
دور المادة العضوية في بناء وتجديد المادة الحيةدور المادة العضوية في بناء وتجديد المادة الحية دور المادة العضوية في بناء وتجديد المادة الحيةدور المادة العضوية في بناء وتجديد المادة الحية

  : تمھيد
 يتم استعمال جزء من المواد العضوية المستھلكة، للحصول على الطاقة ال!زمة للنشاط الخلوي، بينما 

فكيف يتم توظيف المادة العضوية في بناء وتجديد . بناء وتجديد المادة الحيةيتم استعمال جزء آخر في 
  المادة الحية ؟

  

Ι–الكشف عن تجديد المادة الحية.  
 .11، لوحة 1أنظر الوثيقة  :معطيات تجريبية–أ

  
  

:تحليل واستنتاج–ب
  

A. ينمو الجسم عن طريق التكاثر، والذي يتطلب تركيب المادة الحية 
.تتجدد المادة الحية باستمرار، بحيث تموت في كل لحظة خ!يا متعددة، فتعوض بأخرى جديدة

  ، وتعتبر 29%تتكون المادة الحية من مواد مختلفة، تمثل منھا المادة العضوية    
.البروتينات المادة العضوية ا�كثر تواجدا في المادة الحية   

  

B. اض ا�مينية المشعة، إلى ارتفاع في النشاط ا_شعاعي أدى تناول الوجبة المحتوية على ا�حم 
.لبروتينات الكبد، إلى أن وصلت قيمتھا القصوى، ثم تراجعت تدريجيا إلى أن تنعدم

الكائن
 الحي

العضو أو
 المكون

المادة
 العضوية

مدة التجديد
 با�يام

 اOنسان

10البروتيناتالكبد
150البروتيناتالعضلة

 الب)زما
8إلى 4البروتينات
8الكولسترول

 الفأر
 الكبد

14إلى 5البروتينات
1.5الغليكوجين

21البروتيناتالعضلة

:1الوثيقة   
ألف مليار خلية، ويزن 100يتكون جسم اOنسان البالغ مما يقارب ) 1

.مليار مرة أكثر من البيضة التي تعتبر أصله80حوالي 
.يوما25الدقيقة كل أربعة أيام تقريبا، كما يتجدد الجلد كل تتجدد ا�معاء ) 2
 مكن التحليل الكيميائي للمادة الحية من الحصول علة النتائج المدونة في) 3

:الجدول التالي
  

النسبة من الكتلة الحيةالمركبات

70% الماء

23%البروتينات

4%السكريات

2%الدھون

1%أم)ح معدنية

 تناولت مجموعة من الفئران وجبة غذائية تحتوي على أحماض أمينية) 4
 وتم قياس النشاط اOشعاعي لبروتينات .(14C)موسومة بالكربون المشع 

.الكبد عند ھذه الفئران، فحصلنا على المبيان أمامه
 يعطي الجدول أمامه، مدة تجديد بعض الجزيئات، وذلك في مواقع مختلفة ) 5

.أرمن جسم اOنسان والف

     I     I     I     I     I     I     I     I     I   
 ا�يام   9    8    7    6    5    4    3    2    1   0

100 –

50   –

 25  –

        
10   –
5    –

%النشاط اOشعاعي للبروتينات 
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إن ارتفاع النشاط ا_شعاعي لبروتينات الكبد، ناتج عن تجديد بروتينات الكبد العادية، بأخرى 

الكبد، ناتج عن تجديد بروتينات الكبد المشعة بأخرى 

نستخلص من ھذه المعطيات أن الجزيئات العضوية، وخاصة البروتينات، تدخل في تركيب 

تبين المعطيات على الجدول، أن جميع المواد العضوية تتجدد، إB أن مدة تجديدھا تختلف من 
.ة إلى أخرى، ومن عضو cخر، ومن كائن حي cخر

  
.(Les acinis)خ!يا مفرزة لVنزيمات الھضمية، تنتظم على شكل بنيات تسمى عنبات 
 Les îlots de)خ!يا مفرزة لھرمونات، تظھر على شكل جزيرات، تسمى جزيرات Bنجرھانس

  . مختلطةغدة صماء، وغدة داخلية ا_فراز، لذلك تعتبر البنكرياس غدة 
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                                                                     -

إن ارتفاع النشاط ا_شعاعي لبروتينات الكبد، ناتج عن تجديد بروتينات الكبد العادية، بأخرى 

