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 الثانيةاملحاضرة 

 نقل الشوارد والجزيئات عبر غشاء الخلية – السائل خارج الخاليا

خاليا كثيرة مختلفة متصلة ألنسجة مؤلفة من  الخلية هي الوحدة األساسية في الجسم، وكل عضو هو تجّمع

 أو وظيفة وكل نمط من الخاليا متخصص إلنجاز عمل مثبتة مع بعضها بوساطة بنى داعمة،و  مع بعضها البعض

، وعلى الرغم من أن هذا خلية تريليون  25. وعلى سبيل املثال يبلغ العدد الكلي لخاليا الدم الحمراء حوالي ةمحدد

تريليون خلية أخرى، وبالتالي فإن كامل الجسم يحوي  75النمط من الخاليا ربما كان األكثر وفرة إال أن هناك 

 
ً
 تريليون خلية. 100تقريبا

 البيئة الداخلية –السائل خارج الخاليا 

ل ،من جسكككككككم االنسكككككككان البالغ% 65ائل حوالي و شككككككك ل السكككككككت
ّ
السااااااائل ويدعى ثلثيها السكككككككائل داخل الخاليا  ويمث

في األفضككككككككككككككيككككة خككككار  الخاليككككا  الثلككككت املتبق بينمككككا يتو ككككككككككككككع  ،Intracellular fluid الخلوي الخالياااا دو داخااال داخااال 

بأنه السكككككائل  يتميز هذا، و Extracellular fluid دو الخارج الخلوي  السااااائل خارج الخالياويدعى )املسكككككافاي البي ية  

يمز  بين الدم وسككككككككككككككوائل ال سكككككككككككككك  باالن شككككككككككككككار ع ر جدر نقل بسككككككككككككككرعة في الدم، ومن ثم  فهو ي   ،يتحرك باسككككككككككككككتمرار

التي تحتاجها الخاليا  Nutrientsالشكككككككوارد )األيوناي  وامل ذياي  الخلوي السكككككككائل خار   يحوي الشكككككككعيراي الدموية. 

 في البي ة نفسككككها وهي السككككائل خار   ،السككككتمرار حيا ها
ً
ولهذا يدعى  الخلوي ولذلك فإن الخاليا كلها تعيش أسككككاسككككا

أو الوسككككط الداخلي وهذا املصكككك قب و ككككعه ئبل حوالي مائة  Internal environment بالبيئة الداخليةائل هذا السكككك

 .Claude Bernardالفيزيولوجي الفرنس ي كلود برنار   في القرن التاسع عشر)عام 

لألكسجين الخاليا ئادرة على العيش والنمو وإنجاز وظائفها الخاصة طاملا توفر التركيز املناسب ت ون  

وال لوكوز )سكر العنب  والشوارد املختلفة والحموض األمي ية واملواد الدسمة والعناصر األخرى في هذه البي ة 

 الداخلية.

 Chlorideوال لور  Sodiumكمياي وتراكيز كبيرة من شوارد الصوديوم  الخلوي السائل خارج يحوي 

 Glucoseوال لوكوز  Oxygenخاصة بالخلية مثل األكسجين باإل افة إلى امل ذياي ال Bicarbonateوالبيكربوناي 

 ثان  أوكسيد الكربون الذي Amino acidsوالحموض األمي ية  Fatty acidsوالحموض الدسمة 
ً
، كما يحوي أيضا

 االستقالبية األخرى التي تنقل إلى ال ليتين إلفراغها. الفضالي، باإل افة إلى نقل من الخاليا إلى الرئة إلطراحهي  

والخصكككككككككككككككائص الفيزيككائيككة للسكككككككككككككككائككل خككار  الخلوي مع ئيمهككا، ومجككاال هككا  الهككامككة امل ونككاي،  1)الجككدول  يظهر

يالحظ مدى و ال بيعية، وحدودها العظمى )التي ال تؤدي إلى املوي في حال اسكككككككككككككتمري لفترة ئصكككككككككككككيرة من الزمن ، 

 عادة مسببة للمرض أو ناجمة عنه.  يق املجال ال بيعي ل ل منها، بحيت أن القيم خار  هذه املجاالي ت ون 

حرارة والحدود األكثر أهمية هي تلك التي تسككككككككككككككبب املوي في حال تم تجاوزها، فعلى سككككككككككككككبيل املثال، فإن زيادة 

