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 األمسوزي الضغط
 يف ايرا٥ب١ ٚاملٛاد املا٤ نُٝات ع٢ً ايطٝطس٠ ع١ًُٝ ٖٛ

 باملصطًح أٜطًا ي٘ ٜػازٚ األمساى ٚأْطذ١ خالٜا

 ايطػط ٖٛ َا سٍٛ ايتطاؤالت تتهاثس ايتٓافدٟ، ايطػط

 ع٢ً املصطًح تسدد نجس٠ َٔ بايسغِ األمسٛشٟ

 إٔ ميهٔ سد أد٢ْ ٖٛ أْ٘ ايػاف١ٝ فاإلداب١ َطاَعٓا،

 املٝاٙ تطسب عٔ االَتٓاع يطُإ ايطٛا٥ٌ ضػط إيٝ٘ ٜصٌ

 َكداز بأْ٘ تعسٜف٘ ميهٔ نُا ْافر، غب٘ غػا٤ عرب

 َٔ ٚ ايطا٥ٌ دص٦ٜات ذبّسى ْتٝذ١ ايٓاتر ايطػط

 تسنٝصًا، أقٌ آخس إىل ٚاْتكاهلا عايٞ تسنٝص ذات حمًٍٛ

 األمسٛشٟ ايطػط ظاٖس٠ إٔ بايرنِس ازبدٜس َٚٔ

 ايٓكٞ يًُرٜب ْػط١ سسن١ سدٚخ ْتٝذ١ ذبدخ

 ايرٟ احملًٍٛ إىل يًٛصٍٛ ْافر ْصف غػا٤ عرب ٚربًً٘

 اسب١ٜٛٝ ايع١ًُٝ ٖرٙ ٚذبع٢ املراب١، املاد٠ ع٢ً حيتٟٛ

 .ٚايفطًذ١ األسٝا٤ عًِ يف بايػ١ بأ١ُٖٝ

 وأىميتو األمسوزي الضغط
 :ًٜٞ مبا األمسٛشٟ ايطػط أ١ُٖٝ تتُجٌ

 يف اشبًٟٛ ايػالف املعد١َٚ اشبالٜا عًٝ٘ تعتُد 

 يف اسباٍ ٖٛ نُا ٚطسسٗا املا٤ ع٢ً اسبصٍٛ

 .ايبهتريٜا

 ايها٥ٓات بعض َٔ يًتدًص طب١ٝ ٚض١ًٝ تعد 

 ذات حمًٍٛ يف تٛضع إذ ايطاز٠، ايدقٝك١ اسب١ٝ

 ايطا٥ٌ تطسب يف ذيو فٝطِٗ عايٞ؛ ًَشٞ تسنٝص

 . تدَريٖا فٝتِ خالٜاٖا داخٌ إىل

 يف ايجػٛز َٔ ايٓكٌ ع١ًُٝ تٓعِٝ ع٢ً ٜطاعد 

 . اشب١ًٜٛ ازبدزإ املعد١َٚ اسبٝٛا١ْٝ اشبالٜا

 ِٗاشبالٜا يف تاّ خًٟٛ احنالٍ سدٚخ يف ٜط. 

 

