
 concentration: the system which worked to transfer Ions from low to high  Active transport# 

against ( Conc. Gradient ) , what we called ( uphill) . by consuming energy ( mainly from ATP 

). Like ( Na , K ATPase Pump ) .    

  كون ان المادة تنتقل من التركيز القليل الى التركيز العالي اي عكس الطبيعية فهذا يحتاج الى طاقةATP  

# Energy = 1400 log C1/ C2 … from this equation we noticed that when the difference 

between inside and outside   concentration (for ions ) are higher, the energy that consumed 

are more and more .  

  ( ؟! K pump-Naما هي أهم الفوائد المرجوة من  )# 

( يجعل عدد األيونات الموجبة في الخارج أكثر دائما ، 2مقابل   3انتقال االيونات الموجبة الى الخارج بعدد أكبر ) 

( .. و هذا له دور مهم في  electro-genic)مما يعني خلق فرق كهربائي بين داخل الخلية و محيطها الخارج .. 

الخاليا العصبية و العضلية كما سنعلم الحقا . ) التغيرات الكهربائية في الخاليا العصبية و العضلية ( . 

 

لو كان الطرفين يمتلكان خمس ايونات موجبة لكل منهما .. لو انتقل ثالثة الى الخارج و اثنين الى الداخل ، يصبح  -

 ( .. و هذه أهم فائدة .  inside for outside 2-.. بمعنى )   4و الداخل   6ج في الخار

  ( تغيير تركيز األيونات ينتج عنه تغيير في االسموزية و بالتالي ينتج عنه دائما حركة للماءfrom hypo to 

hyper  . " الصوديوم .ينتقل الماء باتجاه انتقال ( .... " وين ما يزيد الصوديوم حيسحب معه المي 

 

  ( خلق زيادة في تركيز ايونات الصوديوم خارج الخلية ليكون أعلى .. و هذا مهم من أجلsecondary 

active transport  الداخل و تسبب نقل أيونات أخرى .( ,,, حتى تنقل أيونات الصوديوم الى 

 

  PRIMARY ACTIVE TRANSPORT  النحصل على الطاقة التي نحتاجها بشكل مباشر منATP 

 

  SECONDARY ACTIVE TRANSPORT نحصل على الطاقة التي نحتاجها بشكل غير مباشر من الATP 

 

(  cytoplasmions from  +2to push the Ca pump … +2..  Ca. for active transportexANOTHER # 

Inside the cell become  concentration +2wer conc. ) , when the Ca( Lo ERhigher conc. ) to 

more than (0.1 micro mol / L ) .  

   يجب ان يكون تركيزايونات  الكالسيوم داخل الخلية قليل ال يزيد عنL   0.1 MICRO MOL / 

 

  .في المعدة .. أثناء تكوين  حمض الهيدروكلوريك في داخل المعدة  ( .. يتواجد  K-H pump ) # مثال أخير  : 



 

  

 ONDARY ACTIVE TRANSPORTSEC#   

Co : from corporation .. : More than one molecule work together. Mainly two: 

: which have high conc. out , transfer from out to  +( Naone with conc. gradient 

in and this will transfer energy with it ) .. this energy will used to transfer the 

second molecule against conc. gradient like glucose .  

  .    ) work againK pump -Naconcentration out higher than inside .. the(  +To make the Na - 

. ) , when it ndirect way not directly from ATP … ( i ( the energy that used : Secondary -
+nergy that produced from the Nae (the directly used from ATP we called them primary . 

 movement with the conc. Gradient) which come from the directly consuming of ATP by  

Na K PUMP   .                                                                                 

يتم استخدام مضخة الصوديوم بوتاسيوم اوال لنقل الصوديوم لخارج الخلية ثم يرجع الصوديوم مع تدرج التركيز فينتج 

                                                 secondaryفرق في الطاقة التي يتم استخدامها لنقل مادة اخرى لهذا يسمى 

 Secondary transport has tow type of transport ( antiport or symport ) 

.   : against each other , one out and one in Antiport#   

. : THE SOLUTES MOVE IN THE SAME DIRECTION SYMPORT 

 

 

   

 

.  exchange : Na to inside the cell , Ca to outside the cell , usually seen in Heart +2 Ca +Na - 

.  exchange : Na to inside the cell , H to outside the cell , usually seen in Kidney +H+  Na - 

 

                                                                                          facilitated diffusion and active transport##

                                                                      



 يشتركوا :  ---

 ( بامتالكهمcarrier  ( و مخصصين لنقل مادة واحدة فقط لها مكان مخصص .. )specific binding site   )

 . 

