
 

 

 
 اإلشكالیة: ماھي األعضاء المسئولة عن النشاط الدوري للمبیض؟ •

 النخامیة: –على االفرازات تحت السریریة  تحلیل عواقب استئصال المبایض -1
النخامیة   والنتائج  –* تجربة: تم استئصال مبایض عند أنثى الجرذ  ثم قیاس كمیة االفرازات تحت السریریة 

 . 60ص  1ممثلة في الوثیقة 
 * حلل النتائج المحصل علیھا؟

 . LH+ FSHالتحلیل: یؤدي استئصال المبایض الى ارتفاع نسبة ھرموني :  -
 النخامیة: –إظھار تأثیر حقن الھرمونات المبیضیة على االفرازات تحت السریریة  -2
  60ص  2نتائج التجربة ممثلة في الوثیقة :  : على كائن سلیم2-1

 * حلل النتائج المحصل علیھا ؟ كیف تفسر نتائج المعایرة قبل وبعد حقن االسترادیول؟
 التحلیل: -
 دیول: قبل حقن ھرمون االسترا -1

 بیكوغرام/ مل . 6-5بین  GNRHیتذبذب إفراز ھرمون  •
 نانوغرام/ مل . 5-2بین  LHیتذبذب إفراز ھرمون  •

 : بعد حقن ھرمون االسترادیول -2
  LHو  GNRH ینخفض إفراز كل من ھرموني: •

 :التفسیر -
كم یتح  GNRHویفسر ذلك بان إفراز   LHوإفراز ھرمون    GNRHیتوافق منحنى إفراز ھرمون  •

 . LHفي إفراز ھرمون 
ویفسر ذلك بان االسترادیول یؤثر مباشرة على  حقن االسترادیول أدى الى انخفاض إفراز  الھرمونین  •

 .( أي على مستوى الغدة تحت السریریة)    GNRHإفراز ھرمون 
 . 61ص  3نتائج التجربة ممثلة في الوثیقة :  : على كائن مستأصل المبایض2-2

 لمتحصل علیھا ؟* حلل النتائج ا
 المراقبة التي تم إظھارھا من ھذه التجربة ؟  ع* ما نو

 تحلیل النتائج المتحصل علیھا: -
منخفضة  (المرحلة الجریبیة) وبعد استئصال  LHالمجموعة (أ) : قبل استئصال المبایض تكون كمیة  •

لیبلغ  LHإفراز  المبایض ووضع المحفظة المملوءة باالسترادیول في مكان المبیض نالحظ ازدیاد
 ذروتھ بعد یومین من التجربة ( مرحلة االباضة) لینخفض بعد ذلك ( مرحلة ما بعد االباضة) .

منخفضة  (المرحلة الجریبیة) وبعد استئصال  LHقبل استئصال المبایض تكون كمیة   المجموعة(ب): •
أیام  3- 2وغرام بعد نان  8-6لیبلغ حوالي  LHفارغة نسجل ازدیاد إفراز  المبایض ووضع المحفظة

 .من التجربة ( مرحلة االباضة) 
 نوع المراقبة التي تم إظھارھا من التجارب: -

 المجموعة (أ) : مراقبة رجعیة ایجابیة. •
 المجموعة (ب) : مراقبة رجعیة سالبة. •

3 
 مالحظة التصویر اإلشعاعي الذاتي للمنطقة تحت السریریة:  -

مشع ( استرادیول موسوم بالتریتیوم) عند فارة مستأصلة المبیضین منذ عدة : نحقن مادة االسترادیول ال تجربة* 
 أیام ثم ننجز مقاطع على مستوى المنطقة تحت السریریة بعد تضحیة الفارة.

 . 61ص  4: تبین المالحظة المجھریة وجود نقاط سوداء في بعض الخالیا فقط  الوثیقة  المالحظة* 
 جھا من ھذه النتائج التجریبیة؟ماھي المعلومة التي یمكنك استنتا •
 ھل یؤثر االسترادیول على ھذه الخالیا فقط؟ •
 ماھي النتیجة التي یمكنك استخالصھا من ھذه النتائج التجریبیة؟ •

من التجربة: تبین الوثیقة وجود مستقبالت لالسترادیول على مستوى الخالیا تحت  المعلومة المستنتجة -
 لمستھدفة من طرف االسترادیول .السریریة وبالتالي فھي الخالیا ا

 .العضویة مستوى على التنظیم آلیات-1: التعلمي المجال
 الھرموني العصبي التنسیق -3:التعلمیة الوحدة
 الرجعیة المراقبة: المبیضیة للھرمونات الكمي التنظیم: الدرس