 األمسوزي الضغط تطبيقات
 يًٛضع خمايفًا ٖٓا األَس ٜعد ايبشاز، َٝاٙ ذب١ًٝ

 يًطػط َعانط١ بع١ًُٝ ايكٝاّ إىل ًُٜذأ إذ ايطبٝعٞ؛

 يًطػط متاًَا خمايف ضػط إْػا٤ خالٍ َٔ األمسٛشٟ

 اْتكاٍ ضٗٛي١ إىل ذيو فٝؤدٟ َٓ٘، ٚأع٢ً األمسٛشٟ

 .ايػػا٤ عرب ايعرب١ املٝاٙ

 االمساك يف االمسوزي الضغط
 يف ٚاخسادٗا فطالت َٔ ايدّ ضا٥ٌ برتغح ايه٢ً تكّٛ

 ايطُو دطِ داخٌ َٔ يًُا٤ ضخ ٚض١ًٝ فايه٢ً ايبٍٛ،

 يف غُست َا اذا متٛت اسبٝٛاْات ناْت ٚملا. اشبازز اىل

 يطٛا٥ٌ بايٓطب١ ددا َسنص اٚ ددا خمفف ضا٥ٌ

 ايعرب املا٤ يف االمساى عاغت اذا يريو ازبطِ، اٚ اشبالٜا

 ٜٚصبح اشبازز َٔ املا٤ ٜطشب ايداخًٞ ضا٥ًٗا فإ

 باضتُساز اشبازز اىل املا٤ بطخ ايه١ًٝ ٚبكٝاّ خمففا

 .ايه١ًٝ داخٌ احملايٌٝ تسنٝص ع٢ً ذبافغ فأْٗا

 غدد ٚتكّٛ دَا٥ٗا يف االَالح فرتنص املاحل املا٤ امساى اَا

 عرب املاز املا٤ اىل ازبطِ يف ايصا٥د٠ االَالح بإفساش خاص١

 صفا٥ش١ٝ يف املطتكِٝ غد٠ إ ٜعتكد نُا. اشبٝاغِٝ

 ايصٛدّٜٛ اْٜٛات تفسش Elasmobranchs اشبٝاغِٝ

 ٚتكّٛ. االمسٛشٟ ايتٓعِٝ طسم َٔ نذص٤ ٚايهًٛز

 تسنٝص يسفع ايٝٛزٜا برتنٝص اخس٣ حبس١ٜ امساى

 ٚاع٢ً بٌ. اشبازز يف ايرتنٝص ْفظ اىل ايداخًٞ ايطا٥ٌ

. ازبطِ ٚخازز داخٌ ايطٛا٥ٌ يتٛاشٕ اسٝاْا َٓ٘

 ْفاذ١ٜ اقٌ خٝاغِٝ طال١ٝ٥ هلا ايعع١ُٝ ٚاالمساى

 امسٛشٜت٘ يف يُٝاثٌ ايٝٛزٜا َٔ ايدّ حمت٣ٛ تسفع يريو

 ٚال بايٝٛزٜا باالستفاظ االمساى فتكّٛ. ايبشس َا٤

 ال ست٢ االمسٛشٟ ايتٓعِٝ ع٢ً سسصا نًٗا ربسدٗا

 َٔ ربفض بُٝٓا املا٤، ًَٛس١ بازتفاع ادطاَٗا دبف

 اال. ًَٛس١ اقٌ َا٤ اىل اْتكًت اذا دطُٗا ٜٛزٜا تسنٝص

 تجبٝط اىل تؤدٟ اذ نجريا، ايٝٛزٜا حيتٌُ ال ايطُو إ

 .ازبًٝهٛدني ٖٚدّ االنطد٠ عًُٝات اْصميات

 امسٛشٟ بتٓعِٝ تكّٛ االمساى إ أٟ

Osmoregulation املا٤ بني ايتٛاشٕ ع٢ً يًُشافع١ 

 َع االمسٛشٟ ضػطٗا يٝتٛاش٣ اْطذتٗا يف ٚاملًح

 .َعٝػتٗا يٛضط االمسٛشٟ ايطػط

 َػه١ً سٌ ٚنٝف١ٝ املا١ٝ٥ يًفكازٜات ٚاملا٤ املًح َٝصإ

 :االمسٛشٟ ايطػط

 

 Osmole باالٚشٍَٛ االمسٛشٟ ايتٓعِٝ عٔ ٜٚعرب

 ٍَٛ فٛاسد( َا٤( نذِ) يرت/  دص٦ٜٞ دساّ)

 ٚاالضٌٗ. اٚشٍَٛ 2 ي٘ نذِ/  صٛدّٜٛ نًٛزٜد

 باملًًٞ امسٛشٜتٗا عٔ ٜعرب إ ازبطِ يطٛا٥ٌ

 ايرتنٝص عٔ ٜعرب ٚقد ،(mosm) اٚشٍَٛ

 دبُد دزد١ يف االخنفاض بدالي١ االمسٛشٟ

 . ايطٛا٥ٌ
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( ايتٛتس) االمسٛش١ٜ َٓدفط١ احملايٌٝ ع٢ً ٜٚطًل