 إلى حلقة مفرغة من زيادة االسككككككككككككككتقال   7 – 6بمقدار  الجسااااااااااا 
ً
درجاي م وية عن الدرجة ال بيعية يؤدي غالبا

ل ا
ّ
 ألنزيماي وتخّربها وبالتالي تلف الخاليا ومو ها.الخلوي، كما ئد يؤدي إلى تع 
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ً
في الجسككككم  درجة الحموضااااةأو  األسااااا)اااا    القلوي  –لتوازن الحمضاااا   ل املجال الضكككككّيقكما يالحظ أيضكككككا

 . يؤدي إلى املويئد  0.5زيادة أو نقصان عن هذه القيمة بمقدار أي إن و  ،7.4هي   السويةال بيعية )فالقيمة 

، فعنككدمكا ينخفض تركيزهكا إلى ثلككت الحككد ال بيعي يصككككككككككككككب  شاااااااااااوارد البو اسااااااااااايو هكام هو  آخر هنككاك عكامكل

، لعدم ئدرة األعصككا  على نقل السككياالي العصككبية، وإعا ما ارتفع تركيزها إلى  ككعفين أو أكثر 
ً
الشككخص مشككلوال

 فإن العضلة القلبية تتثبط بشدة.  السوية)عن القيمة ال بيعية 

ا ينخفض تركيزها إلى أئل من نصككف املقدار ال بيعي فإن الشككخص يعان  من فعندم شااوارد اللالساايو أما 

تقلصكككاي كزازية في جميع عضكككالي الجسكككم بسكككبب التوليد املسكككتمر للسكككياالي والدفعاي العصكككبية في األعصكككا  

ركيزه ال بيعي، يظهر على الشكككككخص إلى ما دون نصكككككف ت  ركيز الغلوكوز  ساااالر ال    وعندما يهبط  ،املحي ية

وئد أو االختال ،  شككككككككككككككوأش في الر ية، أو السككككككككككككككلوك ال ريب والعنيف، الكاالرتباك، أو  مختلفة اض عصككككككككككككككبيةأعر 

  .ي تهي األمر بال يبوبة

 سائل خارج الخلوي للالفيزيائية  الخصائصة و  : امللونات الهام1الجدول  

 

 

 

 

 

 

 فيختلف خلوي اللسائل داخل الخاليا  داخل لبال سبة أما 

 بش ل واضب عن السائل خار  الخاليا، فهو يحوي كمياي

  Magnesium موامل نيزيو  Potassiumكبيرة من شوارد البوتاسيوم 

 من شوارد الصوديوم وال لور املوجودة Phosphateوالفوسفاي 
ً
 بدال

 . 1)الش ل  في السائل خار  الخاليا

 على هذا االختالف بين السائل خار  وداخل الخلوي  املحافظةتتم 

 ع روالجزي اي الشوارد  ت تقل من خاللهاآلياي خاصة بوساطة 

 الخاليا. أغشية

 

 لوي للسائل خارج الخالتركي  الليميائي  : 1الشلل  

 .والسائل داخل الخلوي  

 



 

   
 
 
 

3 

2021 - 2022 

 جهاز الدوران –جهاز نقل السائل خارج الخاليا 

تسكككككككتلزم تحرك  املرحلة األولىع ر جميع أجزاء الجسكككككككم في مرحلتين مختلفتين   الخلوي ي تقل السكككككككائل خار  

 تتضمن تحرك السوائل بين الشعيراي الدموية والخاليا.  والثانيةالدم بش ل دائم  من جهاز الدوران، 

  ؛دوران الدم بش ل عام  2)يّ ن الش ل 

تم الدم  أن إع   بمعدل مرة في كاملةدورة ي 

 ضاعف علك يتدئيقة في حالة الراحة، و ال

 إلى ست مراي في الدئيقة عندما يقوم 

 .بجهد أو عمل شاقالشخص 

 

 

 

  : الت ظي  ال ا  لجهاز الدوران.2الشلل  

 

 

 

 

 

 يحدف في السككائل خار  الد  خالل الشاا يرات الدمويةعندما يمر 
ً
 مسككتمرا

ً
بين مصككورة الخلوي ، فإن تبادال

بحيت  نفوعه، وكما يالحظ فإن الشككككعيراي  3)الدم وبين السككككائل الخاللي الذي يمأل األفضككككية بين الخاليا الشكككك ل 

 بين الدم واألفضكككككية  Diffuseأن كمية كبيرة من السكككككوائل والعناصكككككر املنحلة فيها تسكككككت يع االن شكككككار 
ً
جي ة وعهابا

 ال سيجية. 