 النخامي -سریري تحت والمعقد المبیض بین العالقة -أ          

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 عیون البصائر التعلیمي موقع



 
 :ھرمون االسترادیول یؤثر على الخالیا المستھدفة التالیة -

 خالیا الغدة تحت السریریة . •
 خالیا الغدة النخامیة. •
 خالیا مخاطیة الرحم •

النخامي فتعدل نشاطھ   –تؤثر الھرمونات المبیضیة ( االسترادیول) على المعقد تحت السریري : النتیجة -
 حیث:
 النخامیة. –انخفاض كمیة الھرمونات المبیضیة یثیر االفرازات تحت السریریة  •
 النخامیة. -زیادة كمیة الھرمونات المبیضیة یثبط االفرازات تحت السریریة •
نشاط  ھإنھا المراقبة الرجعیة السلبیة التي تضمن ثبات كمیة الھرمونات المبیضیة ( حسب ما یقتضی •

 ي وقت محدد).المبیض وفق معلومة محددة وف
نتائج التجربة : عواقب حقن جرعات قویة من االسترادیول على إفراز الھرمونات النخامیة وتحت السریریة -4

  62ص 5ممثلة في الوثیقة 
 

 *حلل النتاج المتحصل علیھا؟
 * ماھي المعلومة التي تضیفھا ھذه التجربة؟

 :تحلیل الوثیقة -
مرتفعة نسبیا(  LHونات المبیضیة منعدمة  بینما تكون كمیة ھرمون قبل زرع المبیضین: تكون كمیة الھرم -1

 مراقبة رجعیة سلبیة) .
( مراقبة  LH: تزداد كمیة الھرمونات المبیضیة  نسبیا بینما تنخفض كمیة ھرمون  زرع المبیضینبعد  -2

 ) .LHرجعیة سلبیة لالسترادیول على إفراز 
(  LHوظھور ذروة إفراز  LHة) یؤدي الى إفراز كبیر لھرمون للدور 16عند حقن االسترادیول( الیوم   -2

( 5عند ارتفاع تركیزھا في الدم  LHوبالتالي یمكن لالسترادیول أن یمارس مراقبة رجعیة ایجابیة على إفراز 
 ) .16والیوم  14یبلغ إفراز االسترادیول أقصى قیمة لھ في مرحلة االباضة بین الیوم 

 
إلضافة الى المراقبة الرجعیة السلبیة للھرمونات المبیضیة (االسترادیول) على افراز : با المعلومة اإلضافیة

 LHالمعقد تحت السریریة النخامي  یمكن لالسترادیول أن یمارس مراقبة رجعیة موجبة على افراز ھرمون 
 LHلھرمون حیث یزداد تركیز ھرمون االسترادیول في الدم في مرحلة االباضة ویؤدي ذلك الى افراز أقصى 

 مسببا حدوث االباضة .
ویعتبر ھذا التأثیر المضاعف (المراقبة الرجعیة السلبیة واالیجابیة) للھرمونات المبیضیة على افرازات المعقد 

الدورة  -الدورة الرحمیة -تحت السریریة النخامي مصدر دورات ذات مراحل مختلفة ( الدورة المبیضیة
 النخامي) . -الھرمونیة للمعقد تحت السریري 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخالصة
لنسبة الھرمونات المبیضیة في الوسط  système réglantالنخامي جھاز منظم  –یمثل المعقد تحت السریري 

 الداخلي : الدم  ویمكن تحدید عناصر جھاز التنظیم األولیة  كمایلي:
ط الداخلي او : یتمثل في الھرمونات المبیضیة (الموجود ة في الوس système régléالجھاز المنظم:  -1

 الدم) .
 النخامي . -: یتمثل في المعقد تحت السریري système réglant الجھاز المنظم: -2

*یتصدى الجھاز المنظم لتغیرات الھرمونات المبیضیة في الدم ویحافظ على قیمتھا المرجعیة (المراقبة 
 الرجعیة السالبة).

 
 :2التمرین 

من طرف الغدة  LH، مما یدل على أن المبایض تثبط إفراز LHیؤدي استئصال المبیضین إلى ارتفاع نسبة 
إلى قیمتها االبتدائیة بسرعة مما یدل أن األسترادیول هو  LHالنخامیة؛ یؤدي حقن األسترادیول إلى عودة قیمة 

 LHالهرمون المسئول عن تثبیط إفراز 

 وحدة اعتباریة.  LHالصواب ←وحدة عیاریة LHتصویب: 
 
 
 

 
 

http://elbassair.net

