
 

 

 

 :  اإلشكالیة

 ة لنسبة السكر في الدم إلى الحالة الطبیعیة اثر تناول غذاء غني بالسكر ؟لماذ العودة السریع •
 ھل الكبد ھي  العضو الوحید الذي یسمح بھذا التنظیم؟ •

  effecteurs de système régulant:   : إظھار األعضاء المستھدفة: منفذات جھاز التنظیم5-1

 لصادر عنھ في حالة تناول وجبة غذائیة غنیة بالسكریات: معایرة كمیة الجلوكوز في الدم الوارد إلى الكبد وا -أ

بالقیام بمعایرة مقارنة لنسبة السكر في  1858-1849خالل األبحاث المنجزة بین: د: تمكن العالم كلود برنا ر تجربة* 
 .41ص  1الورید البابي من جھة واألوردة فوق الكبدیة من جھة أخرى: وثیقة 

 * نتائج المعایرة: 

 1g/lاألوردة فوق الكبدیة:  •  2.5g/lالبابي الكبدي: الورید  •
 * قرن بین القمتین؟ * ماذا تستنتج؟

: تكون نسبة السكر في الدم المار باألوردة البابیة الكبدیة مرتفعة وتكون ثابتة بالنسبة للدم المار من األوردة * المقارنة
 غ/ل 1فوق الكبدیة وتقدر ب

ل نسبة السكر في الدم ثابتة في الدم الذي یصدر عنھ وذلك بإنقاص ھذه القیمة(تناول النتیجة: یلعب الكبد جور في جع* 
 وجبة غذائیة) أو رفعھا(الصیام).

 :(إظھار األعضاء المدخرة للسكریات في الجسم).مصیر الجلوكوز في العضویة -ب

 كوز المشع.غ من الغلو 100: یظھر الجدول التالي تمركز اإلشعاع في الجسم بعد تناول 1* تجربة

من   100gتناول 
 c14غلوكوز مشع یحتوي على  الغلوكوز المشع

 نسیج دھني العضالت السائل بین الخالیا  الكبد
55g 5g 18g 11g 

 42+41مكنت من الحصول على الوثائق: ص المالحظة المجھریة لخالیا كبدیة وخالیا عضلیة ونسیج دھني: 2* تجربة 

 خالیا كبدیة حیث یتلون الغلیكوجین باللون األحمر باستعمال ملون خاص.: مشاھدة مجھریة ل1الوثیقة •
 :صور لمقطع عرضي في عضلة مع تلون الغلیكوجین بملون خاص.2الوثیقة •
 :صور لنسیج دھني یظھر تراكم ثالثي الغلیسیرید(دسم مشعة).3الوثیقة •

 * حلل ھذه النتائج والمالحظات التجریبیة؟ ماذا تستنتج؟

یتمركز اإلشعاع بنسبة اكبر في الكبد ثم العضالت ثم النسیج الدھني وتبق كمیة ضئیلة من الغلوكوز في : التحلیل -1
السائل بین الخالیا وتظھر المشاھدات المجھریة لمختلف ھذه الخالیا الشكل التي یتم بھ تخزین الغلوكوز فیھا (غلیكوجین 

 وثالثي الغلیسیرید).

 عضالت والنسیج الدھني أعضاء مخزنة (مدخرة ) للغلوكوز في الجسم حیث:: یشكل كل من الكبد والالنتیجة -

 الكبد :یتم تخزین الجلوكوز فیھا على شكل غلیكوجین. •
 العضالت: تخزن الغلوكوز على شكل غلیكوجین. •

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

 .عمل األنسولین -               الدرس:
 

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 عیون البصائر التعلیمي موقع



 النسیج الدھني: یخزن الغلوكوز على شكل ثالثي غلیسیرید. •
 طرف ھرمون األنسولین. أعضاء مستھدفة من ةلذلك تعتبر ھذه الخالیا واألنسج •

 : تأثیر األنسولین على األعضاء المستھدفة:5-2

 تمتاز الخلیة الكبدیة بنفاذیة حرة للغلوكوز لذلك لیعد تأثیر األنسولین مباشرا على: تأثیر األنسولین على الخلیة الكبدیة -أ
 النقل الغشائي للغلوكوز فكیف یؤثر األنسولین على الخلیة الكبدیة؟

نفكك خالیا كبدیة مأخوذة من كبد إنسان سلیم ،ثم نعزل األغشیة الھیولیة لھذه الخالیا ونضعھا في وسط مشبع  :1* تجربة
  نباألنسولی