الكبد، ناتج عن تجديد بروتينات الكبد المشعة بأخرى إن انخفاض النشاط ا_شعاعي لبروتينات 

نستخلص من ھذه المعطيات أن الجزيئات العضوية، وخاصة البروتينات، تدخل في تركيب 
.المادة الحية، وتجدد باستمرار

تبين المعطيات على الجدول، أن جميع المواد العضوية تتجدد، إB أن مدة تجديدھا تختلف من 
ة إلى أخرى، ومن عضو cخر، ومن كائن حي cخر

  .تركيب البروتيدات ا�نزيمية للبنكرياس
.11، لوحة 2أنظر الوثيقة 

  :البنكرياس غدة تقع خلف المعدة، وتتكون من مجموعتين من الخ!يا
خ!يا مفرزة لVنزيمات الھضمية، تنتظم على شكل بنيات تسمى عنبات 
خ!يا مفرزة لھرمونات، تظھر على شكل جزيرات، تسمى جزيرات Bنجرھانس

غدة صماء، وغدة داخلية ا_فراز، لذلك تعتبر البنكرياس غدة = البنكرياس غدة خارجية ا_فراز 

-

إن ارتفاع النشاط ا_شعاعي لبروتينات الكبد، ناتج عن تجديد بروتينات الكبد العادية، بأخرى 
  .مشعة

إن انخفاض النشاط ا_شعاعي لبروتينات 
  . عادية

C. نستخلص من ھذه المعطيات أن الجزيئات العضوية، وخاصة البروتينات، تدخل في تركيب
المادة الحية، وتجدد باستمرار

D. أن مدة تجديدھا تختلف من Bتبين المعطيات على الجدول، أن جميع المواد العضوية تتجدد، إ
ة إلى أخرى، ومن عضو cخر، ومن كائن حي cخرمادة عضوي

  
ΙΙ–تركيب البروتيدات ا�نزيمية للبنكرياس
أنظر الوثيقة :بنية البنكرياس– أ

  
البنكرياس غدة تقع خلف المعدة، وتتكون من مجموعتين من الخ!يا

خ!يا مفرزة لVنزيمات الھضمية، تنتظم على شكل بنيات تسمى عنبات •
خ!يا مفرزة لھرمونات، تظھر على شكل جزيرات، تسمى جزيرات Bنجرھانس•

langerhans)

البنكرياس غدة خارجية ا_فراز 

:2الوثيقة 



  :تتبع تدفق المادة عبر البنيات الخلوية–ب
a           –    معطيات تجريبية:  

.12، لوحة 1_براز دور العنبات في تدفق المادة، نقوم بالتجارب المبينة على الوثيقة 

  
b           –    تحليل واستنتاج:  

أنظر الوثيقة: ا�سماء  )1

.المشعة إلى سيتوب!زم الخ!يا ا_فرازية من جھتھا القاعدية، تنفذ المواد t1في الزمن  )2
.، تتواجد المواد المشعة وسط سيتوب!زم الخ!يا ا_فرازيةt2في الزمن    
.، تتواجد المواد المشعة بالجھة العلوية للخ!يا ا_فرازية، وفي فتحة العنبةt3في الزمن    

  

صوب قمتھا، تم يطرح بعد ذلك في فتحة العنبة، ن!حظ أن ا_شعاع ينفذ للخلية من قاعدتھا )3
 نستنتج من ھذا أن خ!يا العنبة تستعمل ا�حماض ا�مينية التي تدخل عبر قاعدتھا، لتركيب 

.البرروتيبات ا�نزيمية البنكرياسية
  

  :الموقع الخلوي لتركيب البروتينات ومسارھا الضمخلوي–ج
a           –    معطيات تجريبية:  

.12، لوحة2ة المبينة على الوثيقة لتحديد البنيات الخلوية المتدخلة في تركيب البروتينات، نقوم بالتجرب

  

بعد حقن حيوان بكمية من حمض أميني مشع من نوع اللوسين، تم تتبع مسير الجزيئة المشعة عبر الخ)يا اOفرازية لعنبة   1الوثيقة 
  .تمثل ا�شكال أسفله النتائج المحصل عليھا. بنكرياسية               

  .أعط ا�سماء المناسبة لكل رقم) 1
.حدد مسار اOشعاع في خ)يا العنبة اOفرازية) 2
.علما أن اللوسين يدخل في تركيب البروتينات، حدد الظاھرة التي عرفتھا خ)يا العنبة اOفرازية) 3

t3الزمن                                          t2الزمن                                               t1الزمن 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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توضع خ)يا إفرازية في وسط:2الوثيقة
يحتوي على أحماض أمينية مشعة لبضع دقائق، 
 بعد ذلك يتم نقلھا إلى وسط يحتوي على أحماض 

Oشعاع عبر أمينية عادية، فنتتبع تطور نسبة ا 
لنحصل .البنيات الخلوية المختلفة، بدCلة الزمن

 .على المبيان أمامه
REG =الشبكة السيتوب)زمية الداخلية.  

