
 

  Active Uptakeسابؼاً : وظشياث االمتصاص انىشط
 

( يزؼؼ عٍيبً أزمبي األيٛٔبد ػذ رذسط اٌزشويض ، 4-3ِٓ إٌزبئظ اٌّجٛثخ فٝ عذٚي )

سجيً اٌّضبي ٔغذ أْ رشويض اٌجٛربسيَٛ فٝ اٌفغٛح اٌؼظبسيخ ٌغزٚس ٔجبربد  ٚػٍٝ

ِشح ػٕٗ فٝ اٌّؾٍٛي اٌّغزٜ . ٚػٍٝ اٌؼىس ٔغذ أْ رشويض  88اٌزسح يضيذ ؽٛاٌٝ 

اٌظٛديَٛ فٝ اٌؼظيش اٌخٍٜٛ ٌغزس ٔفس إٌجبد يظً ِٕخفؼبً ثبٌّمبسٔخ ثبٌزشويض فٝ 

ػٍخ فٝ اِزظبص اٌؼٕبطش . ٚال يّىٓ اٌّؾٍٛي اٌخبسعٝ، ٚ٘زا يؤوذ ثأْ ٕ٘بن ِفب

أْ يؾذس رٌه رٍمبئيبً ثً يؾزبط إٌٝ ؽبلخ ٚؽجيؼٝ أْ يىْٛ ِظذس ٘زٖ اٌطبلخ إٌشبؽ 

اٌؾيٜٛ ثبٌخٍيخ ٚػٍٝ رٌه أُؽٍك ػٍٝ ٘زا االِزظبص اسُ االِزظبص إٌشؾ أٚ 

االِزظبص اٌؾيٜٛ. ٕٚ٘بن ثؼغ اٌشٛا٘ذ اٌزٝ رؤوذ أْ ٘زا االِزظبص يؾزبط إٌٝ 

  :ٕٙبؽبلٗ ِ

 

يضداد مؼذل امتصاص األيوواث باستفاع دسجت انحشاسة ) حتي حذود مؼيىت ( 1- 

  .ورنك ألن انحشاسة تُضيذ مه انىشاط انحيوى نهخهيت

 

يضداد مؼذل االمتصاص مغ صيادة ضغط األكسيجيه في وسط ومو انجزوس ، أى 2- 

تقم بإضافت  ان االمتصاص مشتبط بؼمهيت انتىفس . وقذ نوحظ أن ػمهيت االمتصاص

  .مثبطاث نؼمهيت انتىفس

 

يضداد مؼذل االمتصاص مغ صيادة محتوى انجزس مه انكشبوهيذساث حيث تؼمم 3- 

  .هزي انمشكباث كمصذس نهطاقت

 

ٚرؾبٚي ٔظشيبد االِزظبص إٌشؾ )اٌؾيٜٛ( رفسيش ِبػغضد ػٕٗ إٌظشيبد 

ح اٌؼظبسيخ ػذ اٌسبثمخ ِٓ إِىبٔيخ اِزظبص إٌجبد ٌٍؼٕبطش ٚرشاوّٙب فٝ اٌفغٛ

رذسط اٌزشويض ٚوزٌه ويفيخ اِزظبص إٌجبد ٌألٔيٛٔبد اٌسبٌجخ اٌشؾٕخ ٚاخزشالٙب 

  :ٌسطؼ اٌغزس راد اٌشؾٕخ اٌسبٌجخ ، ِٚٓ ٘زٖ إٌظشيبد

 

