
 

 

 

 اإلشكالیة: كیف یتدخل البنكریاس في مراقبة نسبة السكر في الدم؟-

 : دراسة تأثیر استئصال وزرع البنكریاس على العضویة:2-1

 تأثیر استئصال البنكریاس( المعثكلة) :  -أ

 (الكلب) كلیا. حیوان س: تستأصل بنكریاتجربة* 

 :النتائج

 ھضمیة : نتیجة غیاب العصارات المعثكلیة ( البنكریاسیة). تاضطرا با -1
 % من وزن الحیوان 50-30ارتفاع سریع وھام لنسبة السكر في الدم فقدان أكثر من  -2
 ظھور السكر في البول . -3
 ویموت الحیوان بعد أسابیع من االستئصال نتیجة لإلفراط السكري الكبیر. -4
 . 37ص  2ة نسبة السكر في دم ھذا الحیوان ممثلة في الوثیقة متابع •
 حلل ھذه الوثیقة؟ ماذا تستنتج؟ •
 ماھو دور البنكریاس الموضح في التجربة؟ •

 : 37ص2تحلیل الوثیقة -

 غ/ل.1** قبل االستئصال: كانت نسبة السكر في الدم ثابتة= 

 6غ/ل بعد  3.5ا إلى أن بلغت ** بعد االستئصال: بدأت نسبة السكر في الدم ترتفع تدریجی
 ساعات من االستئصال.

 * النتیجة: استئصال البنكریاس یؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم والبول.

: البنكریاس مسئول عن تنظیم نسبة السكر في الدم دور البنكریاس الموضح في التجربة *
 د.وتحول دون ارتفاعھ في الحاالت الطبیعیة ولھا تأثیر على الكب

 . 37ص  3 تجربة زرع البنكریاس:  الوثیقة -ب

 * حلل الوثیقة؟ ماذا تستنتج؟

غ/ل) وبعد  4: في لحظة تحقیق ازرع ترتفع نسبة السكر في الدم (37ص  3* تحلیل الوثیقة
ساعات عند بقاء  5غ/ل وذلك بعد 1العملیة تنخفض ھذه النسبة حتى تصبح عادیة في حدود 

ضطرابات الھضمیة ) وعند إعادة نزع البنكریاس المزروع تعود الطعم في مكانھ ( تبقى اإل
 نسبة السكر في الدم الى االرتفاع من جدید.

 التنظیم على مستوى العضویة. آلیات -1 المجال التعلمي: 
 .التنظیم الھرموني  -2 الوحدة التعلمیة: 

 . داء السكر التجریبي -              الدرس:
 

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 عیون البصائر التعلیمي موقع



* النتیجة : نستنتج من ھذه التجربة ان البنكریاس یعمل على جعل نسبة السكر في الدم ثابتة 
 وذلك عن طریق الدم أي بواسطة ھرمون أو مجموعة من الھرمونات.

 صات البنكریاسیة:تأثیر المستخل -ج

: إلزالة تأثیر استئصال البنكریاس نقوم بحقن مستخلصات بنكریاسیة في دم ھذا  تجربة* 
 الحیوان .

 )37(طریقة الحصول على المستخلصات البنكریاسیة موضحة في ص 

 : اختفاء اظطرابات الداء السكري.المالحظة* 

 اسیة على تنظیم التحلون؟.* ماذا تستخلص فیما یخص نمط تأثیر المستخلصات البنكری

 :الخالصة

یؤثر  البنكریاسمخفضة لنسبة السكر في الدم وان ) ھرمون: مادة كیمیائیة( خالصة البنكریاس تحتوي على حاثة  
 :على الكبد بواسطة ھذه الحاثة وللبنكریاس دور في الھضم ولذلك یمكن اعتبار البنكریاس كغدة مزدوجة اإلفراز

 ).البنكریاسیة(بإفراز إنزیمات ھاضمة عن طریق القناة المعثكلیة: يغدة ذات إفراز خارج* 

 .بإفرازھا لحاثة مخفضة لنسبة السكر في الدم مباشرة:  )غدة صماء(غدة ذات إفراز داخلي* 
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