لقجزي اي في املصككككككككككورة والسككككككككككوائل الخاللية، ولذلك  Kineticهذه تنجم عن امليل الحرك   عملية االنتشااااااااارإن 

 في كل االتجاهاي داخل السككككككككككائل نفسككككككككككه وع ر 
ً
فإن السككككككككككوائل والجزي اي املنحلة تتحرك باسككككككككككتمرار جي ة وعهابا

 املسام واألفضية الخلوية. 
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 .ينية انتشار السوائل عبر جدر الش يرات الدموية وعبر األفضية الخاللية  املسافات الب : 3الشلل  

 عن الشككككككككككككككعيراي الدموية أكثر من في الجسككككككككككككككم تبعد خلية  ةوجد أيتال 
ً
ميكرومتر، وهذا يؤمن  50 – 25تقريبا

. ولذلك فإن السكككككككوائل خار   ل لان شكككككككار   من الشكككككككعيراي الدموية إلى الخلية في غضكككككككون بضكككككككعة ثوانخ
ً
مادة تقريبا

 كما أنها في كل م ان في الجسكككككككككم سكككككككككواء تلك السكككككككككوائل في املصكككككككككورة، أو في األفضكككككككككية الخاللية، ت ون الخاليا 
 
مز  ت

 .
ً
  باستمرار للمحافظة على التجانس التام نسبيا

 نقل الشوارد والجزيئات عبر غشاء الخلية

 ال قل الفّ ال –االنتشار 

املككككككككاء واملككككككككواد املنحلككككككككة أو املذابككككككككة جزي ككككككككاي كافككككككككة الشككككككككوارد والجزي ككككككككاي فككككككككي سككككككككوائل الجسككككككككم بمككككككككا فيهككككككككا  ت ككككككككون 

Dissolved substances  وتتعلككككككككق هككككككككذه الحركككككككككة بدرجككككككككة الحككككككككرارة، ف لمككككككككا ازدادي درجككككككككة حركااااااااة مسااااااااتمرةفككككككككي ،

 .درجة الصفر املطلقالحرارة ازدادي الحركة، وال تتوئف هذه الحركة في أي ظرف كان باستثناء 

ال بقكككككككككة الدسكككككككككمة املزدوجكككككككككة أو الكككككككككذي يحكككككككككدف ع كككككككككر  يكككككككككتم النقكككككككككل ع كككككككككر غشكككككككككاء الخليكككككككككة سكككككككككواء املباشكككككككككر ع كككككككككر

 النقككككككككل املنفعككككككككل  Diffusion االنتشااااااااارال روتينككككككككاي بواحككككككككدة مككككككككن ا:ليتككككككككين األساسككككككككيتين ا:تيتككككككككين  
ً
)ويككككككككدعى أيضككككككككا

Passive transport ال قل الفّ ال  أو Active transport. 

 ع ر غشاء الخلية إلى نم ين  يقس  االنتشار

  Facilitated diffusion. االنتشار امليّسر ، وSimple diffusion االنتشار البسيط 

 :
ً
  االنتشار البسيطدوال

بين الجزيئية )الفراغاي  الحركة ال شككككككك ة لقجزئياي والشكككككككوارد ع ر فتحاي ال شكككككككاء أو األفضكككككككية يقصكككككككد به 

Intermolecular spaces  بكمية أو  االنتشااااارساااارعة دون الحاجة لالرتباط بال روتيناي الحاملة في ال شكككككاء، وتتعلق

وعدد الفتحاي في ال شككككككككككاء والتي يمكن لقجزي اي أو الشككككككككككوارد أن  ،Kinetic motionتركيز املادة، وسككككككككككرعة الحركة 

 .تمر ع رها
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املوجودة في ال بقة الدسككككككمة املزدوجة، أو  األفضااااايةيمكن لالن شككككككار البسككككككيط أن يحدف ب ريقتين  إما ع ر 

  . 4)يناي النائلة الش ل في بعض ال روت الق وات املائيةع ر 

 

 

 

 مسالك ال قل  : 4الشلل  

 عبر غشاء الخلية.

