K+]ECF (do tăng kali máu hoặc hạ kali 

máu) làm thay đổi độ lớn của gradient hóa học của K+ (Hình. 1B). 
Chú ý rằng tăng kali máu và hạ kali máu không làm thay đổi 
hướng mà làm thay đổi độ lớn của gradient hóa học của K+.
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Hình 1. Minh họa hình ảnh các bước từ 1–4. A: gradient hóa học K+ bình thường. ECF, dịch ngoại bào; ICF, dịch nội bào; [K+ ], nồng độ K+. B: quan hệ 
giữa thay đổi [K+]ECF (tăng/hạ kali máu) và kích thước (không phải hướng) của gradient hóa học K. C: tính toán điện thế cân bằng của K+ (EK) sử dụng 
các giá trị [K+ ]ICF và [K+ ]ECF từ A và B. D: Các giá trị EK được đưa lên trục tọa độ để minh họa cách thức mà tăng/hạ kali máu có thể được thấy trực 
quan. Lưu ý, ngưỡng (threshold) là mức tối thiểu mà điện thế màng tế bào (Vm) phải đạt được để tạo ra điện thế hoạt động. Image modified from Ref. 9, 
with permission from FASEB Journal. 

Tuy nhiên, nên chú ý rằng [ion]ECF/[ion]ICF ở các điều kiện 
sinh lý bình thường cũng có thể phản ánh hướng của gradient: 

• Nếu ion là K+ thì tỉ số [K+]ECF/[K+]ICF < 1, có nghĩa là 
hướng của gradient hóa học đi từ ICF đến ECF và kết quả 
là EK âm. 

• Nếu ion là Na+ thì tỉ số [Na+]ECF/[Na+]ICF > 1, có nghĩa là 
hướng của gradient hóa học của Na+ đi từ ECF đến ICF 
và kết quả là ENa dương. 

Do đó, việc nói rằng “Cường độ và hướng của điện thế cân 
bằng của một anion (Eion) được quyết định bởi kích thước và 
hướng của gradient hóa học của ion đó” sẽ phản ánh sự hiểu 
sâu sắc hơn về phương trình Nernst thay vì chỉ đơn giản nói 
rằng Eion được xác định bởi gradient hóa học của ion đó. Theo 
kinh nghiệm của chúng tôi, sự thiếu sót hoặc không đủ chi tiết 
trong bước này là điểm đầu tiên khiến sinh viên cảm thấy 
phương trình Nernt thiếu khả năng ứng dụng trong lâm sàng. 
Ở bước tiếp theo, chúng tôi sử dụng một phép tính để giải 
thích sự thay đổi trong gradient hóa học của K+ 
([K+]ECF/[K+]ICF) ảnh hưởng đến EK như thế nào. 
Bước 3 
Tính toán lần lượt các giá trị EK ở tình trạng bình thường, tăng 

kali máu và hạ kali máu bằng cách sử dụng phương trình Nernst 
(Hình. 1C). Bước này cung cấp sự hiểu biết mang tính lý thuyết 
hay toán học về mối quan hệ giữa các biến độc lập và phụ thuộc 
của phương trình Nernst. Ở bước 4, một hình minh họa tương 
ứng được cung cấp để cho phép sinh viên hình dung trực quan  
 
 

các mức độ khác nhau của EK ở một trục tọa độ được dựa trên 
các phép tính này. 

Bước 4 

Biểu diễn các giá trị EK đã tính được ở bước 3 lên trục tọa 
độ. Điều này minh họa cách thức mà tăng kali máu và hạ kali 
máu làm thay đổi các mức EK tương ứng (Hình 1D). Bây giờ 
phương trình Nernst trừu tượng đã có một dạng trực quan để 
giúp hiểu rõ hơn về phương trình này. Bước logic tiếp theo mở 
ra mối quan hệ giữa sự thay đổi EK và sự thay đổi tương ứng 
ở điện thế nghỉ màng tế bào (RMP). 