 اٚ Hypotonic املًح تسنٝص َٓدفض أٟ

Hyposmatic، ٌٝاملًشٞ ايرتنٝص َستفع١ ٚاحملاي 

 عًٝٗا ٜطًل االمسٛش١ٜ َستفع١ أٟ

hyperosmatic ٜطًل االمسٛش١ٜ َتعادي١ بُٝٓا 

 .isosmatic عًٝٗا

 ايعرب١ املٝاٙ يف االمساى يدّ االمسٛشٟ فايرتنٝص

 325-265) يالمسٛش١ٜ ايعاي١ٝ اسبدٚد ضُٔ ٜكع

 ربفٝف َٓع َٔ هلا فالبد( نذِ/ شٍَٛ اٚ ًًَٞ

 اخساز َٓٗا عدٜد٠، بطسم يًداخٌ املا٤ باْتػاز ايدّ

 بعض ٚاستذاش غصٜس، يهٓ٘ ايبالشَا عٔ خمفف بٍٛ

 َٔ نٌ ايتٓعِٝ ٖرا يف ٜٚطاعد املٝتابٛيٝصّ ْٛاتر

 ٚدٚز ازبًد طسٜل عٔ املا٤ ٚاَتصاص ٚاملجا١ْ ايه٢ً

 اىل ْٚكًٗا املا٤ َٔ املعادٕ اضتدالص يف اشبٝاغِٝ

 .املا٤ اَتصاص يف اشبٝاغِٝ دٚز ٚنريو ايدّ،

 اقٌ) امسٛشٟ تسنٝص هلا ايبشس١ٜ االمساى دَا٤

/ اٚشٍَٛ ًًَٞ 473-383( املاحل ايبشس ملا٤ َٓ٘

 املٛاد باستذاش االمساى ٖرٙ ٚتكّٛ نذِ،

 اىل املتذ٘ يًُا٤ االْتػاز يتعٜٛض ايٓٝرتٚد١ٝٓٝ

 َا٤ تبتًع ٚازبًد اشبٝاغِٝ خالٍ ازبطِ خازز

 متتص اذ اهلط١ُٝ، ايكٓا٠ َٔ ٚميتص ايبشس

 طسٜل عٔ َٓٗا ايصٜاد٠ ٚربسز املعد١ْٝ ايعٓاصس

 تػسب ايبشس١ٜ فاألمساى ٚايرباش، ٚايبٍٛ اشبٝاغِٝ

. ايعرب املا٤ امساى يف ٖٛ عُا اقٌ بٛال ٚربسز انجس

 امسٛش١ٜ َٔ االمساى تصٜد املتذُد٠ املٓاطل ٚيف

 ايطهس خالف) عط١ٜٛ َٛاد تسنٝص بصٜاد٠ دَا٥ٗا

 يًدّ ايتذُد دزد١ يف االخنفاض يتصٜد( ٚايٝٛزٜا

 .ايبشس َٚا٤ ايدّ امسٛش١ٜ يتػاب٘

 ايعرب ٚاملا٤ املاحل املا٤ بني اهلذس٠ ثٓا١ٝ٥ األمساى أَا

 تػٝريات ٜػٌُ خاص ًَٛس١ ذبٌُ َٝهاْصّ فًٗا

 ايتٓعِٝ ع١ًُٝ ٜطٌٗ ٚفطٝٛيٛد١ٝ غه١ًٝ

 .ازبدٜد٠ ايب١٦ٝ يف األمسٛشٟ

 األْٜٛٞ بايتٓعِٝ ٜستبط األمسٛشٟ ٚايتٓعِٝ

Ionoregulation ٞنٌ عٌُ خالٍ َٔ ٚاملا٥ 

َٔ: 