 

 

 

 

 

 

تككككككم خاللهككككككا فصككككككل دسككككككم الخليكككككككة عككككككن ال روتينككككككاي ثككككككم إعككككككادة تركي هككككككا مككككككن جديكككككككد  دراسااااااة   ريبيااااااةأجريككككككت 

بكككككككككككدون أي بروتينكككككككككككاي نائلكككككككككككة، وتكككككككككككم  فقكككككككككككطتتكككككككككككألف مكككككككككككن طبقكككككككككككة دسكككككككككككمة مضككككككككككاعفة  دغلفاااااااااااة  ااااااااااا  يةوتشكككككككككككيل 

  خصائص هذه الطبقةباستخدام مثل هذا ال شاء الصنعي تحديد 

أحككككككككد أهككككككككم العوامككككككككل التككككككككي تحككككككككدد  Lipid solubilityانحااااااااالل دو اوةااااااااان املااااااااادة  اااااااا  الدساااااااا  يعككككككككد  .1

 سرعة ان شار املادة.

أن تكككككككككذو  فكككككككككي  ،واللحاااااااااول  ،وثاااااااااااي دكسااااااااايد اللرةاااااااااون  ،واآلزوت ،األكساااااااااجينيسككككككككت يع ككككككككككل مكككككككككن  .2

 هذه ال بقة وتن شر ع ر ال شاء ب ريقة مشابهة لالن شار الذي يحدف في محلول مائ .

ال ينحكككككككككل بالدسككككككككم، ولكنككككككككه يختككككككككرق ال شكككككككككاء بسككككككككرعة كبيككككككككرة، والكثيككككككككر منكككككككككه  املاااااااااءبككككككككالرغم مككككككككن أن  .3

يمككككككككر ع ككككككككر هككككككككذه ال بقككككككككة )ولكككككككككن مككككككككا يمككككككككر ع ككككككككر ئنككككككككواي ال ككككككككروتين أكثككككككككر ، وأعتقككككككككد أن السككككككككبب فككككككككي 

 طاقاااااااااة حركياااااااااة كبياااااااااارةباإل كككككككككافة إلكككككككككى امتالكهكككككككككا  جزيئاااااااااات املاااااااااااء اااااااااغر  جااااااااا  علكككككككككك يعكككككككككود إلكككككككككى 

بحيكككككككككت تسكككككككككت يع أن تع كككككككككر بسكككككككككهولة وسكككككككككرعة كالرصاصكككككككككة الجكككككككككزء الدسكككككككككم مكككككككككن ال شكككككككككاء  وكافيكككككككككة،

 ئبل أن تتمكن األطراف ال اره للماء من إيقافها.

التككككككككي تسككككككككبب  شااااااااح ربا اللهرةائيااااااااةأن تن شككككككككر ع ككككككككر هككككككككذه ال بقككككككككة بسككككككككبب  ال تسااااااااتطيد الشااااااااوارد .4

 Hydrated ions املموهااااااااةبالشااااااااوارد مككككككككن جزي ككككككككاي املككككككككاء بهككككككككا مشكككككككك لة مككككككككا يسككككككككمى  لعككككككككدد ار بااااااااا 

املزدوجكككككككة، لككككككككذلك  بشاااااااح ات الطبقاااااااة الدساااااااامةوبالتكككككككالي زيكككككككادة أجمهككككككككا، ككككككككذلك تتكككككككأثر الشككككككككوارد 

 بي أو اإليجاب  فإنها لالحاجز الكهربائ  السهذا عندما تحاول اختراق 
 
 .

ً
  ب د فورا

 فيتصف بك  البرو ينية اات املسالك ال اقلة املائيةالق وات أما االن شار البسيط ع ر   

 هذه القنواي ملواد معينة. انتقائية وا طفائية .1

 .Gates البواباتيمكن فت  وإغالق الكثير من هذه القنواي بوساطة  .2
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إلككككككككككى صككككككككككفاي القنككككككككككاة بحككككككككككد عا هككككككككككا كق رهككككككككككا، وشكككككككككك لها، وطبيعككككككككككة الشككككككككككحناي الكهربائيككككككككككة  االنتقائيااااااااااةتعككككككككككود 

املوجكككككككودة علكككككككى السككككككك وة الداخليكككككككة لهكككككككذه القنكككككككاة، وكمثكككككككال علكككككككى مكككككككا سكككككككبق نكككككككذكر ئنكككككككاة الصكككككككوديوم؛ إع تقكككككككيس 