Bước 5 

Giải thích cách thức mà thay đổi EK làm ảnh hưởng đến 
RMP. Trước khi hiểu cách thức mà những thay đổi EK làm ảnh 
hưởng đến RMP, trước tiên chúng ta hãy thảo luận về cách 
RMP hình thành trong điều kiện sinh lý bình thường. Hình 2 
minh họa 1) cách thức mà 3 dòng ion cơ bản [dòng K+ rò rỉ (IK-

leak)], dòng Na+ rò rỉ (INa-leak) và dòng được tạo ra bởi bơm 
Na+/K+/ATPase (Ipump) góp phần vào sự hình thành RMP, 2) 
tại sao thay đổi của RMP luôn luôn cùng hướng với sự thay 
đổi [K+]ECF. Điều quan trọng là sinh viên phải hiểu bước này 
trước khi chuyển sang bước cuối cùng, bước đề cập đến mối 
quan hệ giữa mức RMP và khả năng kích thích của một tế 
bào. 

Bước 6 

Minh họa cách thức mà thay đổi RMP ảnh hưởng đến 
tính kích của một tế bào (một neuron). Khi bình thường,
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Bước 1: Gradient hóa học của K+ ở 
hằng định nội môi được biễu diễn theo 
ba cách. 

dùng số 

dùng 
chấm tròn 

dùng gradient 
màu xanh 

Bước 2: Nếu [K+]ECF tăng/giảm, kích thước 
của gradient hóa học K+ giảm/tăng (được thể 
hiện bằng các mũi tên 2 hướng) 

Bước 3: Ví dụ về tính toán EK ở 3 
tình trạng khác nhau 

Bước 4: Các minh họa hình ảnh trực quan 
của EK tại 3 tình trạng khác nhau 
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Hình 2. Sự hình thành điện thế màng (RMP) là kết quả của 3 dòng ion qua màng một tế bào: dòng K+ rò rỉ ưu thế (IK_leak) với động lực là gradient hóa 
học K+, dòng Na+ rò rỉ rất nhỏ (INa-leak) bởi đồng vận chuyển sinh điện Na+ -một chất khác được thúc đẩy bởi gradient hóa học Na+, và một 
dòng rất nhỏ (Ipump) được tạo ra bởi bơn Na+ -K + -ATPase sinh điện. Dòng IK_leak ưu thế khiến cho điện thế màng (Vm) gần với điện thế cân bằng của 
K+(EK) nhưng không bao giờ bằng EK bởi vì có sự hiện diện của dòng INa-leak và Ipump. Tương tự, dòng INa-leak có xu hướng dịch chuyển Vm lại gần hơn 
với điện thế cân bằng của Na+ (ENa) nhưng chỉ một chút, vì INa-leak rất nhỏ so với IK-leak. Kết quả của tất cả các dòng điện này, Vm ở trạng thái nghỉ (tức là 
Vrest), còn được gọi là RMP, không bằng EK và cũng không bằng ENa. Tuy nhiên, vì IK-leak có tác động lớn hơn đến mức RMP so với INa-leak, nếu EK được 
nâng cao trên trục tọa độ vì tăng kali máu, thì RMP cũng tăng và ngược lại. ECF, dịch ngoại bào; ICF, dịch nội bào. 

 

RMP của một neuron xấp xỉ -70 mV, điều này có nghĩa là phần 

bên trong tế bào nhỏ hơn 70 mV so với phần bên ngoài tế bào. 

Khi có các thay đổi khác bình thường (như tăng hoặc hạ kali 

máu), RMP sẽ chuyển dịch hoặc là gần hơn hoặc là xa hơn so 

với điện thế ngưỡng như ở Hình 3. Tăng kali máu có thể khiến 

cho các tế bào phát nhịp trở nên dễ bị kích thích hơn, điều này 

có thể dẫn đến các sóng T cao nhọn và loạn nhịp tim nguy hiểm 

như rung thất và nhịp nhanh thất (7). Mặt khác, hạ kali máu có 

thể khiến các tế bào phát nhịp trở nên ít bị kích thích hơn, điều 

này có thể dẫn dến sóng T dẹt, QT kéo dài và thậm chí là vô tâm 

thu (8). 

Tóm lại, trình tự ngắn gọn sau đây kết nối sáu bước đã 
được minh họa ở trên theo thứ tự logic: 1) gradient hóa học của 
K+ → 2) sự thay đổi [K+]ECF → 3) sự thay đổi EK được biểu diễn 
ở dạng toán học → 4) sự thay đổi RMP → 6) sự thay đổi về tính 
dễ bị kích thích của tế bào 

Các khía cạnh phổ biến thường bị bỏ 
qua bởi các giảng viên và sinh viên 

1) Như đã đề cập ở trên, bước 2 (Hình 1B) thường là điểm 
kết nối giữa việc giới thiệu phương trình Nernst và ứng 
dụng lâm sàng của phương trình này đối với các tình trạng 
mất cân bằng K+. Do đó, điều quan trọng là phải nhấn 
mạnh bước này. 