 ع٢ً األمساى خٝاغِٝ ذبت٣ٛ إذ: اشبٝاغِٝ -1

 خبالٜا تعسف باملٝتٛنْٛدزٜا غ١ٝٓ نبري٠ خالٜا

 ع٢ً ملكدزتٗا األْٜٛات تٓعِٝ يف تػرتى ايهًٛزٜد،

 ْطٝر تهٕٛ أْٗا أٟ ايصٛدّٜٛ، نًٛزٜد إخساز

 عٔ املاحل املا٤ يف األمساى خٝاغِٝ يف املًح إخساز

 / Sodiumاْصِٜ بٛاضط١ ْػط اٜٕٛ ْكٌ طسٜل

Potassium – stimulated adenosine 

triphosphatase (ATPase )ْػاط ٜٚصٜد 

Succinic dehydrogenase (SDH ) اْصِٜ

 آخس بٝٛنُٝا١ٜٚ نُسقِ نريو املٝتٛنْٛدزٜا

 ْػاط ْػاط٘ يف ٜػب٘ اذ املٝتٛنٓدزٜا، يٓػاط

 يف ٜٚرتنص ،Na+/ K+ - ATPase األٍٚ اإلْصِٜ

 ْػاط نريو فٝصٜد باشبٝاغِٝ، ايهًٛزٜد خالٜا

 َع املاحل املا٤ إىل باالْتكاٍ اشبٝاغِٝ يف SDH إْصِٜ

 تصٜد قد نُا ،Na+ / K+ - ATPase إْصِٜ شٜاد٠

 ْكٌ يف نُا يًطاق١ املتطًب١ األخس٣ ايعًُٝات

 /++Ca إْصِٜ بٛاضط١ ايتهافؤ ثٓا١ٝ٥ األْٜٛات

Mg++- ATPase املا٤ إىل بايٓكٌ ٜٓػط اير٣ 

 خالٜا يف ايطاق١ إلْتاز اسباد١ ٚشٜاد٠ املاحل

 .ايهًٛزٜد

 ايطٛا٥ٌ باَتصاص األخس٣ ٖٞ تكّٛ: األَعا٤ -٢

 ٖٚرا املاحل، املا٤ إىل باالْتكاٍ املعدٍ ٖرا ٜٚصٜد فٝٗا

 بدخٍٛ َٚستبط ايهًٛزٜد ع٢ً ٜتٛقف ايعٌُ

 Na+ /K+ - ATP َٔ ايٛازدإ ٚايهًٛز ايصٛدّٜٛ

ase ٘إْصِٜ ْػاط ٜٚصاد املا٤، إشَٛش١ٜ شٜاد٠ ٜعكب 

Na+/K+ - ATPase يف نُا األَعا٤ خماط١ٝ يف 

 ايطاملٕٛ،) األَعا٤ ألقًُ٘ ذيو ٚحيدخ اشبٝاغِٝ،

 (.املاحل ازباف،) األمسٛشٟ املا٤ ع٢ً( ايػعبإ

 باْتكاٍ إذ ايتٓعِٝ، ٖرا يف أضًٛبٗا هلا: ايه٢ً -3

 ذيو ٜصاسب املاحل املا٤ إىل( َجال ايطاملٕٛ) األمساى

 مما يًهًٞ اسببٝيب ايرتغٝح َعدٍ اخنفاضٞ

 ازبطِ َا٤ سبفغ ايتبٍٛ َعدٍ َٔ خيفض

 يف Na+/K+- ATPase أْصِٜ ْػاط ٜٚٓدفض

 املاسب١ ايب١٦ٝ َٔ ازبطِ َا٤ سبفغ نٛض١ًٝ ايهًٞ

 فايه٢ً. ٚاشبٝاغِٝ األَعا٤ َٔ نريو سدخ نُا

 ميهٓٗا أٟ ايدّ، َٔ تسنٝصا أنجس بٍٛ إْتاز ميهٓٗا

 .أَالس٘ َٔ دص٥ٝا ازبطِ ربًٝص

 ٖس١َْٝٛ َٓعُات ٖٓاى: ٖسَْٛٞ تٓعِٝ -4

Hormonal Regulators تٓعِٝ يع١ًُٝ 

 :ٚتػٌُ األمسٛش١ٜ

 إذ: Thyroid Hormones ايدزق١ٝ ٖسَْٛات -أ

 نُا ايبالشَا يف ايجريٚنطني ٖسَٕٛ َطت٣ٛ ٜصٜد

 املا٤ إىل ايطُو ْكٌ عٓد أٜٛدٚثريْٚني ثالثٞ ٜصٜد

 شٜاد٠ أثٓا٤ يف املاحل املا٤ إىل ايطُو ْٚكٌ. املاحل

 يف َفاد٦ا اخنفاضا حيدخ ايدزق١ٝ ْػاط
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 يف( T3) آٜٛدٚثريْٚني ثالثٞ ٚ( T4) ايجريٚنطني

 املا٤ يف حيدخ ايدزق١ٝ تٓبٝ٘ إٔ ٚدد ٚقد. ايبالشَا

 ٚظٝف١ أ١ُٖٝ زغِ املاحل املا٤ يف َٓ٘ أنجس ايعرب

 املا٤ أمساى يف األمسٛشٟ ايتٓعِٝ يٓذاح ايدزق١ٝ

 .املاحل

 Pituitary - interrenal ايه١ًٝ ايٓدا١َٝ -ب

axis :ْكٌ عٓد ٚايه١ًٝ ايٓدا١َٝ ْػاط ٜصٜد 

 ايهٛزتٝصٍٚ فٝصٜد املاحل املا٤ إىل( ايطاملٕٛ) األمساى

 إْصِٜ ْػاط شٜاد٠ إىل ٜؤد٣ قد ٚاير٣ ايبالشَا، يف

Na+ / K+ - ATP ase ،ِٝسكٔ إٔ إذ اشبٝاغ 

 بٗسَٕٛ ايطاملٕٛ ٚسكٔ بايهٛزتٝصٍٚ ايطُو ثعبإ

 آدزٜٓٛنٛزتٝهٛتسٚبني

(Adrenocorticotropin (ACTH غذع قد 

 ْٚػط باشبٝاغِٝ ايهًٛزٜد خالٜا عدد شٜاد٠ ع٢ً

 َٔ ْػط ٚنريو Na+ / K+ - ATP ase إْصِٜ

 اهلسَْٛات ٚتؤد٣. ايطاملٕٛ خٝاغِٝ يف SDH إْصِٜ

 ايتٓعِٝ إىل ايٓدا١َٝ َٔ ٚاملفسش٠ يًدزق١ٝ املٓػط١

 ٖسَْٛات اإلفساش تبٓٝٗا خالٍ َٔ األمسٛشٟ

 Arginine فاشٚتٛضني األزدٓتني ٜٚؤثس ايدزق١ٝ

Vasotocin ْفاذ١ٜ ٚع٢ً ايه١ًٝ فعاي١ٝ ع٢ً 

 سد عًٞ ٚايعرب١ املاسب١ املٝاٙ أمساى يف ايصٛدّٜٛ

 .ضٛا٤

 يف اضاضٞ دٚز ي٘: Prolactin ايربٚالنتني -ز

 ملطت٣ٛ سفع١ َع ايعرب املا٤ يف االمسٛشٟ ايتٓعِٝ

 اشبالٜا ْػاط ٜٚكٌ. ٚايهًٛز ايصٛدّٜٛ بالشَا

 ًَٛس١ بصٜاد٠ ايٓدا١َٝ يف يًربٚالنتني املفسش٠

 .املا٤

 

 Growth ازبٓظ ٚضتريٜٚدات ايُٓٛ ٖسَٕٛ -د

hormone & sex steroids: 