 وبشككككككككدة )سكككككككك   شكككككككككديد  0.5*  0.3
ً
نككككككككانومتر فقككككككككط، كمككككككككا أن السكككككككك   الككككككككداخلي لهككككككككذه القنككككككككواي مشككككككككحون سككككككككلبيا

، لككككككككذلك فهككككككككي تجككككككككذ  شكككككككككوارد الصككككككككوديوم دون غيرهككككككككا ن يجككككككككة لصكككككككك ر ئ رهككككككككا الشكككككككككاردي  5) لالسككككككككلبية  الشكككككككك 

 .Dehydrated ions))هي شوارد منزوعة املاء 

 
 البرو ين اات البوابة  املبوةة . والبو اسيو  عبر ق وات الصوديو  نقل شاردتي : 5الشلل  

امتدادات تقدم بوابة ئناة ال روتين وسككككككككككككككيلة للتحكم بنفوعية القنواي، وأعتقد أن هذه البواباي عبارة عن 

يمكن أن ت    وت لق فتحكككة القنكككاة أو تبتعكككد عنهكككا ن يجكككة التبكككدل الشكككككككككككككككلي لجزيء و  ،لجزيء البرو ين ال ااااقااال

الصكككككككككككوديوم  أو على السككككككككككك   الداخلي )ئناة ، كما يمكن أن توجد على السككككككككككك   الخارجي لل شكككككككككككاء )ئناة ال روتين

  البوتاسيوم .

 
ً
 امليّسر: االنتشار ثانيا

 عندما يتوس ه 
ً
، وعلك ألن املادة ال يمكنها املرور ع ر غشاء الخلية بدون برو ين حامليدعى االن شار ميّسرا

 و الجانب ا:خر.ّسر ان شار املادة إلى ال رف أيمساعدة ال روتين حامل معّين، أي أن هذا ال روتين ي

ل بالسرعة، فسرعة االن شار البسيط تزداد مع ازدياد تركيز املادة 
ّ
الفرق بين االن شار البسيط وامليّسر يتمث

 .سرعة البرو ين الحاملاملن شرة، أما سرعة االن شار امليّسر فتتوئف عند سرعة معينة هي 

حها الشككك ل  رع اإلجابة على هذا السكككؤال يوضكككّ  من سكككرعة االن شكككار امليسكككّ
ً
؛ إع يتوجب على  6)ما الذي يحد إعا

الجزيء املنتقككل أن يككدخككل القنككاة ويرتبط بككاملسككككككككككككككتقبككل، ومن ثم تحككدف تبككدالي شكككككككككككككك ليككة خالل جزء من الثككانيككة 

حركة الحرارية لقجزيء سككككككككككرعان ما تسككككككككككبب لل روتين الحامل تقود إلى انفتاة القناة لقجانب ا:خر لل شككككككككككاء. إن ال

 انفصاله عن املستقبل وتحرره إلى الجانب األخر.
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 آلية االنتشار امليّسر. : 6الشلل  

 بأنه ال يمكن نقل أي جزيء بهذه ال ريقة بسرعة أك ر من السرعة الالزمة لل روتين الحامل ك  
ً
ويبدو واضحا

 تسم  بانتقال وان شار الجزئياي باالتجاهين. يخضع للتبدل الشكلي. ويالحظ بأن هذه ا:لية

من أكثر املواد التي   ،أو سكككككككككر الحليب) كال الكتوز إن ال لوكوز والعديد من السكككككككككرياي األحادية البسككككككككي ة 

 .ألمي يةاتع ر غشاء الخلية بوساطة االن شار امليّسر، باإل افة إلى معظم الحموض 

  الفاعل  ال قل الفّ ال

أي من املن قككة عاي التركيز  ،علس ماادروج دو ممااال التركيزالجزئيككاي أو الشككككككككككككككوارد عنككدمككا ينقككل ال شككككككككككككككككاء 

فكككإن هكككذه العمليكككة تكككدعى  ،وةصااااااااااار  طااااقاااة ،برو ين حاااامااالبوجود  ،املنخفض إلى املن قكككة عاي التركيز املرتفع

 .بال قل الفّ ال

شككككككككوارد ال السككككككككيوم،    شككككككككوارد الصككككككككوديوم، وشككككككككوارد البوتاسككككككككيوم،املواد الت   نتقل ببذه الطريقة نذكرمن 

