
 

 

 
 تثبیتھا لھ؟ وماذا ینتج عن : أین توجد لواقط االسترادیول اإلشكالیة

 النخامیة:  –الطبیعة الدفقیة لالفرازات تحت السریریة  -1
 عند حیوان مخرب المنطقة الخلفیة تحت السریریة :  GNRH: نتائج الحقن المستمر والدفقي لھرمون 1-1

* تجربة: تجرى التجربة على أنثى مكاك مخربة المنطقة الخلفیة تحت السریریة وفي ظروف خاصة یحقن 
او ھرمونات منشطة  GNRHالبصرين عن طریق داخل وریدي بمادة معزولة من تحت السریري الحیوا

خالل ھذه التجربة من إنشاء المنحنیات التالیة :  FSH+LHسمحت معایرة نسبة الھرمونات النخامیة  للمناسل.
 . 62ص  6الوثیقة 
 حلل النتائج المتحصل علیھا؟ •
 نات النخامیة ؟على الھرمو GNRHماھي شروط تأثیر ھرمون  •
 ماذا تستنتج؟ •

 :التحلیل -
 الى انخفاض كبیر في افرازات الھرمونات النخامیة. GNRHیؤدي الحقن المستمر لھرمون  -1
 الى افراز الھرمونات النخامیة . GNRHیؤدي الحقن الدفقي لھرمون  -2
ضروري  GNRHرمون على الغدة النخامیة : اإلفراز الدفقي لھ GNRHالشروط االزمة لتاثیر ھرمون  -

  . FSH+ LHإلفراز الغدة النخامیة لھرموني 
 النخامیة بالدفق. –النتیجة :یتم افراز الھرمونات تحت السریریة -
 النخامیة خالل دورة جنسیة: –معایرة نسبة الھرمونات تحت السریریة  -2
یر مستمر حیث یتم افرازھا الحال عند الرجل  غ وكما ھ FSH+LH:یكون افراز الھرمونات النخامیة  تجربة* 

 بشكل تدفقي تم إظھار ھذا النمط من االفراز الول مرة عند أنثى القرد .
ص  7عند مراة خالل مختلف الدورة الشھریة والنتائج مبینة في الوثیقة  FSH+LHتم قیاس نسبة الھرمونات 

 حلل الوثیقة؟      . 63
 ة الجنسیة ؟خالل الدور LHكیف یتم تطور االفرازات الدفقیة لھرمون  •

ونیة عند المراة خالل الدورات الشھریة حیث یكون التواتر اكبر : تتغیر سعة وتواتر االفرازات الھرم التحلیل -
 في المرحلة الجریبیة منھ في المرحلة اللوتیئینیة وتصل الى أقصى حد في مرحلة االباضة .

 . االسترادیول انتاج الى مؤدیة الجریبي الطور خالل وتزداد الدورة امتداد على الدفق وتیرة تتغیر النتیجة: -
تتواجد لواقط االسترادیول على مستوى منطقة تحت السریر البصري حیث تتحسس لتغیرات كمیة  الخالصة

) الذي تتحسسھ لواقط GNRHھرمون االسترادیول في الدم فتفرز ھرمون محرر للھرمونات المنشطة للمناسل (
 LH+FSHلنخامیة والتي تعتبر مستقبل ومنفذ للتنبیھ حیث تفرز بدورھا ھرموني في المنطقة األمامیة للغدة ا

 اللذان ینقالن في الدم الى المبیض .
 الجھاز المنظم جھاز معقد النھ یتكون من طریقین لالتصال  مرتبطین بینھما ویعمل بتدخل رسالتین ھرمونیتین 

 :الثاني االتصال طریق *                                            :                           األول االتصال طریق *
 
خالیا غدیة للفص األمامي للغدة  -1خالیا عصبیة إفرازیة لتحت السریر البصري .                            -1

 النخامیة والتي
 تشكل لواقط مرسلة.                  GNRHلواقط االسترادیول ومفرزة لھرمون منشط للمناسل 

   
 . الدم بالزما ناقل: -2                                  النخامي -السریري البابي الجھاز : ناقل جھاز -2 
 

المستقبل : المنفذ : الخالیا الجریبیة  -3         النخامیة للغدة األمامي للفص غدیة خالیا : المنفذ – المستقبل -3
 تالمكونة للجر یبا

 . LH+FSHالتي تفرز ھرموني و

 

 .العضویة مستوى على التنظیم آلیات-1: التعلمي المجال
 الھرموني العصبي التنسیق -3:التعلمیة الوحدة 

 الرجعیة المراقبة: المبیضیة للھرمونات الكمي التنظیم -: الدرس
 .المبیضیة للھرمونات المنظم الجھاز عناصر -ب             

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي
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