 اشبالٟ)  ايٓدا١َٝ ضَٛاتٛتسٜٚات ْػاط ٜصداد

 منٛ شٜاد٠ َع( ايُٓٛ ٖسَٕٛ إفساش عٔ املط٦ٛي١

 تسدع ٚقد. املًٛس١ ذبٌُ ع٢ً ايكدز٠ ٚتصٜد ايطُو

 ٖسَْٛات ع٢ً ايُٓٛ ٖسَٕٛ يتأثري ايُٓٛ شٜاد٠

 Anabolic ايبٓا١ٝ٥ االضتريٜٚدات. ايدزق١ٝ

Steroids (ٌاضرتادٍٜٛ إٜجٌٝ َج )َعدٍ تدفع 

 يف ربفط٘ بُٝٓا ،(يًطاملٕٛ) ايصزٜع١ يف ايُٓٛ

 ٜؤد٣ تطتٛضرتٕٚ َٝجٌٝ نريو. األنرب األعُاز

 املا٤ يف( ايطاملٕٛ) ايصزٜع١ منٛ َعدٍ شٜاد٠ إىل

 ٚملا. املاحل املا٤ يف األنرب يًعُس ايُٓٛ ٜٚجبط ايعرب،

 -+Na+/K إْصميٞ ْػاط يف تجبٝط َٔ يٛسغ

ATPase & SDH ايٓاضذ١ يًرنٛز اشبٝاغِٝ يف 

 ٜدعٛ فٗرا ايبالشَا، تطتٛضرتٕٚ َطت٣ٛ شٜاد٠ َع

 ْػاط َع ازبٓظ ضتريٜٚدات بتداخٌ يالعتكاد

 .األمسٛش٣ ايتٓعِٝ ع٢ً امل١ُٓٝٗ اإلْصميات

 Other اخس٣ داخًٝ٘ افساشٜ٘ ادطاّ -ٖـ

endocrine bodies :ِٜصٜد االصفس فازبط َٔ 

 املاحل املا٤ ع٢ً األق١ًُ أثٓا٤ يف اإلفساشٟ ْػاط٘

 نُطتٜٛات ايب١ٝ٦ٝ يًتػٝريات ٚناضتذاب١

 األصفس ازبطِ ًٜعب فسمبا ٚايصٛدّٜٛ، ايهايطّٝٛ

 فإشاي١ األْٜٛٞ، ايٓكٌ يف اشبٝاغِٝ تٓعِٝ يف دٚزا

 تطدِ إىل أد٣ ايطُو ثعبإ َٔ األصفس ازبطِ

 إْصِٜ ْػاط ٚشٜاد٠ ايهًٛزٜد خالٜا عدد ٚشٜاد٠

Ca++ / Mg++ - ATP ase ِٝٚشٜاد٠ اشبٝاغ 

 .ايبالشَا نايطّٝٛ َطتٟٛ

 فرت٠ إطاي١: Heavy metals ايجك١ًٝ املعادٕ -5

 ْػاط تجبط بايٓشاع ايتًٛخ َٔ آلثاز ايتعسض

 ٚتعٛم اشبٝاغِٝ Na+ / K+ - ATP ase إْصِٜ

. نبري مبعدٍ ْفٛم ٚحيدخ املاحل يًُا٤ األق١ًُ

 املا٤ ع٢ً ايتأقًِ ٜعٝل يًهادَّٝٛ ايتعسض نريو

 ب١٦ٝ تًٛخ عٓد مماث١ً تأثريات ٚيٛسعت املاحل،

 املعادٕ َٔ ٚغريٖا ايصْو اٚ بايسصاص ايطُو

 .ايجك١ًٝ

 تعٝل: Low pH Waters املا٤ محٛض١ شٜاد٠ -6

 Na+ / K+ - ATP aseإْصِٜ ْػاط ٚتجبط ايُٓٛ

 يتٓعِٝ ايكاب١ًٝ ٚتعٝل املًٛس١ ذبٌُ َٔ ٚتكًٌ

 .ايبالشَا أْٜٛات

 اخنفاض: Temperature اسبساز٠ دزد١ -7

 ٜجبط األمساى َٔ األْٛاع يبعض املا٤ سساز٠ دزد١

 .Na+ / K+ - ATP ase إْصِٜ ْػاط

 :البحرية األمساك يف األمسوزي التنظيم
 بػسب ايبشس١ٜ املٝاٙ يف تعٝؼ اييت األمساى تكّٛ

 ْتٝذ١ َٓ٘ تفكدٙ َا يتعٜٛض باضتُساز املٝاٙ

 ازبص٤ ٜٚفكد. ايبشس ملٝاٙ األمسٛشٟ ايطػط الزتفاع

 سٝح اشبٝاغِٝ ضطح خالٍ املا٤ ٖرا َٔ األنرب

 ايكػٛز بطبب طسٜك١ عٔ املٝاٙ خسٚز ازبًد ٜكاّٚ

 األمساى تػسبٗا اييت املٝاٙ ن١ُٝ ٚترتاٚح ٚاملداط

 ًَٜٛٝا ازبطِ ٚشٕ َٔ%  43- 13 بني ايبشس١ٜ

 ايتهافؤ ٚسٝد٠ يألْٜٛات ٜطُح أْ٘ ْٚالسغ

 باملسٚز خالٍ( ٚايهًٛزٜد ٚايبٛتاضّٝٛ ايصٛدّٜٛ)
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 اشبٝاغِٝ تكّٛ سٝح ايدّ اىل املس٤ٟ اْطذ١