 Carrier Theory (وظشيت انىاقم )انمواد انحامهت1- 
 

د رؼزّذ ثغبٔت ٔزبئظ رغبسة ٘ٛعالٔذ اٌسبثك روش٘ب ػٍٝ اٌطؾبٌت ، ٔغذ أْ إٌجبرب

فٝ ؽيبرٙب ػٍٝ رفؼيً ٔٛع ِؼيٓ ِٓ األيٛٔبد ػٍٝ ؽسبة أٔٛاع أخشٜ إرا ِب ٚعذ 

( . 2-3اٌغّيغ ِؼب فٝ ٚسؾ ّٔٛ اٌغزٚس وّب يزؼؼ رٌه ِغ ٔجبربد اٌزسح )عذٚي 

ٚيؼٕٝ ٘زا أْ إٌظبَ إٌبلً ٌأليٛٔبد إٌٝ داخً اٌىبئٓ اٌؾٝ يّىٕٗ اٌزّيض ثيٓ أٔٛاع 

ا اٌىبئٓ ؽزٝ ٌٚٛ وبٔذ ٘زٖ األيٛٔبد ػٍٝ دسعخ وجيشح األيٛٔبد اٌّٛعٛدح خبسط ٘ز

ِٓ اٌزشبثٗ ، أٜ أْ ٘زا االٔزمبي اخزيبسٜ ٚفٝ ٔفس اٌٛلذ ؽيٜٛ . ٕٚ٘ب يىْٛ ِٓ 

اٌّؤوذ ٚعٛد ِبدح أٚ ِٛاد ِؼيٕخ داخً عسُ إٌجبد ٌٙب اٌمبثٍيخ ٌؾًّ أيْٛ ِؼيٓ دْٚ 



، ٚيزؾشن ٘زا اٌّؼمذ ِٓ آخش، ؽيش يُؾًّ األيْٛ ػٍيٗ ِىٛٔب ِؼمذ اٌؾبًِ ٚاأليْٛ 

اٌخبسط إٌٝ اٌذاخً فمؾ ٚيزؾشس األيْٛ فٝ داخً اٌفغٛح اٌؼظبسيخ ٚيسزؼيذ اٌؾبًِ 

ٔشبؽٗ ٚلذسرٗ ػٍٝ ٔمً أيْٛ ِؼيٓ آخش... ٚ٘ىزا . ٚرخزٍف اآلساء ؽٛي ؽجيؼخ 

اٌّٛاد اٌؾبٍِخ فيشٜ اٌجؼغ ثأٔٙب ػجبسح ػٓ ِبدح اٌسيزٛوشَٚ وّب الزشػ ٌٛٔذاعبسد ، 

ؼٛيخ ِشبثٙخ ٌٍّٛاد اٌزٝ اوزشفذ فٝ اٌجىزشيب ، فٝ ؽيٓ لشس أٚ ِٛاد ػ

أٚسزش٘بٚاد ثأٔٙب وؾٌٛيبد ػؼٛيخ فٝ ؽيٓ يشٜ اٌجؼغ اآلخش أٔٙب أؽّبع 

ػؼٛيخ أٚ اٌجشٚرٛثالصَ ٔفسٗ لذ يؼًّ ؽبِالً ٌأليٛٔبد ، إال أٔٗ ٚعذ أْ اٌخبطيخ 

ٔبد اٌّزّبصٍخ فٝ االخزيبسيخ فٝ وضيش ِٓ األؽيبْ رىْٛ غيش وبٍِخ ٚخبطخ ِغ األيٛ

اٌشؾٕخ ٚاٌزىبفؤ . ٚوّب سجك روش أْ خبطيخ ػذَ ٔفبريخ ثؼغ األغشيخ ٌٍّٛاد اٌّؾجخ 

ٌٍّبء )األيٛٔبد( إٌٝ اؽزٛاء ٘زٖ األغشيخ ػٍٝ عضيئبد اٌٍيجيذاد . ِٚٓ ٕ٘ب يىْٛ ِٓ 

اٌّؾزًّ أْ رىْٛ اٌّٛاد اٌؾبٍِخ ٘ٝ عضيئبد ِٓ اٌٍيجيذاد اٌزٝ يسّؼ ٌٙب ٘زا اٌغشبء 

  .شٚس خالٌٗ ٚرؼضص ثؼغ اٌجؾٛس ٘زا اٌشأٜ ٚرشفؼٗ ثؾٛس أخشٜثبٌّ

 

