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 الثانيةاملحاضرة 

 نقل الشوارد والجزيئات عبر غشاء الخلية – السائل خارج الخاليا

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

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

، وعلى الرغم من أن هذا النمط من الخاليا ربما كان خلية تريليون  25املثال يبلغ العدد الكلي لخاليا الدم الحمراء حوالي 

  75األكثر وفرة إال أن هناك 
ً
 تريليون خلية. 100تريليون خلية أخرى، وبالتالي فإن كامل الجسم يحوي تقريبا

 البيئة الداخلية –السائل خارج الخاليا 

ل ،من جسككككككككككم االنسككككككككككان البالغ% 65ائل حوالي و شكككككككككك ل السككككككككككت
ّ
السااااااااائل داخل ويدعى ثلثيها السككككككككككائل داخل الخاليا  ويمث

)املسككككككككافاة البي ية  في األفضككككككككية خار  الخاليا  الثلث املتبقيبينما يتوضككككككككع  ،Intracellular fluid الخلوي الخاليا أو داخل 

فهو  ،يتحرك باسككككككككككككتمراربأنه السككككككككككككائل  يتميز هذا، و Extracellular fluid أو الخارج الخلوي  السااااااااااائل خارج الخالياويدعى 

السككائل خار   يحوي يمز  بين الدم وسككوائل ال سككال باالن شككار ع ر جدر الشككعيراة الدموية. نقل بسككرعة في الدم، ومن ثم  ي  

ولذلك فإن الخاليا كلها تعيش  ،التي تحتاجها الخاليا السكككككككككككتمرار حيا ها Nutrientsالشكككككككككككوارد )األيوناة  وامل ذياة  الخلوي 

 في البيهة نفسكككها وهي السكككائل خار  
ً
أو  Internal environment بالبيئة الداخليةائل ولهذا يدعى هذا السككك الخلوي أسكككاسكككا

الفيزيولوجي الفرنسككككككك ي كلود برنار   في القرن التاسكككككككع عشكككككككر)الوسكككككككط الداخلي وهذا املصكككككككوال وضكككككككعه  بل حوالي مائة عام 

Claude Bernard. 

لألكسجين وال لوكوز )سكر الخاليا  ادرة على العيش والنمو وإنجاز وظائفها الخاصة طاملا توفر التركيز املناسب ت ون  

 العنب  والشوارد املختلفة والحموض األمي ية واملواد الدسمة والعناصر األخرى في هذه البيهة الداخلية.

والبيكربوناة  Chlorideوال لور  Sodiumكمياة وتراكيز كبيرة من شوارد الصوديوم  الخلوي السائل خارج يحوي 

Bicarbonate خاصة بالخلية مثل األكسجين باإلضافة إلى امل ذياة الOxygen  وال لوكوزGlucose  والحموض الدسمة

Fatty acids  والحموض األمي يةAmino acids  ثاني أوكسيد الكربون الذي ي 
ً
نقل من الخاليا إلى الرئة ، كما يحوي أيضا

 االستقالبية األخرى التي تنقل إلى ال ليتين إلفراغها. الفضالة، باإلضافة إلى إلطراحه

والخصككككككككككككككائص الفيزيائيكة للسككككككككككككككائل خار  الخلوي مع  يمهكا، ومجكاال هكا الوبيعيكة،  الهكامة امل وناة،  1)الجكدول  يظهر

يالحظ مدى ضكككككيا املجال الوبي ي و وحدودها العظمى )التي ال تؤدي إلى املوة في حال اسكككككتمرة لفترة  صكككككيرة من الزمن ، 

 عادة مسببة للمرض أو ناجمة عنه.ل ل منها، بحيث أن القيم خار  هذه املجاالة ت ون 

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

 إلى حلقككة مفرغككة من زيككادة االسككككككككككككككتقال  الخلوي، كمككا  ككد  7 – 6بمقككدار 
ً
درجككاة مهويككة عن الككدرجككة الوبيعيككة يؤدي غككالبككا

ل األ 
ّ
 نزيماة وتخّربها وبالتالي تلف الخاليا ومو ها.يؤدي إلى تعو
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ً
في الجسككككككم فالقيمة  درجة الحموضاااااةأو  األساااااااااااا    القلوي  –لتوازن الحمضااااا   ل املجال الضككككككّياكما يالحظ أيضككككككا