 باالْتػاز ٚحيدخ بعد فُٝا َٓٗا ٚايتدًص بإفساشٖا

 بطبب طاق١ اىل االستٝاز دٕٚ أٟ ضًب١ٝ بطسٜك١

 إٔ غري ايبشس َٝاٙ يف األْٜٛات ٖرٙ تسنٝص ازتفاع

 االَتصاص طسٜل عٔ ٜهٕٛ االْتكاٍ ٖرا َٔ دص٤

 بطبب االَتصاص هلرا ايدافع١ ايك٠ٛ ٚتٓػأ  ايٓػط

 يف ٜٛدد اير٣ Na+ K+ ATPase اْصِٜ ْػاط

 يًكٓا٠ املبط١ٓ ايطال١ٝ٥ يًدالٜا ايكاعدٟ ايػػا٤

 أساد١ٜ األْٜٛات اَتصاص ع١ًُٝ ٚتؤد٣ اهلط١ُٝ

 إٔ اىل اهلط١ُٝ ايكٓاٙ يف َسٚزٙ عٓد املا٤ َٔ ايتهافؤ

 َٔ تسنٝصا أقٌ األَعا٤ اىل ٜصٌ اير٣ املا٤ ٜصبح

%  73 – 63 سٛاىل اَتصاص ٜتِ ٚبريو ايبشس َا٤

 تصٌ. ايطسٜك١ بٗرٙ األمساى تػسب٘ اير٣ املا٤ َٔ

 ايدّ اىل اَتصاصٗا ٜتِ اييت ايتهافؤ أساد١ٜ األْٜٛات

 املعسٚف١ اشبالٜا طسٜل عٔ املا٤ يف افساشٖا ٜتِ سٝح

 باملٝتانْٛدزٜا غ١ٝٓ خالٜا ٢ٖٚ ايهًٛزٜد خبالٜا

 اشبٝاغِٝ يف خاص١ بصف١ اشبالٜا ٖرٙ ٚترتنص

 ايػطا٤ ٚع٢ً ايسأع دًد يف أٜطا تٛدد ٚيهٓٗا

 غري اشبالٜا ٖرٙ عٌُ.  األْٛاع بعض يف اشبٝػَٛٞ

 ايتبادٍ تتطُٔ أْٗا ٜبدٚ ٚيهٔ دٝد بػهٌ َف١َٛٗ

 – +Na اْصِٜ طسٜل عٔ ٚايبٛتاضّٝٛ ايصٛدّٜٛ بني

K+ ATPase تػػٌٝ عٔ َط٦ٛال ٜبدٚ ٚاير٣ 

 َٔ. ايعصب١ٝ اشبالٜا يف نُا ايصٛدّٜٛ َطد١

 َٔ ق١ًًٝ ن١ُٝ اال اَتصاص ٜتِ ال أخس٣ ْاس١ٝ

 ايهايطّٝٛ أَالح َجٌ ايتهافؤ ايجٓا١ٝ٥ األْٜٛات

 ايكٓاٙ يف َسٚزٖا خالٍ ٚايهربٜتات ٓطّٝٛػٚامل

 يألَعا٤ ايطال٥ٞ ايٓطٝر طسٜل عٔ اهلط١ُٝ

 املٝاٙ َع تدخٌ اييت األْٜٛات ٖرٙ َٔ% 83 ٚسٛاىل

 االخساد١ٝ ايفطالت َع تطسد األمساى تػسبٗا اييت

Feces َسنبات تهٕٛ إٔ بعد ازبطِ خازز اىل 

 اهلط١ُٝ ايكٓاٙ داخٌ يًرٚبإ قاب١ً غري َعكد٠

. ٚاهلٝدزٚنطٝدات األنطٝدات َع باذبادٖا

 ثٓا١ٝ٥ األْٜٛات َٔ متتص اييت ايصػري٠ ٚايه١ُٝ

 سٝح ايهًٝتني بٛاضط١ َٓٗا ايتدًص ٜتِ ايتهافؤ

 َٔ ايه٢ً ربفض ايٛقت ْفظ يف ايبٍٛ َع تطسد

 ربسز ٚهلرا دزد١ أقٌ اىل املا٤ فكد َعدالت

 املسنص ايبٍٛ َٔ ق١ًًٝ ن١ُٝ ايبشس١ٜ األمساى

 .األَالح َٔ نبري٠ ن١ُٝ ع٢ً حيت٣ٛ ٚاير٣

 

 املياه امساك يف األمسوزي التنظيم
 :العذبة

 ازبطِ يطٛا٥ٌ األمسٛشٟ ايطػط ٜهٕٛ إٔ ايطبٝعٞ َٔ

 هلرا اشبازد١ٝ ايب١٦ٝ يف َٓ٘ أع٢ً ايعرب١ املٝاٙ أمساى يف

 اشبٝاغِٝ طسٜل عٔ خاص١ أدطاَٗا يػصٚ املا٤ ٜتذ٘

 املالح فٝ٘ متٌٝ اير٣ ايٛقت ٚف٢ اهلط١ُٝ ايكٓاٙ ٚضطح

 ايهُٝات َٔ األمساى ٚتتدًص ازبطِ َٔ يًدسٚز

. املدفف ايبٍٛ َٔ نبري٠ نُٝات بإفساش املا٤ َٔ ايصا٥د٠

 يف ايهًٝتني ب٘ تكّٛ اير٣ ايس٥ٝطٞ ايعٌُ فإٕ ٚهلرا

 املسنبات بعض ٚ املا٤ طسد ٖٛ ايعرب١ املٝاٙ أمساى

 املػه١ً.  ٚاألَالح بايطهس االستفاظ َع ايٓٝرتٚد١ٝٓٝ

 اييت املا٤ ن١ُٝ يف تهٕٛ ال األمساى ٖرٙ تٛادٗٗا اييت

 َٔ ترتغح اييت ايالنرتٚيٝات ن١ُٝ يف ٚيهٔ تفسشٖا

 إٔ َٔ ٚبايسغِ. ْفط٘ ايبٍٛ تسغٝح أثٓا٤ ايدّ بالشَا

 األَالح َٔ نبري٠ ن١ُٝ اَتصاص بإعاد٠ تكّٛ ايه٢ً

 ايبٍٛ نُٝات اىل بايٓعس نبريًا ٜعٌ األَالح فكد فإٕ

 بعض األمساى ٚتعٛض. األمساى تفسشٖا اييت ايهبري٠

 اشبٝاغِٝ تكّٛ نُا ايػرا٤ طسٜل عٔ األَالح ٖرٙ َٔ

 املا٤. َٔ ايٓػط باالَتصاص األْٜٛات باَتصاص
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 االمساك يف االخراج
 ايٓافع١ غري االٜض ْٛاتر َٔ ايتدًص باإلخساز ٜكصد