ِٚٓ ٔبؽيخ اٌزخظض يشٜ فشيك ِٓ اٌجبؽضيٓ أْ ٕ٘بن أٔٛاػبً ِخزٍفخ ِٓ اٌّٛاد 

اٌؾبٍِخ يخزض وً ِٕٙب ثأيْٛ ِؼيٓ أٚ ِغّٛػخ ِٓ األيٛٔبد اٌّزشبثٙخ أٜ أْ ٘زٖ 

ٚاؽذاً ِٓ اٌّٛاد  اٌّٛاد رىْٛ ِزخظظخ ، فٝ ؽيٓ يشٜ فشيك آخش ثأْ ٕ٘بن ٔٛػبً 

اٌؾبٍِخ يّىٕٙب ؽًّ عّيغ األيٛٔبد ، ٌٚىٕٙب رفؼً أٔٛاع ِؼيٕخ ػٍٝ أٔٛاع أخشٜ إرا 

ٚعذد فٝ ِزٕبٚي ٘زٖ اٌّٛاد اٌؾبٍِخ . ٚ٘ىزا فئْ ؽجيؼخ رٍه اٌّٛاد ِبصاٌذ ِؾً 

عذي ، فّٓ اٌّؾزًّ أْ رىْٛ اٌّٛاد اٌؾبٍِخ ػجبسح ػٓ ِشزمبد ِٓ األؽّبع 

د ثجزيذيخ ٌٙب خٛاص اٌٍيجيذاد ، ٚفٝ وً األؽٛاي يغت أْ رىْٛ اٌفٛسفبريخ أٚ ِٛا

ػٍٝ اٌّٛاد اٌؾبٍِخ ِٛالغ ٌٙب دسعخ وجيشح ِٓ اٌزخظض ٌشثؾ األيٛٔبد اٌّخزٍفخ ِّب 

  .يسبػذ ػٍٝ االِزظبص االخزيبسٜ ٌأليٛٔبد

 

ٚيّىٓ اٌمٛي ثٛعٗ ػبَ إْ ٕ٘بن ارفبق ثيٓ ِؼظُ اٌجبؽضيٓ فٝ ٘زا اٌّغبي ػٍٝ أْ 

اٌؾبٍِخ غيش صبثزخ اٌزشويت ؽيش يزغيش رشويجٙب اٌىيّيبئٝ أصٕبء ؽٍّٙب ٌأليٛٔبد  اٌّٛاد

اٌّخزٍفخ ، ٔزيغخ رىٛيٓ ِٛاد ٚسطيخ ٔبرغخ ِٓ ػٍّيبد اٌزؾٛالد اٌغزائيخ ، ٚلذ رؼًّ 

  .Chelating complexesوّؼمذاد ِخٍجيخ

 

وّب  ٚيّىٓ رفسيش ؽشيمخ إٌمً ) االِزظبص ( إٌشؾ ٌأليٛٔبد خالي األغشيخ

 :( ثّب ي6ٍٝ-3يٛػؾٙب شىً )

 

  . Carriersيزُ رخٍيك ِٛاد ثبٌغشبء رؼشف ثبٌّٛاد اٌؾبٍِخ1- 

 

رشرجؾ اٌّٛاد اٌؾبٍِخ ِغ األيْٛ ػٕذ اٌسطؼ اٌخبسعٝ ٌٍغشبء ٚرىْٛ ِؼمذ ثيٓ 2- 

 .األيْٛ ٚاٌؾبًِ

 

  .أزمبي ِؼمذ األيْٛ ٚاٌؾبًِ داخً اٌغشبء اٌخ3ٍٜٛ- 



 