Golgi =جھازغولجي.  
VS =حويص)ت إفرازية.  

  .صف نتائج التجربة) 1
 فسر التغير الم)حظ في النشاط ) 2

.اOشعاعي للعضيات الخلوية
الجزيئات مسير 3بين على الوثيقة ) 3

.البروتينية المركبة
  

ــة نســبة النشــاط اBشــعاعي للبنيــات الخلوي
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b           –    تحليل واستنتاج:  
وجود ( في بداية التجربة، يرتفع النشاط ا_شعاعي في الشبكة السيتوب!زمية الداخلية المحببة  )1

  ).جسيمات ريبية
 مع مرور الزمن، ينخفض النشاط ا_شعاعي في الشبكة السيتوب!زمية الداخلية، وبتزامن مع ذلك يرتفع 

ينخفض النشاط ا_شعاعي في جھاز غولجي، ليرتفع في الحويص!ت . ا_شعاع في جھاز غولجي
.ا_فرازية

  

حيث . الخليةتطور النشاط ا_شعاعي للعضيات الخلوية، يبين مسار البروتينات المركبة داخل )2
 تنتقل البروتينات المركبة من الشبكة السيتوب!زمية الداخلية المحببة، إلى جھاز غولجي عبر 

.الحويص!ت اBنتقالية، لتمر إلى فتحة العنبة عبر الحويص!ت ا_فرازية

 تنفذ ا�حماض ا�مينية إلى الخلية من جھتھا القاعدية، وتدخل في تركيب البروتينات على  )3
 الشبكة السيتوب!زمية الداخلية المحببة، فتنتقل بعد ذلك إلى جھازغولجي، قبل أن تنقل مستوى 

أنظر الوثيقة . عبر الحويص!ت ا_فرازية إلى خارج الخلية، بواسطة ظاھرة ا_خراج الخلوي
.12، لوحة 3

  

  
ΙΙΙ–فوق بنية العضيات المسؤولة عن تركيب البروتينات.  
  .فوق بنية العضيات الخلوية ودورھا1111

.13،لوحة 1، أنظر الوثيقة Les ribosomes:الريبوزومات= الجسيمات الريبية –أ

  

اةالنو

جوف العنبة
جھة علوية

 شبكة سيتوب)زمية داخلية

ميثوكندري

 حويص)ت إفرازية

 جھاز غولجي
عرق دموي

 خلية إفرازية

12اللوحــــــــــة

1الوثيقة   

  

م)حظة بالمجھر اOلكتروني
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 ملتصقة على الوجه الخارجي ھي عبارة عن جسيمات صغيرة جدا، تكون إما حرة في السيتوب!زم أو 
  .للشبكة السيتوب!زمية الداخلية

، وھي %80(ARN)تتكون الجسيمات الريبية من بروتينات متعددة، ومن الحمض النووي الريبوزي 
  .وحدات تركيب البروتينات، إذ تقوم بتجميع ا�حماض ا�مينية على شكل سلسلة بيبتيدية

  

.13، لوحة 2أنظر الوثيقة Réticulum endoplasmique. الشبكة السيتوب!زمية الداخلية–ب

  
 شكل كييسات مسطحة، تتكون من تجويف داخلي يحيط به غشاء ھي عبارة عن شبكة من القنوات على

  .له نفس بنية الغشاء السيتوب!زمي، وتتصل فيما بينھا، كما تتصل بغشاء النواة
السيتوب!زمية الداخلية يتم تكثيف وتركيز البروتيدات، التي تم تركيبھا على مستوى تجويفات الشبكة 

 على مستوى الجسيمات الريبية الملتصقة بھا، لتتجمع مع جزيئات أخرى، مكونة بذلك أجساما بروتيدية 
.معقدة، تتم تعبئتھا في حويص!ت انتقالية