 بطسم ٚذيو ازبطِ، عٔ ايػسٜب١ املٛاد ٚنريو ٚايطاز٠

. ٚغريٖا اشبٝاغِٝ اٚ ايه٢ً طسٜل عٔ ضٛا٤ عدٜد٠

 اهلطُٞ فازبٗاش االدٗص٠، َٔ عدٜد ب٘ تكّٛ فاإلخساز

 اْطذ١ َٔ دص٤ َع املٗط١َٛ غري ايصًب١ املاد٠ خيسز

 تكّٛ نُا ايسٚخ، يف ٚعصا٥سٙ ٚاْصميات٘ ازبطِ

 ايػاشٟ ايتبادٍ ْتٝذ١ املدتًف١ ايػاشات بإخساز اشبٝاغِٝ

. اشٚت١ٝ فطالت َٔ ايػرا٥ٞ ايتُجٌٝ ْٛاتر ربسز نُا

 اَْٛٝا اشبٝاغِٝ طال١ٝ٥ ربسز ايعع١ُٝ االمساى ففٞ

( ايبٍٛ طسٜل عٔ) ايه٢ً ٚربسز. ايه٢ً ربسز مما انجس

 ثايح َسنب َٔ نبري٠ نُٝات ايبشس١ٜ االمساى يف

 Trimethylaminoxid اٚنطٝد اَني َٝجاٌٜ

(TMAO )ٖٛٚ نريو ٜٚٛدد) ضاّ ٚغري ذاب َسنب 

 ٜتشٛز ايبهرتٜا ٚبفعٌ( ايبشس١ٜ االمساى عطالت يف

 يسا٥ش١ املُٝص( TMA) اَني َٝجاٌٜ ثايح َسنب َٓ٘

 خازدٞ َصدزٙ TMAO َٚسنب املٝت٘، ايبشس امساى

 املسنب ٖرا ع٢ً ذبتٟٛ اييت اسبٝٛا١ْٝ ايعٛايل َٔ أٟ

 بإخساز( ايبٛيٞ ازبٗاش اٚ) ايهًٝتإ ٚتكّٛ. عاٍ برتنٝص

 .عَُٛا املٝتابٛيٝصّ ْٚٛاتر املا٤

 بتػاٜس َٚتػاٜس َعكد االمساى يف ايبٛيٞ ٚازبٗاش

 ايبٛيٞ ازبٗاشٜٔ بني االزتباط ٚزغِ ٚب٦ٝاتٗا، االمساى

 بعض يف ايتٓاضًٞ بازبٗاش ايه٢ً يعالق١ ٚايتٓاضًٞ

 االمساى اغًب يف َٓفصالٕ ازبٗاشٜٔ إ اال االمساى،

 االمساى، يف ايه٢ً ادصا٤ ٚظٝف١ ٚربتًف. ايعع١ُٝ

 َٔ نجري يف ٚظٝفٝا َطُشٌ االَاَٞ فازبص٤

 .االمساى

 نًٝتني َٔ االمساى يف ايبٛيٞ ازبٗاش ٜٚتهٕٛ

 زبطِ ايعٗس١ٜ ايٓاس١ٝ ع٢ً َٚتطاٚيتني َتكازبتني

 املعتاد٠ ايرتنٝب١ٝ ايٛسدات َٔ ايه٢ً ٚتتهٕٛ االمساى،

 ٚتتصٌ. ايه١ًٜٛ االْابٝب أٟ( Nephrons ايٓفسْٚات)