 . يؤدي إلى املوة د  0.5زيادة أو نقصان عن هذه القيمة بمقدار أي إن و ، 7.4هي   السويةالوبيعية )

، فعندما ينخفض تركيزها إلى ثلث الحد الوبي ي يصككككككككككككككب  ال ككككككككككككككخص شاااااااااااوارد البو اسااااااااااايو هام هو  آخر هناك عامل

، لعدم  درة األعصككككككككككككككا  على نقل السككككككككككككككياالة العصككككككككككككككبية، وإ ا ما ارتفع تركيزها إلى ضككككككككككككككعفين أو أكثر عن القيمة 
ً
مشككككككككككككككلوال

 فإن العضلة القلبية تتثبط بشدة.  السوية)الوبيعية 

ا ينخفض تركيزها إلى أ ل من نصككف املقدار الوبي ي فإن ال ككخص يعاني من تقلصككاة فعندم شااوارد اللالساايو أما 

وعندما  ،كزازية في جميع عضككككالة الجسككككم بسككككبب التوليد املسككككتمر للسككككياالة والدفعاة العصككككبية في األعصككككا  املحيوية

 مختلفة اض عصكككككككككككبيةركيزه الوبي ي، يظهر على ال كككككككككككخص أعر إلى ما دون نصكككككككككككف ت  ركيز الغلوكوز  سااااااااا ر ال    يهبط 

  .و د ي تهي األمر بال يبوبةأو االختال ،  شويش في الرؤية، أو السلوك ال ريب والعنيف، الكاالرتباك، أو 

 سائل خارج الخلوي للالفيزيائية  الخصائصة و  : امل ونات الهام1الجدول  

 

 

 

 

 

 

 فيختلف خلوي اللسائل داخل الخاليا  داخل لبال سبة أما 

 السائل خار  الخاليا، فهو يحوي كمياة بش ل واضل عن

  Magnesium وامل نيزيوم Potassiumكبيرة من شوارد البوتاسيوم 

 من شوارد الصوديوم وال لور املوجودة Phosphateوالفوسفاة 
ً
 بدال

 . 1)الش ل  في السائل خار  الخاليا

 على هذا االختالف بين السائل خار  وداخل الخلوي  املحافظةتتم 

 ع روالجزيهاة الشوارد  ت تقل من خاللهاآلياة خاصة بوساطة 

 الخاليا. أغشية

 

 التركي  ال يميائي للسائل خارج الخلوي  : 1الشلل  

 .والسائل داخل الخلوي  
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 جهاز الدوران –جهاز نقل السائل خارج الخاليا 

تستلزم تحرك الدم بش ل  املرحلة األولىع ر جميع أجزاء الجسم في مرحلتين مختلفتين:  الخلوي ي تقل السائل خار  

 تتضمن تحرك السوائل بين الشعيراة الدموية والخاليا.  والثانيةدائم ضمن جهاز الدوران، 

  ؛دوران الدم بش ل عام  2)يّ ن الش ل 

تم الدم  أن إ    بمعدل مرة في كاملةدورة ي 

 ضاعف  لك يتد يقة في حالة الراحة، و ال

 إلى ست مراة في الد يقة عندما يقوم 

 .بجهد أو عمل شاقال خص 

 

 

 

  : الت ظي  ال ا  لجهاز الدوران.2الشلل  

 

 

 

 

 

 يحدث في السائل خار  الد  خالل الش يرات الدمويةعندما يمر 
ً
 مستمرا

ً
بين مصورة الدم وبين الخلوي ، فإن تبادال

بحيث أن كمية كبيرة من  نفو ه، وكما يالحظ فإن الشكككككعيراة  3)السكككككائل الخاللي الذي يمأل األفضكككككية بين الخاليا الشككككك ل 

 بين الدم واألفضية ال سيجية.  Diffuseالسوائل والعناصر املنحلة فيها تستويع االن شار 
ً
 جيهة و هابا

لاجزيهككاة في املصككككككككككككككورة والسككككككككككككككوائككل الخالليككة، ولككذلككك فككإن  Kineticهككذه تنجم عن امليككل الحركي  عمليااة اتناشااااااااااااارإن 

 في كل االتجاهاة داخل السكككائل نفسكككه وع ر املسكككام واألفضكككية 
ً
السكككوائل والجزيهاة املنحلة تتحرك باسكككتمرار جيهة و هابا

 الخلوية. 