 .وشوارد الحديد، وشوارد الهيدروجين، وشوارد ال لور، وشوارد اليود

 .ول  والثانوي األ  :لى نم ينإ يقسمو 

 د
ً
 :ويضم :و البدئيد ول ال األ الف ّ ال قل  :وال

   aseATP -) +K-+(Na البو اسيو  –مضخة الصوديو   

نحو الخار  ع ر غشكككككككاء الخلية، وفي الوئت ؛ إع تضككككككك  شكككككككوارد الصكككككككوديوم ولياأل  من آلياي النقل الفّعال تعد

، ووظيفتها كل خاليا الجسااا موجودة في نفسكككه تضككك  شكككوارد البوتاسكككيوم من الخار  إلى الداخل، وهذه املضكككخة 

الكمون الكهربائ  السككككلبي داخل الخاليا  ت زيزعلى جانبي غشككككاء الخلية باإل ككككافة إلى  فرق التركيزاملحافظة على 
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 في وظيفة األلياف العصككككبية وبالتالي األعصككككا  لنقل السككككياالي العصككككبية 
ً
 أسككككاسككككيا

ً
)تشكككك ل هذه املضككككخة عنصككككرا

 ع ر الجهاز العصبي .

ب الشك ل  ال روتين  حيت يتألف  K-+(Na+ (pumpالبوتاسكيوم  -امل وناي األسكاسكية ملضكخة الصكوديوم   7)يوضكّ

 β، والجزيء األصككككككك ر 100.000يعادل  عو وزن جزيئي  α، الجزيء األك ر كرويين م فصاااااالينمن بروتينين  الحامل

ثالث ، وعلى الرغم من وظيفة ال روتين األصكككككككككككككك ر غير معروفة، فإن لل روتين األك ر  55.000عو وزن جزيئي يعادل 

 مميزة تعد  رورية لعمل املضخة وهي   فات

 موائع مستقبلة لربط شوارد الصوديوم على الجزء الذي ي رز لداخل الخلية. ثالثةله  .1

 خلية.لشوارد البوتاسيوم على الجزء الذي ي رز لخار  ال موق ين مستقبلينله  .2

يمتلك الجزء الداخلي من هذا ال روتين القريب من موائع ارتباط شوارد الصوديوم فاعلية  .3

ATPase. 

عندما ترتبط ثالف شكككوارد من الصكككوديوم على القسكككم الداخلي من ال روتين الحامل وشكككاردت  بوتاسكككيوم على 

 ATPاملوجودة في ال روتين وتؤثر في جزيء واحد من الكككككككككككككككككككككككككككك  ATPaseوظيفة األتباز  تت شككككككككككككككطالقسككككككككككككككم الخارجي منه، 

ال ائة، وأعتقد أن هذه ال ائة تسككبب عالية  فوساافاتوجزي ة  ADPشككاطرة إياه إلى أدينوزين ثنائ  الفوسككفاي 

 
ً
 شااالليا

ً
في جزيء ال روتين الحامل فيلق  بشككككوارد الصككككوديوم إلى الخار  وشككككوارد البوتاسككككيوم نحو الداخل،   بدال

 .غير م روفةولكن ا:لية الدئيقة لهذا التبدل الشكلي في جزيء ال روتين ال تزال 

 

 

 

 

 

 آلية عمل  : 7الشلل  

 البو اسيو . –مضخة الصوديو  

 

 

 

 

 

   )aseATP -) 2+aC اللالسيو مضخة  

باملقارنة مع  داخل الخليةفي السككككككككككائل   ةفي الحالة السككككككككككوي) ل السككككككككككيومل امل خفضتركيز الاملحافظة على يتم 

خ  ضاااّ حداهما في غشكككاء الخلية وهي إ  ليتينآويتحقق علك ب ،عن طريق مضكككخة ال السكككيوم خليةالسكككائل خار  ال

 لشااااااااابلة الهيوليةكاالعضكككككككككككياي الخلوية  حدىإلى إ هذه الشكككككككككككوارد تضككككككككككك  خرى واأل  ،اللالسااااااااايو  ل خارجشاااااااااوارد 

كما مضكككككككككككخة ال السكككككككككككيوم تمتلك و  ،كافة الخاليافي  الجسااااااااايمات اللوندريةلى إو أ ،لياف العضكككككككككككليةلأل الداخلية

  .ATPaseفاعلية  البوتاسيوم - مضخة الصوديوم

β  
α  
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     )aseATP -) +H  ون و البرمضخة  