ٍغشبء يٕفشد األيْٛ ػٓ اٌؾبًِ ٚيزغٗ إٌٝ داخً اٌؼظيش ػٕذ اٌسطؼ اٌذاخٍٝ 4ٌ- 

  .اٌخٍٜٛ ؽيش يزُ رشاوّٗ

 

  .رزؾشن اٌّبدح اٌؾبٍِخ ِشح أخشٜ رغبٖ اٌسطؼ اٌخبسعٝ ٌؾًّ أيْٛ عذيذ ٚ٘ىزا5- 

 

ٚرؾزبط اٌّٛاد اٌؾبٍِخ إٌٝ ؽبلخ ٌىٝ رمَٛ ثؼٍّٙب ٚيىْٛ ِظذس اٌطبلخ 

ٌزٜ يمَٛ ثزضٚيذ اٌؾبًِ ا ( Adenosine triphosphate (ATP))ِ٘ٛشوت

ٔزيغخ رفبػً إٔضيُ  ) Active carrierثؼٕظش اٌفٛسفٛس فيؾٌٛٗ إٌٝ ؽبًِ ٔشؾ

 ADPؽيش يزؾٛي إٌٝ ATPفٛسفبد ويٕيض اٌّٛعٛد ػٍٝ اٌسطؼ اٌذاخٍٝ ٌٍغشبء ِغ

فٛسفبد غيش ػؼٛيخ ( ، ٚثبٌزبٌٝ يزّىٓ ٘زا اٌؾبًِ ِٓ اٌؾشوخ خالي اٌغشبء  +

ٕذ اٌغذاس اٌذاخٍٝ ٌٍغشبء يظجؼ اٌؾبًِ غيش ٔشؾ ثفمذٖ ٚاالسرجبؽ ِغ األيْٛ . ٚػ

  .ٌٍفٛسفٛس، ٚفٝ ٘زٖ اٌؾبٌخ ال يسزطيغ اٌّشٚس خالي اٌغشبء أٚ ؽًّ األيْٛ

 

 

 

 أزمبي األيٛٔبد خالي اٌغذاس اٌخٍٜٛ ٌٍخٍيخ ثٛاسطخ اٌؾبًِ

 

يالؽظ   Bيالؽظ رٛسؾ اٌّٛاد اٌؾبٍِخ ٌأليٛٔبد ٌٍغذاس ، ٚفٝ ّٔٛرط  Aفٝ ّٔٛرط

  .ِذٜ ِسبّ٘خ ِشوجبد اٌطبلخ فٝ ػٍّيخ أزمبي األيْٛ

 

ٚػٍٝ رٌه ٔغذ أْ األيْٛ غيش ؽش فٝ رؾشوٗ خالي اٌغشبء ثّفشدٖ. ٌٚىٕٗ يزؾشن 

ثؼذ أْ يظجؼ عضءاً ِٓ ِىٛٔبد ِٛاد ِؼيٕخ )اٌؾبًِ( ، صُ يظجؼ أيْٛ ؽش ِشٖ 

أليْٛ أخشٜ ػٕذ أفظبٌٗ ػٓ اٌؾبًِ ػٕذ اٌسطؼ اٌذاخٍٝ ٌٍغشبء . ٚال يّىٓ ٌ

اٌشعٛع ِشٖ أخشٜ إٌٝ ؽيش وبْ ، ٔظشاً ٌمٍخ ٔفبريخ اٌغشبء ، ٚوزٌه ألْ اٌؾبًِ فمذ 

  .ٔشبؽٗ ٚأطجؼ خبِالً ٚفمذ االسرجبؽ ثبأليْٛ

 

ِزخظظخ   Binding sitesِٚٓ اٌغذيش ثبٌزوش ثأْ ػٍٝ وً ِبدح ؽبٍِخ ِٛالغ سثؾ

 lective Seٌىً ٔٛع ِٓ األيٛٔبد ، ِّب يسبػذ ػٍٝ االِزظبص االخزيبسٜ

transport ٌأليٛٔبد.  