 

 

 

3 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 

 

 وعبر األفضية الخاللية  املسافات البينية .  : اناشار السوائل عبر جدر الش يرات الدموية3الشلل  

 عن الشكككعيراة الدموية أكثر من في الجسكككم تبعد خلية  ةوجد أيتال 
ً
 ل لميكرومتر، وهذا يؤمن ان شكككار  50 – 25تقريبا

. ولذلك فإن السككوائل خار  الخاليا   من الشككعيراة الدموية إلى الخلية في غضككون بضككعة ثوانل
ً
في كل م ان ت ون مادة تقريبا

 كما أنها في الجسم سواء تلك السوائل في املصورة، أو في األفضية الخاللية، 
 
مز  باستمرار للمحافظة على التجانس التام ت

 .
ً
  نسبيا

 نقل الشوارد والجزيئات عبر غشاء الخلية

 ال قل الفّ ال –اتناشار 

املكككككككككككككاء واملكككككككككككككواد املنحلكككككككككككككة أو املذابكككككككككككككة جزيهكككككككككككككاة كافكككككككككككككة الشكككككككككككككوارد والجزيهكككككككككككككاة فكككككككككككككي سكككككككككككككوائل الجسكككككككككككككم بمكككككككككككككا فيهكككككككككككككا  ت كككككككككككككون 

Dissolved substances  وتتعلككككككا هككككككذه الحركككككككة بدرجككككككة الحككككككرارة، ف لمككككككا ازدادة درجككككككة الحككككككرارة حركااااااة مسااااااتمرةفككككككي ،

 .درجة الصفر املطلقازدادة الحركة، وال تتو ف هذه الحركة في أي ظرف كان باستثناء 

يكككككككتم النقكككككككل ع كككككككر غشكككككككاء الخليكككككككة سكككككككواء املباشكككككككر ع كككككككر الوبقكككككككة الدسكككككككمة املزدوجكككككككة أو الكككككككذي يحكككككككدث ع كككككككر ال روتينكككككككاة 

 النقكككككككككككل املنفعكككككككككككل  Diffusion اتناشااااااااااااربواحكككككككككككدة مكككككككككككن ايليتكككككككككككين األساسككككككككككككيتين ايتيتكككككككككككين: 
ً
 Passive)ويكككككككككككدعى أيضككككككككككككا

transport ال قل الفّ ال  أو Active transport. 

 ع ر غشاء الخلية إلى نموين: يقس  اتناشار

  Facilitated diffusion. اتناشار امليّسر ، وSimple diffusion اتناشار البسيط 

 

 

 

4 

https://manara.edu.sy/


 

 

 
https://manara.edu.sy/ 

 :
ً
  اتناشار البسيطأوت

بين الجزيئيكككة )الفراغكككاة  الحرككككة ال شككككككككككككككوكككة لاجزئيكككاة والشككككككككككككككوارد ع ر فتحكككاة ال شكككككككككككككككككاء أو األفضككككككككككككككيكككة يقصكككككككككككككككككد بكككه 

Intermolecular spaces  بكمية أو تركيز  ساااارعة اتناشاااااردون الحاجة لالرتباط بال روتيناة الحاملة في ال شكككككاء، وتتعلا

 وعدد الفتحاة في ال شاء والتي يمكن لاجزيهاة أو الشوارد أن تمر ع رها. ،Kinetic motionاملادة، وسرعة الحركة 

املوجودة في الوبقكة الكدسككككككككككككككمكة املزدوجكة، أو ع ر  األفضااااااااااايةيمكن لالن شككككككككككككككار البسككككككككككككككيط أن يحكدث بوريقتين: إمكا ع ر 

 .  4)في بعض ال روتيناة النا لة الش ل  الق وات املائية

 

 

 

 مسالك ال قل  : 4الشلل  

 عبر غشاء الخلية.