 (  كالهما يملك Vmax ( الحد األعلى لتشبع ال : )carriers حينما تمتلئ جميع النواقل  و ينتج عنه .. )

   .( على مكان االرتباط او على الناقل ذاته  competition)  منافسة 

   عدد النواقل محدود عندما تنشغل جميع النواقل يحدث تشبع   مالحظة SATURATION 

 كلما كان الفرق في التركيز كبير كانت سرعة االنتشار اكبر  مالحظة 

 

 THE MAJOR DIFFERENCES  BETWEEN FACILITATED DIFFUSION  AND ACTIVE 

TRANSPORT ARE : 

 

1. FACILITATED DIFFUSION CAN Operate bidirectionally depending on concentration 

gradient, but active transport is usually unidirectional. 

2. Active transport occurs uphill ,but facilitated diffusion occurs downhill     

 

:#ENDOCYTOSIS  ( البلعمة ... تتم الى الداخل ... و تكون للمواد كبيرة الحجم التي ال يمكن نقلها عبرcarrier(   و ..

ال تستطيع اختراق الجدار لوحدها لكبر حجمها ، كما تفعل االميبا . 

 

-  mediated–Receptor  . الحديد و الكليسترول في جدار األمعاء : 

-  Pinocytosis . تكون هذه المواد ذائبة في الماء " فتشرب " مع السائل : 

-  Phagocytosis . ) تناول خاليا الدم البيضاء للبكتيريا .) حجمها كبير : 

 

 # Exocytosis  ذات الحجم الكبير أيضا .   : الى الخارج ويكون للمواد 

, و جدارهما جزء من جدار الخلية .  active )كالهما تستهلك فيها الطاقة ) -

 

 

 

 ##Cellular Receptors   : 



- Ligand المادة التي سوف تر :( ( بال )  تلتقيتبطReceptor   ... بشكل عام في الجسم ، بغض النظر ما هي المادة )

حتى تمتلئ جميع ال )  ( عالقة طردية بين تركيزها وقوة االرتباط)  كلما زاد تركيزها زادت نسبة االرتباط

Receptors ) . و كلما زاد عددها زاد قوة االرتباط أيضا حتى تُشبع جميعها ... 

  #Agonist   :التأثير على الخلية  المستقبالت يزداد حينما ترتبط                                                                            # 

 #    Antagonist  : لخلية  يقل التأثيرعلى ا المستقبالت  #حينما ترتبط                                                                           

 

( Receptors# ألن عدد البروتينات محدود في الجسم عكس الكربوهيدرات .. نقوم باعادة تجهيز ال )  .1

لالستخدام مجددا من خالل التهامه و احضاره الى الداخل من ثم تفكيكه و اعادة تكوينه ... و هذا ما يسمى بال 

 (Internaliztion (   . 

: used in physiology , means the decreasing number of receptors which  RegulationDown # 

are going to bind with ligand .  

# Desensitization : used in pharmacology , which have the same meaning , from the word ( 

sense).                                             

 

 ---" قلت الحساسية تجاه االرتباط "---

 

   

  #Internal Receptors :  

المادة التي ستربط داخل الخلية .. بمعنى انها اخترقت جدار الخلية .. اي انها ذائبة بالدهون كالستيرويد ... تربتط في  -

 .   (Response)... الى ان يكتمل  (m-RNA)... ثم ينتج  DNAالدخل ثم تربتط بال 

 # Cell Surface:  

 مكونات :  3العائلة الكبرى ألنها تضم جميع المواد الغير ذائبة بالدهون . تتكون من  -

  ( خارج  الخلية : المكان الذي سترتبط به خارج  الخلية Extracellular Domain . ) 

  ضمن جدار الخلية : غير ذائب بالماء( Hydrophobic )   و ملفوف ... (Spaning . ) 

  .. داخل الخلية : ذائب بالماء(Hydrophilic Intracellular Domain  . ) 

 

 

 ### protein receptor -G :  

 أهم مستقبل فيهم .  -

- G   من كلمة :( Guanstein)   المتواجد بالDNA   جوانستين مرتبط بال " .receptor  . " تاعه 

 



.. شرحها الدكتور كما هو موجود  بالدوسية  Cell communication## طرق االرتباط و األنواع الى الوصول ل 

 تماما . 
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