  Lundegardh Theoryٔظشيخ ٌٛٔذاعبسد 2- 

 

أٚ ٔظشيخ ِؼخخ   Anion respirationٚرؼشف أيؼبً ثٕظشيخ اٌزٕفس األٔيٛٔٝ

، ٚرفزشع ٘زٖ إٌظشيخ أْ ػٍّيخ االِزظبص   Cytochrome pumpاٌسيزٛوشَٚ

  :رخؼغ ٌألسس اآلريخ



 

  .ٝ اِزظبص األٔيٛٔبد ٚاٌىبريٛٔبدٕ٘بن أفظبي ربَ ثيٓ وً ِٓ ػٍّيز1- 

 

اِزظبص اٌىبريٛٔبد ػٍّيخ ؽجيؼيخ ثؾزخ ٚرزُ ػٍٝ خطٛريٓ: األٌٚٝ فيٙب يزؾشن 2- 

ِٓ خبسط اٌخٍيخ إٌٝ داخً اٌسيزٛثالصَ، ٕٚ٘ب رؼزجش ػٍٝ أٔٙب ػٍّيخ رجبدي أيٛٔٝ ثيٓ 

 اٌىبريْٛ ٚاأليذسٚعيٓ اٌّزأيٓ ِٓ ثؼغ اٌّشوجبد اٌؼؼٛيخ فٝ اٌجشٚرٛثالصَ.

ٚاٌضبٔيخ يزُ فيٙب أزمبي اٌىبريْٛ ِٓ سيزٛثالصَ اٌخٍيخ إٌٝ داخً اٌفغٛح اٌؼظبسيخ 

، وزٌه ػٍّيخ  Accumulationٚيطٍك ػٍٝ ٘زٖ اٌخطٛح ػٍّيخ اٌزغّغ أٚ اٌزشاوُ

اِزظبص اٌىبريْٛ ػٍّيخ ػىسيخ ثّؼٕٝ أْ اٌىبريْٛ يّىٓ أْ يزؾشن ثؾشيخ خالي 

  .سط ٔؾٛ عذاس اٌخٍيخاٌسيزٛثالصَ فٝ ارغبٖ اٌذاخً أٚ اٌخب

 

اِزظبص األٔيٛٔبد ػٍّيخ ويّيبئيخ ثؾزخ رزُ ػٓ ؽشيك عضيئبد ؽبٍِخ ِٓ 3- 

اٌسيزٛوشَٚ ، وّب أٔٙب ػٍّيخ غيش ػىسيخ ، ٚرزُ ػٍّيخ اِزظبص األٔيٛٔبد ػذ 

  .رذسط اٌزشويض ٚوزٌه ػذ رشبثٗ اٌشؾٕخ

 

ٍّيخ اِزظبص يىْٛ اٌزٕفس األٔيٛٔٝ ِسئٛالً ػٓ وّيخ اٌطبلخ اٌالصِخ ٌؼ4- 

األٔيٛٔبد ػذ رذسط اٌزشويض ٚػذ رشبثٗ اٌشؾٕخ. ٚلذ رّىٓ ٌٛٔذاعبسد ِٓ رضجيؾ ٘زا 

إٌٛع ِٓ اٌزٕفس ثئػبفخ أٚي أوسيذ اٌىشثْٛ أٚ اٌسيبٔيذ، ؽيش رؼًّ ٘زٖ اٌّٛاد ػٍٝ 

، ٚوبْ رٌه أؽذ األدٌخ اٌزٝ اػزّذ ػٍيٙب  Cytochrome oxidaseإيمبف ػًّ إٔضيُ

اٌسيزٛوشَٚ ٘ٛ اٌّسئٛي ػٓ ػٍّيخ اِزظبص األٔيٛٔبد ٚليبِٙب فٝ إصجبد أْ ٔظبَ 

  .ثؼًّ اٌّبدح اٌؾبٍِخ ٌٙب

 