 

 

 

 

 

 

تككككككم خاللهككككككا فصككككككل دسككككككم الخليككككككة عككككككن ال روتينككككككاة ثككككككم إعككككككادة تركي هككككككا مككككككن جديككككككد وتشكككككككيل  دراسااااااة   ريبيااااااةأجريككككككت 

بككككككككدون أي بروتينككككككككاة نا لككككككككة، وتككككككككم باسككككككككتخدام مثككككككككل هككككككككذا  فقككككككككطتتككككككككألف مككككككككن طبقككككككككة دسككككككككمة مضككككككككاعفة  أغلفااااااااة  اااااااا  ية

 :خصائص هذه الطبقةال شاء الصن ي تحديد 

أحكككككككد أهكككككككم العوامكككككككل التكككككككي تحكككككككدد سكككككككرعة  Lipid solubilityانحاااااااالل أو ملوداااااااان املاااااااادة  ااااااا  الدسااااااا  يعكككككككد  .1

 ان شار املادة.

أن تكككككككككككذو  فكككككككككككي هكككككككككككذه  ،وال حاااااااااااول  ،ال رداااااااااااون  وثاااااااااااا ي أكسااااااااااايد ،واآلزوت ،األكساااااااااااجينيسكككككككككككتويع ككككككككككككل مكككككككككككن  .2

 الوبقة وتن شر ع ر ال شاء بوريقة مشابهة لالن شار الذي يحدث في محلول مائي.

ال ينحككككككككل بالدسككككككككم، ولكنككككككككه يختككككككككرق ال شككككككككاء بسككككككككرعة كبيككككككككرة، والكثيككككككككر منككككككككه يمككككككككر ع ككككككككر  املاااااااااءبككككككككالرغم مككككككككن أن  .3

 اااااااغر سكككككككبب فكككككككي  لككككككك يعكككككككود إلكككككككى هككككككذه الوبقكككككككة )ولككككككككن مككككككا يمكككككككر ع كككككككر  نككككككواة ال كككككككروتين أكثكككككككر ، ويعتقككككككد أن ال

بحيككككككككث تسككككككككتويع أن تع ككككككككر  وكافيككككككككة، طاقااااااااة حركيااااااااة كبياااااااارةباإلضككككككككافة إلككككككككى امتالكهككككككككا  حجاااااااا  جزيئااااااااات املاااااااااء

بسكككككككككهولة وسكككككككككرعة كالرصاصكككككككككة الجكككككككككزء الدسكككككككككم مكككككككككن ال شكككككككككاء  بكككككككككل أن تكككككككككتمكن األطكككككككككراف ال كككككككككاره للمكككككككككاء مكككككككككن 

 إيقافها.
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 ار باااااااااا التككككككككي تسككككككككبب  ال هردائيااااااااةشااااااااح   ا أن تن شككككككككر ع ككككككككر هككككككككذه الوبقككككككككة بسككككككككبب  ت تسااااااااتطيد الشااااااااوارد .4

وبالتككككككككالي زيككككككككادة  Hydrated ions املموهااااااااةبالشااااااااوارد لعككككككككدد مككككككككن جزيهككككككككاة املككككككككاء بهككككككككا مشكككككككك لة مككككككككا يسككككككككمى 

املزدوجككككككككة، لككككككككذلك عنككككككككدما تحككككككككاول اختككككككككراق  بشااااااااح ات الطبقااااااااة الدساااااااامةحجمهككككككككا، كككككككككذلك تتككككككككأثر الشككككككككوارد 

 بي أو اإليجابي فإنها لالحاجز الكهربائي السهذا 
 
 .