 ايهٝظ اٚ ايبٛي١ٝ املجا١ْ يف تصب بٛي١ٝ بكٓٛات ايه٢ً

 ايتبأٜ غدٜد ايبٛيٞ ازبٗاش ٚتسنٝب. ايتٓاضًٞ ايبٛيٞ

 .املدتًف١ االمساى تطٛز يتبأٜ ايرتنٝيب

 صٛز٠ يف ايربٚتٝٓات َٝتابٛيٝصّ ْاتر االمساى ٚربسز

 عٔ ضا١َ ٖٚٞ NH3 املتأ١ٜٓ غري االَْٛٝا ٖٞ اضاض١ٝ

 االغػ١ٝ خال املسٚز ع٢ً يكدزتٗا NH4 املتأ١ٜٓ االَْٛٝا

 اَْٛٝا غهٌ يف االخساز ٜٚتأثس. انرب بػهٌ اشب١ًٜٛ

 تؤثس فهًٗا ًَٚٛست٘، سسازت٘ ٚدزد١ املا٤ pH ع٢ً ضا١َ

 ٚسد٠ املا٤ pH فصٜاد٠ االَْٛٝا، صٛزتٞ بني االتصإ ع٢ً

 13 مبعدٍ االَْٛٝا َٔ ايطاّ ايػهٌ تٛادد ٜصٜد ٚاسد٠

 َصشٛبا ٜهٕٛ املا٤ pH فاخنفاض ٚايعهظ َسات،

 دزد١ ازتفاع إ نُا. االَْٛٝا َٔ ضاّ غري مبطت٣ٛ

 ٜٚؤدٟ. ايٝٛزٜا ٚنرا االَْٛٝا اخساز َٔ ٜصٜد اسبساز٠

 ٚاْدَاز تهتٌ َع ٚزغح اٚدميا اىل باألَْٛٝا ايتطُِ

 بتأثري ايطُو َٛت اىل َٛدٜ٘ اشبٝػ١َٝٛ ايصفا٥ح

 االمساى تتشٌُ يريو. Asphyxiation االختٓام

 اشٚتٗا فطالت َٔ ايٓادب١ االَْٛٝا َٔ عاي١ٝ تسنٝصات

 خازز اشبٝاغِٝ َٔ افساشٖا ٚاضتُساز١ٜ يطسع١

 ايتشٌُ ع٢ً ايكدز٠ يدٜٗا اْطذتٗا إ نُا ادطاَٗا،

 ايٝٛزٜا ربسز اييت االخس٣ اسبٝٛاْات عٔ انجس يألَْٛٝا

Ureotelic ٚايٝٛزٜو محض ربسز اييت ا Uricotelic 

 ربسز االمساى. االشٚت ملٝتابٛيٝصّ ْٗا٥ٞ اضاضٞ نٓاتر

 شٜاد٠ َع َتفاٚت١ بٓطب االَْٛٝا َع نريو ايٝٛزٜا

 َطت٣ٛ ضباخنفا املا٤ َٔ ايطُو خسز اذا ايٝٛزٜا ْطب١

 .االسٛاض َا٤

 فإ ايٝٛزٜا عٔ املتأ١ٜٓ غري االَْٛٝا اْتاز شٜاد٠ ٚزغِ

 اع٢ً فايٝٛزٜا ايعهظ ع٢ً ازبطِ يف تسنٝصُٖا

 ايٝٛزٜا َٚصدز. ايطُو اْطذ١ يف االَْٛٝا َٔ تسنٝصا

 َٔ انجس بٓطب١ اشبٝاغِٝ طسٜل عٔ اضاضا ربسز اييت)

 اشبٝاغِٝ َٔ نٌ َٔ اشبازد١ ايه١ًٝ ايٝٛزٜا َٔ% 93

 :ايتايٞ ايسضِ ٜٛضح نُا ايٝٛزٜو محض ٖٛ( ٚايه٢ً

 
 ٖٚٞ االْصمي١ٝ ايٓعِ َٔ نجري ذيو يف ٜٚطاعد

adenosine deaminase، guanosine 

deaminase، nucleoside phosphorylase، 

guanase، xanthine oxidase، uricase، 

allantoinase& allantoicase. 

 قٓٛاتٗا تعٗس ال ايبشس١ٜ ايعع١ُٝ االمساى بعض

 ٖرا فإ ٚعًٝ٘ ًَبٝذٞ، دطُٝات أٟ ْٗاٜتٗا يف ايه١ًٜٛ

 ٚعًٝ٘ ايهًٟٛ ايرتغٝح ع١ًُٝ َٔ ميهٔ ال االختصاٍ

 االمساى ٖرٙ َٔ اشبازد١ ايبٍٛ ن١ُٝ بػد٠ ربتًف

 ايعرب املا٤ امساى ربسد٘ َا َع( ّٜٛ/نذِ/ ٌَ 2،5)

 (.ّٜٛ/نذِ/ 333ٌَ)

 ٚايهايطّٝٛ املاغٓٝطّٝٛ اْٜٛات تسنٝص ٜٚستفع

 ايدّ، يف ع١ًٝ ٖٛ عُا ايبٍٛ يف ضعف َا١٥ ٚايهربٜتات

 ٚربسز. ايبٍٛ يف ددا ض٦ٝال ايهًٛز تسنٝص ٜهٕٛ بُٝٓا

 -p اهلٝبٛزٜو محض اَٝٓٛ بازا نريو االمساى
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aminohippuric acid اال ايه٢ً طسٜل عٔ ٚغريٖا 

 ازتفاع َع ست٢) ازبًٛنٛش َٔ خاٍ دا٥ُا ايبٍٛ إ

 .ٚاالٜٓٛيني( ايبالشَا يف تسنٝصٙ

 االشٚت َٔ% 93 ست٢ ايعع١ُٝ االمساى تطتدسز

 اشبٝاغِٝ طال١ٝ٥ طسٜل عٔ املٝتابٛيٝصّ َٔ اشبازز

 املٛاد بُٝٓا. ايٝٛزٜا َٔ ايكًٌٝ َع اَْٛٝا صٛز٠ يف ٚاضاضا

 فأْٗا ٚايهسٜاتٝٓني ايٝٛزٜو نشُض االْتػاز صعب١

 .ايه٢ً طسٜل عٔ اضاضا ازبطِ َٔ ربسز

 بعض بتدصٜٔ أٟ يًداخٌ باإلخساز االمساى ٚتكّٛ

 االمساى فتدصٕ َع١ٓٝ، خالٜا يف االخساز ْٛاتر

 ايكصس١ٝ خالٜا يف بًًٛزات ١٦ٖٝ يف ازبٛاْني

iridocytes يف نريو خمتًف١ اغهاٍ ٚيف ازبًد يف 

 .ايعني َٚػ١ُٝ غبه١ٝ