  

Appareil de golgi: جھاز غولجي–ج
  .13، لوحة 3أنظر الوثيقة                       

  

  

م)حظة بالمجھر اCلكتروني                                  مجسم تفسيري لبنية الشبكة السيتوب)زمية الداخلية           :2الوثيقة 

  

13اللوحــــــــــة

:3الوثيقة 

  

 على شكل أكياس مسطحة، ومتراصة ھو عبارة عن فجوات
بعضھا إلى بعض، كل كييس يحتوي على تجويف وعلى 

ولكل كييس . الغشاء السيتوب!زميغشاء له نفس بنية
  :واجھتان

  

التي يتشكل على مستواھا الكييس، : واجھة التشكل•
حيث تلتحم الحويص!ت اBنتقالية المتبرعمة عن 

.الشبكة السيتوب!زمية الداخلية

التي يتجزأ على مستواھا الكييس، : واجھة النضج•
ليعطي حويص!ت غولجية إفرازية، ھذه ا�خيرة 

.تخزين المواد أو طرحھا خارج الخليةيمكنھا 
يمثل جھاز غولجي موقع تكثيف البروتينات وعديدات 

السكر، كما يتدخل في إجراء التعدي!ت الكيميائية النھائية، 
وانتقاء البروتينات الموجھة لداخل الخلية، والموجھة إلى 

.خارج الخلية
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في تجديد الغشاء ، بين أھمية ظاھرة ا_خراج الخلوي
(Exocytose)في تجديد المادة الحية .

نتقالية، تتجمع وتتحد لتكون يعطي حويص!ت ا
بصفة مستمرة، بما أن عدد كييسات جھاز غولجي ثابت، وظاھرة التشكل تتم 

نستنتج أن الكييسات القديمة، تعرف تجزءا إلى حويص!ت جديدة ھي الحويص!ت ا_فرازية، التي 
نتكلم. تتوجه نحو الغشاء السيتوب!زمي لتلتحم معه، وتفرغ محتواھا بواسطة ظاھرة ا_خراج الخلوي

لموحد لVغشية المشكلة عن ظاھرة التدفق الغشائي داخل الخ!يا ا_فرازية، نتيجة التعضي ا
.ھذا التدفق ھو المسؤول عن تجديد وإعادة بناء مكونات الخ!يا الحية

13 اللوحــــــــــة

                                                                     -

  .التجديد المستمر لمكونات الخ)يا الحية

، بين أھمية ظاھرة ا_خراج الخلوي13، لوحة 
(Exocytose)السيتوب!زمي، وأھمية التدفق الغشائي وا_خراج الخلوي

يعطي حويص!ت ان!حظ أن غشاء الشبكة السيتوب!زمية الداخلية
بما أن عدد كييسات جھاز غولجي ثابت، وظاھرة التشكل تتم 

نستنتج أن الكييسات القديمة، تعرف تجزءا إلى حويص!ت جديدة ھي الحويص!ت ا_فرازية، التي 
تتوجه نحو الغشاء السيتوب!زمي لتلتحم معه، وتفرغ محتواھا بواسطة ظاھرة ا_خراج الخلوي

عن ظاھرة التدفق الغشائي داخل الخ!يا ا_فرازية، نتيجة التعضي ا
ھذا التدفق ھو المسؤول عن تجديد وإعادة بناء مكونات الخ!يا الحية

:4الوثيقة 

-

التجديد المستمر لمكونات الخ)يا الحية2222
  

، لوحة 4نط!قا من الوثيقة  ا����
السيتوب!زمي، وأھمية التدفق الغشائي وا_خراج الخلوي

  
  

ن!حظ أن غشاء الشبكة السيتوب!زمية الداخلية����
بما أن عدد كييسات جھاز غولجي ثابت، وظاھرة التشكل تتم و. الكييسات الغولجية

نستنتج أن الكييسات القديمة، تعرف تجزءا إلى حويص!ت جديدة ھي الحويص!ت ا_فرازية، التي 
تتوجه نحو الغشاء السيتوب!زمي لتلتحم معه، وتفرغ محتواھا بواسطة ظاھرة ا_خراج الخلوي

عن ظاھرة التدفق الغشائي داخل الخ!يا ا_فرازية، نتيجة التعضي اادن
ھذا التدفق ھو المسؤول عن تجديد وإعادة بناء مكونات الخ!يا الحية. لعضياتھا