ً
  ب د فورا

 فيتصف بك: الق وات البرو ينية ملات املسالك ال اقلة املائيةأما االن شار البسيط ع ر   

 هذه القنواة ملواد معينة. انتقائية وا طفائية .1

 .Gates البواباتيمكن فت  وإغالق الكثير من هذه القنواة بوساطة  .2

إلكككككككككى صكككككككككفاة القنككككككككككاة بحكككككككككد  ا هككككككككككا كقورهكككككككككا، وشكككككككككك لها، وطبيعكككككككككة ال ككككككككككحناة الكهربائيكككككككككة املوجككككككككككودة  اتنتقائيااااااااااةتعكككككككككود 

نككككككككانومتر  0.5*  0.3علككككككككى السككككككككووا الداخليككككككككة لهككككككككذه القنككككككككاة، وكمثككككككككال علككككككككى مككككككككا سككككككككبا نككككككككذكر  نككككككككاة الصككككككككوديوم؛ إ  تقككككككككيس 

 وبشككككككككككدة )سككككككككككو  شككككككككككديد السككككككككككلبية  
ً
،  5) الشكككككككككك لفقككككككككككط، كمككككككككككا أن السككككككككككو  الككككككككككداخلي لهككككككككككذه القنككككككككككواة م ككككككككككحون سككككككككككلبيا

لكككككككككككذلك فهكككككككككككي تجكككككككككككذ  شكككككككككككوارد الصكككككككككككوديوم دون غيرهكككككككككككا ن يجكككككككككككة لصككككككككككك ر  ورهكككككككككككا الشكككككككككككاردي )هكككككككككككي شكككككككككككوارد م زوعكككككككككككة املكككككككككككاء 

(Dehydrated ions. 

 
 البرو ين ملات البوابة  املبودة . والبو اسيو  عبر ق وات الصوديو  نقل شاردتي : 5الشلل  

امتاادادات لجزيء تقككدم بوابككة  نككاة ال روتين وسككككككككككككككيلككة للتحكم بنفو يككة القنواة، ويعتقككد أن هككذه البوابككاة عبككارة عن 

، كما يمكن أن يمكن أن ت وي وت لا فتحة القناة أو تبتعد عنها ن يجة التبدل الشككككلي لجزيء ال روتينو  ،البرو ين ال اقل

  م  أو على السو  الداخلي ) ناة البوتاسيوم .توجد على السو  الخارجي لل شاء ) ناة الصوديو 
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: اتناشار امليّسر
ً
 ثانيا

 عندما يتوسوه 
ً
، و لك ألن املادة ال يمكنها املرور ع ر غشاء الخلية بدون مساعدة برو ين حامليدعى االن شار ميّسرا

 ب ايخر.ّسر ان شار املادة إلى الورف أو الجانيال روتين حامل معّين، أي أن هذا ال روتين ي

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

 .سرعة البرو ين الحاملأما سرعة االن شار امليّسر فتتو ف عند سرعة معينة هي 

حها الشكككك ل  ر  اإلجابة على هذا السككككؤال يوضككككّ  من سككككرعة االن شككككار امليسككككّ
ً
؛ إ  يتوجب على الجزيء  6)ما الذي يحد إ ا

املنتقل أن يدخل القناة ويرتبط باملسككككككككككتقبل، ومن ثم تحدث تبدالة شكككككككككك لية خالل جزء من الثانية لل روتين الحامل تقود 

حركة الحرارية لاجزيء سكككرعان ما تسكككبب انفصكككاله عن املسكككتقبل وتحرره إلى إلى انفتاا القناة لاجانب ايخر لل شكككاء. إن ال

 الجانب األخر.

 
  : آلية اتناشار امليّسر.6الشلل  

 بأنه ال يمكن نقل أي جزيء بهذه الوريقة بسككككرعة أك ر من السككككرعة الالزمة لل روتين الحامل كي يخضككككع 
ً
ويبدو واضككككحا

 تسم  بانتقال وان شار الجزئياة باالتجاهين. للتبدل الشكلي. ويالحظ بأن هذه ايلية

من أكثر املواد التي تع ر غشكككاء   ،أو سككككر الحليب) كال الكتوز إن ال لوكوز والعديد من السككككرياة األحادية البسكككيوة 

 .ألمي يةاالخلية بوساطة االن شار امليّسر، باإلضافة إلى معظم الحموض 
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  الفاعل  ال قل الفّ ال

أي من املنوقة  اة التركيز املنخفض إلى  ،ع س مدروج أو ممال التركيزالجزئياة أو الشكككككككككككوارد ء عندما ينقل ال شكككككككككككا

 .بال قل الفّ الفإن هذه العملية تدعى  ،ودصرف طاقة ،برو ين حاملبوجود  ،املنوقة  اة التركيز املرتفع