كذلك  وتمتلك ،مدرو  تركيزها علسي أاملعدة لى ملعة إاملعدية الجدارية من الخاليا  الهيدروجينوارد شقل تن

  .ATPaseفاعلية 

 
ً
  ويضم :ي الثانو ال الف ّ ال قل  :ثانيا

افقال قل     Symport   نفس اال  اه  املتر

  عال  تركيز  أولى ي شككككككككككال األ لى خار  الخلية بالنقل الفعّ إتنقل شككككككككككوارد الصككككككككككوديوم عندما 
ً
 لهذه الشككككككككككوارد جدا

ن وتتمك ،نحو داخل الخليةللصككككككككككككككوديوم  طاقة انتشاااااااااااار كبيرةوي تج عن علك  ،خار  الخلية باملقارنة مع داخلها

وتسكككككمى هذه الظاهرة  ،خرى مع الصكككككوديوم ع ر ال شكككككاء الهيوليأطائة ان شكككككار الصكككككوديوم هذه من  كككككحب مواد 

افق  .ال الثانوي نواع النقل الفعّ أحدى إوهي  co-transport بال قل املتر

 اساااااااااااتقبااال موقع  هككذا ال روتين يمتلكككحيككت  ؛في غشككككككككككككككككاء الخليككة خرآحاااماال علككك بوجود بروتين ويتحقق 

 بموئعككه املسككككككككككككككتقبكل كككل منهمككا وعنككد ارتبككاط ،التي تنقككل بككالترافق معككه الثككانيككةللمككادة خر ا: للصككككككككككككككوديوم و حككدهم أ

  الحامل يت ّيرروتين ش ل ال ن إف ،ان شار الصوديوم الكبيرة طاقةلى إ افة وباإل 
ً
  .لى داخل الخليةإكليهما  نائال

 أمن املواد التي يتم نقلها  مينيةالغلوكوز والحموض األ  كل منيعد 
ً
حيت  ؛يضككككككككككككككاألية النقل املترافق آب يضككككككككككككككا

حدهما للصككككككككوديوم والثان  أ ،جهته الخارجية على مسككككككككتقبلين ينامتالك ال روتين الحامل موئع  8)ن الشكككككككك ل يبيّ 

  ن تركيز الصكككككككككككككوديوم خار  الخلية كبيرأوبما  ،لل لوكوز 
ً
ن شكككككككككككككار اال يوفر طائة سكككككككككككككعلك  نإف مقارنة بداخلها جدا

ال بعد إش له  املتمثلة بعدم ت ير التي يتمتع بها ال روتين الحامل املهمةلى علك الخاصية إنضيف و  ،الالزمة للنقل

 أارتباط جزيء ال لوكوز 
ً
 .لى داخل الخلية في الوئت نفسهإيتم نقل الصوديوم وال لوكوز  عندئذخ  ،يضا

خرى من أولكن بككككاسككككككككككككككتخككككدام مجموعككككة  ،ةمي يككككة بنفس ال ريقككككة السكككككككككككككككككابقككككالنقككككل املترافق لقحموض األ يتم 

  .ال روتيناي الحاملة

الخاليا الظهارية  ككككمن  مي ية مع الصككككوديوم بشكككك ل خا و الحموض األ أالنقل املترافق سككككواء لل لوكوز يتم 

  .  و الدانأنيبب املتعر  القريب األ ول من القسم األ )ال لوية  باينيبيلأل و  ، معاء الدئيقةاأل ) للسبيل املعوي 
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افق للصوديو  ال : 8الشلل    .الغلوكوز  – قل املتر

 

 Antiport   ا  اهين مختلفين   املضاد امل اكس ال قل  

 ) التي تتمال السيوم  –لية النقل املعاكس للصوديوم آيضم 
ً
حيت  ؛ 9)الش ل  غشية جميع الخالياأفي   تقريبا

بنفس ال روتين  بعد ارتباطهماوعلك  ،للداخلشوارد الصوديوم بينما تتحرك  ل خارجتتحرك شوارد ال السيوم 

لى النقل إ افة باإل  هذا النقلتم ي .ثير طائة االن شار الكبيرة للصوديوم كما في النقل املترافقأت توتح الحامل

  يولى لل السيوم عن طريق املضخة الخاصة به والتي عكر ال األ الفعّ 
ً
 .سابقا

 
 

 .اللالسيو  –للصوديو   امل اكس قل ال : 9الشلل              

 .بالتوفيق ل جميد ...املحاضرة ربت ان