2) Sinh viên thường không nhận ra rằng độ lớn của EK giảm 
khi được tính bằng toán học khi đáp ứng với tăng [K+]ECF 
và kết quả là RMP ít âm hơn trên trục tọa độ và ngược lại 
(bước 4 hoặc Hình 1D). Nguyên nhân của điều này là độ 
lớn của EK là giá trị tuyệt đối của EK (ví dụ: nếu EK = –93 
mV thìEK  = 93 mV). Do đó, nếu EK   bị giảm 
xuống mức 86 mV (tức là ở mức –86 mV ở trục tọa độ), 
đường biểu diễn sự thay đổi này sẽ dịch chuyển lên trên 
(gần với điện thế ngưỡng hơn) và ngược lại. 

3) Khái niệm có vẻ đơn giản về gradient hóa học của một ion 
qua màng tế bào trông có vẻ đơn giản này

 

 
Hình 3. Sự ảnh hưởng của điện thế nghỉ 
màng tế bào (RMP) đối với tính kích thích 
của tế bào: khoảng cách từ mức RMP 
đến ngưỡng phản ánh mức độ kích thích 
của tế bào. Vm, điện thế màng. Image 
modified from Ref. 9, with permission from 
FASEB Journal. 
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thường không được nhấn mạnh. Để làm rõ hơn khái niệm 
này, chúng tôi đã biểu diễn gradient hóa học K+ trực quan 
bằng hình (Hình 1, A và B) và về mặt toán học 
[K+]ECF/[K+]ICF hoặc log10([K+]ECF/[K+]ICF). Bằng cách sử 
dụng phương trình Nernst để trả lời câu hỏi sau, sinh viên 
sẽ đào sâu hiểu biết của họ về gradient hóa học của K+ và 
Na+ và ý nghĩa của chúng đối với tính kích thích của một 
tế bào: 

Các giá trị bình thường của [K+]ECF = 4.2 mM, 
[K+]ICF = 140 mM, [Na+]ECF = 142 mM và [Na+]ICF = 14 
mM. Nếu những giá trị này tăng hoặc giảm với cùng một 
lượng (ví dụ: ± 2,5 mM), mỗi một thay đổi sẽ ảnh hưởng 
như thế nào đến khả năng kích thích của một tế bào? 

Nếu sinh viên gặp khó khăn, Hình 2 có thể giúp họ 
hình thành một hiểu biết trực quan về khái niệm này và 
các tính toán sau có thể giúp họ hình thành sự hiểu biết 
trên phương diện lý thuyết: 

 

 

Bằng cách thực hiện các tính toán trên, các sinh viên sẽ 
hiểu rằng sự thay đổi ở [K+]ECF sẽ có ảnh hưởng đáng kể lên 
EK và tiếp theo đó là RMP và tính kích thích của tế bào. Mặt 
khác, cùng một lượng thay đổi ở [Na+]ECF có ảnh hưởng không 
đáng kể đến RMP và khả năng kích thích của tế bào bởi vì 
INa_leak ở điện thế nghỉ của màng tế bào là quá nhỏ và [Na+]ECF 

(142 mM) lớn hơn nhiều so với [K+]ECF (4.2 mM). 
 

KẾT LUẬN 

• Sáu bước được trình bày trong bài viết này kết nối việc 
giới thiệu phương trình Nernst với ứng dụng lâm sàng của 
nó một cách gắn kết và rõ ràng, điều này tạo điều kiện cho 
dạy và học hiệu quả. 

• Các minh họa trực quan của sáu bước đóng vai trò cần 
thiết và mạnh mẽ trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho quá 
trình nhận thức của sinh viên để lập luận và nắm vững nội 
dung. 

• Một số khía cạnh phổ biến liên quan đến sáu bước logic 
thường bị bỏ qua bởi các giáo viên và sinh viên đã được 
làm rõ, điều này sẽ giúp củng cố thêm việc học tập của 
sinh viên về phương trình Nernst. 
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