البوتاسككككككككيوم، شككككككككوارد ال السككككككككيوم، وشككككككككوارد : شككككككككوارد الصككككككككوديوم، وشككككككككوارد املواد الت   نتقل ب ذه الطريقة نذكرمن 

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

 .: األول  والثانوي ويقسم إلى نموين

: ال قل الفّ ال األول 
ً
 :ويضم: أو البدئي أوت

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

نحو الخار  ع ر غشكاء الخلية، وفي الو ت نفسكه تضك  ؛ إ  تضك  شكوارد الصكوديوم األولي من آلياة النقل الفّعال تعد

فرق ، ووظيفتها املحافظة على كل خاليا الجساااااااا شككككككككككوارد البوتاسككككككككككيوم من الخار  إلى الداخل، وهذه املضككككككككككخة موجودة في 

 الكمون الكهربائي السككلبي داخل الخال  ت زيزعلى جانبي غشككاء الخلية باإلضككافة إلى  التركيز
ً
يا )تشكك ل هذه املضككخة عنصككرا

 في وظيفة األلياف العصبية وبالتالي األعصا  لنقل السياالة العصبية ع ر الجهاز العصبي .
ً
 أساسيا

ل الشككككككككك ل  حيث يتألف ال روتين   K-+(Na+ (pumpالبوتاسكككككككككيوم  -امل وناة األسكككككككككاسكككككككككية ملضكككككككككخة الصكككككككككوديوم   7)يوضكككككككككّ

 و وزن  β، والجزيء األصككككككك ر 100.000يعادل   و وزن جزيئي  α، الجزيء األك ر كرويين م فصاااااالينالحامل من بروتينين 

مميزة تعد  ثالث  فات، وعلى الرغم من وظيفة ال روتين األص ر غير معروفة، فإن لل روتين األك ر  55.000جزيئي يعادل 

 ضرورية لعمل املضخة وهي:

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

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

 .ATPaseيمتلك الجزء الداخلي من هذا ال روتين القريب من موا ع ارتباط شوارد الصوديوم فاعلية  .3

عندما ترتبط ثالث شكككككوارد من الصكككككوديوم على القسكككككم الداخلي من ال روتين الحامل وشكككككاردتي بوتاسكككككيوم على القسكككككم 

شككككككككككككككاطرة إياه إلى  ATPاملوجودة في ال روتين وتؤثر في جزيء واحد من الكككككككككككككككككككككككككككك  ATPaseوظيفة األتباز  تت شككككككككككككككطالخارجي منه، 

 ا ة، ويعتقد أن هذه الوا ة تسككككككبب الوعالية  فوسااااافاتوجزيهة  ADPأدينوزين ثنائي الفوسككككككفاة 
ً
 شااااالليا

ً
في جزيء   بدت

ال روتين الحامل فيلقي بشكوارد الصكوديوم إلى الخار  وشكوارد البوتاسكيوم نحو الداخل، ولكن ايلية الد يقة لهذا التبدل 

 .غير م روفةالشكلي في جزيء ال روتين ال تزال 
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  : آلية عمل 7الشلل  

 البو اسيو . –الصوديو  مضخة 

 

 

 

 

   ATPase -) +2(Ca مضخة اللالسيو  

باملقارنة مع السكككككككككككائل  داخل الخليةلل السكككككككككككيوم )في الحالة السكككككككككككوية  في السكككككككككككائل  امل خفضيتم املحافظة على التركيز 

شوارد اللالسيو  خ  ّض ، ويتحقا  لك بآليتين: إحداهما في غشاء الخلية وهي عن طريا مضخة ال السيوم خار  الخلية

لأللياف العضككلية، أو إلى  كالشااب ة الهيولية الداخليةالعضككياة الخلوية  إحدىإلى  هذه الشككوارد ، واألخرى تضكك للخارج

فاعلية البوتاسكككككككككككككيوم  -كما مضكككككككككككككخة الصكككككككككككككوديوم تمتلك مضكككككككككككككخة ال السكككككككككككككيوم كافة، و  في الخاليا الجسااااااااااايمات ال وندرية

ATPase.  