 

 

 

 

 

 

ٚرؼزّذ ِيىبٔيىيخ اِزظبص األٔيٛٔبد ثٛاسطخ ِؼخخ اٌسيزٛوشَٚ ػٍٝ ػٍّيخ 

اٌزٕفس اٌزٝ رؼزجش ِظذس اإلِذاد ثبإلٌىزشٚٔبد إٌبرغخ ِٓ رؾٛي األيذسٚعيٓ ػٕذ 

ِٚظذس  e- ، ٚاإلٌىزشٚٔبد  +Hد األيذسٚعيٓاٌسطؼ اٌذاخٍٝ إٌٝ ثشٚرٛٔب

األيذسٚعيٓ ٕ٘ب ٘ٛ األؽّبع اٌؼؼٛيخ ثفؼً إٔضيّبد اٌذيٙيذسٚعيٕيض . يٕزمً 

 ، إٌٝ ؽذيذٚص  +Fe3اإلٌىزشْٚ اٌّزىْٛ إٌٝ ٚؽذح اٌسيزٛوشَٚ ٚيخزضي اٌؾذيذيه

Fe2+  صُ يٕزمً ِٓ ٚؽذح إٌٝ أخشٜ فٝ رزبثغ ِسزّش ؽزٝ يظً إٌٝ غشبء ،

ٚػٕذ٘ب يفمذ ؽذيذ اٌسيزٛوشَٚ   plasmalemmaصَ اٌخبسعٝ اٌجالصِبٌّباٌسيزٛثال

ُّىزست ٚيزؾٛي إٌٝ ؽذيذيه اٌزٜ يىْٛ ِسزؼذ السزمجبي إٌىزشْٚ آخش  اإلٌىزشْٚ اٌ

، ٚيٕزمً   A -(Fe- (أٔيْٛ -ِٓ اٌذاخً ، أٚ أٔيْٛ ِٓ اٌخبسط ٚيأخز اٌظٛسح ؽذيذ 



ؽزٝ اٌٛطٛي إٌٝ اٌفغٛح اٌؼظبسيخ ٘زا األٔيْٛ إٌٝ داخً اٌخٍيخ فٝ رزبثغ ِّبصً 

( . ٚيالؽظ أْ اإلٌىزشٚٔبد 7-3ٚػٕذ٘ب يزُ رجبدي األٔيْٛ ِغ إٌىزشْٚ عذيذ )شىً 

اٌزٝ فمذد ِٓ ؽجيجخ اٌسيزٛوشَٚ األخيشح ٚاٌّزجبدٌخ ِغ األٔيٛٔبد رزغٗ إٌٝ األوسغيٓ 

أوسيغيٓ . ٚأخيش يزؾذ ِغ  O2- اٌذاخً ٌٍخٍيخ ٌٍزٕفس ٚرؾٌٛٗ إٌٝ أٔيٛٔبد

  :يذسٚعيٓ إٌبرظ ِٓ دٚسح وشثس ٚيزىْٛ عضٜء اٌّبء وّب يزؼؼ ِٓ اٌّؼبدٌخاأل

 

 

 

ٚٔزيغخ الِزظبص األٔيٛٔبد اٌسبٌجخ ثٙزح اٌىيفيخ ٚرشاوّٙب داخً اٌخٍيخ يزشرت ػٍيٙب 

أْ يزىْٛ فشق عٙذ سبٌت ػٍٝ اٌغبٔت اٌذاخٍٝ ٌٍخٍيخ يؼًّ ػٍٝ عزة اٌىبريٛٔبد 

ٚرؼزجش ٘زٖ إٌظشيخ ِٓ أٚائً إٌظشيبد اٌزٝ  اٌّٛعجخ اٌشؾٕخ ػذ رذسط اٌزشويض .

  .أػطذ أّ٘يخ ٌذٚس اٌطبلخ فٝ ػٍّيخ االِزظبص

 