     ATPase -) +(Hمضخة البرو ون  

فاعلية مدرو  تركيزها، وتمتلك كذلك  ع سمن الخاليا الجدارية املعدية إلى ملعة املعدة أي  الهيدروجينتنقل شوارد 

ATPase.  

:
ً
 ويضم:: ال قل الفّ ال الثانوي  ثانيا

افق    Symport   نفس ات  اه  ال قل املتر

 عال  عندما تنقل شكككوارد الصكككوديوم إلى خار  الخلية بالنقل الفّعال األولى ي شكككأ تركيز 
ً
لهذه الشكككوارد خار  الخلية   جدا

للصكككككوديوم نحو داخل الخلية، وتتمكن طا ة ان شكككككار الصكككككوديوم  طاقة اناشااااار كبيرةباملقارنة مع داخلها، وي تج عن  لك 

افقهذه من سكككحب مواد أخرى مع الصكككوديوم ع ر ال شكككاء الهيولي، وتسكككمى هذه الظاهرة  وهي  co-transport بال قل املتر

 إحدى أنواع النقل الفّعال الثانوي.

أحكككدهم  اساااااااااااتقباااال موقع ال روتين يمتلكككك هكككذا حيكككث  ؛في غشككككككككككككككككاء الخليكككة حاااامااال آخرويتحقا  لكككك بوجود بروتين 

 طاقة، وعند ارتباط كل منهما بمو عه املسكككككككككتقبل وباإلضكككككككككافة إلى التي تنقل بالترافا معه الثانيةللمادة ايخر للصكككككككككوديوم و 

 كليهما إلى داخل الخلية.
ً
  ان شار الصوديوم الكبيرة، فإن ش ل ال روتين الحامل يت ّير نا ال
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 بآلية النقل املترافا أيضكككا؛ حيث يبّين الشككك ل  األمينيةالغلوكوز والحموض يعد كل من 
ً
من املواد التي يتم نقلها أيضكككا

امتالك ال روتين الحامل مو عين مسككتقبلين على جهته الخارجية، أحدهما للصككوديوم والثاني لل لوكوز، وبما أن تركيز   8)

 مقارنة بداخلها فإن  لك 
ً
ة االن شككككككككككككككار الالزمة للنقل، ونضككككككككككككككيف إلى  لك يوفر طا سككككككككككككككالصككككككككككككككوديوم خار  الخلية كبير جدا

 
ً
، عندئذل يتم الخاصية املهمة التي يتمتع بها ال روتين الحامل املتمثلة بعدم ت ير ش له إال بعد ارتباط جزيء ال لوكوز أيضا

 نقل الصوديوم وال لوكوز إلى داخل الخلية في الو ت نفسه.

قككة السككككككككككككككككابقككة، ولكن بككاسككككككككككككككتخككدام مجموعككة أخرى من ال روتينككاة يتم النقككل املترافا لاحموض األمي يككة بنفس الوري

  الحاملة.

يتم النقل املترافا سكككككواء لل لوكوز أو الحموض األمي ية مع الصكككككوديوم بشككككك ل خاظ ضكككككمن الخاليا الظهارية للسكككككبيل 

  املتعر  القريب أو الداني . ال لوية )القسم األول من األنيبب لألنيبيباةاملعوي )األمعاء الد يقة ، و 

 

 
 

 
افق للصوديو  8الشلل    الغلوكوز. – : ال قل املتر
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 Antiportال قل امل اكس  املضاد     ا  اهين مختلفين  

  في أغشية جميع الخاليا –يضم آلية النقل املعاكس للصوديوم 
ً
؛ حيث تتحرك  9)الش ل  ال السيوم التي تتم )تقريبا

وتحت تأثير  بنفس ال روتين الحامل و لك بعد ارتباطهما ،للداخلشوارد الصوديوم بينما تتحرك  للخارجشوارد ال السيوم 

باإلضافة إلى النقل الفّعال األولى لل السيوم عن  هذا النقل. يتم طا ة االن شار الكبيرة للصوديوم كما في النقل املترافا

. ةطريا املضخة الخاصة به والتي  كر 
ً
 سابقا

 

 
 

 اللالسيو . – : ال قل امل اكس للصوديو  9الشلل              

 

 ان  ت املحاضرة ... بالتوفيق للجميد.
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