 . 1* النتائج: نتحصل على المنحنى التالي:الذي یظھر كمیة األنسولین المثبتة على األغشیة الخلویة بداللة الزمن. الوثیة

یكوجین الداخل خلوي للخلیة الكبدیة بداللة تركیز الغلوكوز وذلك في وسطین احدھما : نتابع تطور كمیة الغل2تجربة *
 . 2بدون وجود األنسولین والثاني في وجود األنسولین والنتائج المحصل علیھا ممثلة في الوثیقة

 

 

 

 

 حلل الوثیقتین؟ •
 كیف تفسر آلیة تأثیر األنسولین على الخلیة الكبدیة؟*ماذا تستنتج؟ •

: تزداد كمیة األنسولین المثبتة على األغشیة الخلویة مع مرور الزمن لتبلغ أقصى قیمة لھا بعد زمن یقدر 1الوثیقةتحلیل  -
 دقیقة.20ب 

: تزداد كمیة الغلیكوجین داخل خلوي بزیادة تركیز الجلوكوز خارج خلوي بوجود األنسولین في الوسط 2تحلیل الوثیقة-
(داخل الخلیة) في الوسط الذي ینعدم فیھ األنسولین رغم زیادة تركیز الغلوكوز خارج بینما ینعدم الغلیكوجین داخل خلوي 

 خلوي.

: تفسر ھذه النتائج التجریبیة بأن األنسولین یتثبت على مستقبالت غشائیة خاصة موجودة على غشاء الخلیة التفسیر -
الوسط الخارج خلوي إلى داخل الخلیة حیث المستھدفة وھذا التثبت یؤدي إلى دخول المزید من  جزیئات الغلوكوز من 

 یتحول الغلوكوز إلى غلیكوجین . 

 

 

 



 :يالنتیجة: یتمثل تأثیر األنسولین على الخلیة الكبدیة فیما یل -

لغلوكوز داخل وھو ضروري لفسفرة اglucokinase جذب جزیئات الغلوكوز وذلك بمساھمتھ في بناء إنزیم:--1
 P -6غلوكوزالخلیة الكبدیة الى

 تنشیط إنزیمات في الھیولى لتحویل الغلوكوز الى غلیكوجین.-2

 تثبیط إنزیمات  تحویل الغلیكوجین الى غلوكوز. -3

 :تأثیر األنسولین على الخلیة العضلیة -ب

یبین الجدول التالي كمیات الغلوكوز المستھلكة على مستوى جزء من نسیج عضلي تم حضنھ في أوساط ذات  * تجربة :
 ة من األنسولینتراكیز متزاید

 40 10 4 2.5 0 تركیز األنسولین في الوسط(مع/ل)
 6 4.6 3.5 3.2 2.5 استھالك الغلوكوز في العضالت(مع/غ عضلة/سا)

 أنجز المنحنى البیاني  لتغیرات استھالك الغلوكوز بداللة تركیز األنسولین في الوسط. •
حلل المنحنى؟ ماذا  •

 ؟ جتستنت
یزداد استھالك  التحلیل:  -
لغلوكوز في العضالت بزیادة ا

 . تركیز األنسولین في الوسط

* التفسیر: یقوم األنسولین 
بدور یجعل الخلیة العضلیة 

 تستھلك المزید من الغلوكوز .

* النتیجة: یتمثل تأثیر 
األنسولین على الخلیة العضلیة 

 في :

تغییر نفاذیة الغشاء  -1
 الھیولي والسماح بدخول الغلوكوز الى الخالیا.

 تنشیط إنزیمات في الھیولى لتحویل الغلوكوز الى غلیكوجین. -2

 زیادة استھالك الغلوكوز. -3

 تأثیر األنسولین على الخلیة الدھنیة: -ج

 : تحقن مادة مشعة  نوعیة في خلیتین دھنیتین  حیث :1* تجربة

یة تظھر كما ھو مبین في الخلیة األولى : موضوعة في وسط خال من األنسولین. والمالحظة المجھریة للخل •
 (الصورة أ) 43ص 7الوثیقة 

الخلیة الثانیة: موضوعة في وسط مشبع باألنسولین و المالحظة المجھریة للخلیة تظھر كما ھو مبین في  •
 .(الصورة ب)47ص 7الوثیة

من الحصول على : مكنت متابعة تطور تدفق الغلوكوز الى الخالیا الدھنیة بداللة تركیز األنسولین في الوسط 2*تجربة
 الوثیقة التالیة:
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ا تغیرات استھالك الغلوكوز في العضالت بداللة تركیز االنسولین في 
 الوسط



: الخلیة الموضوعة في الوسط الخالي من 1تحلیل التجربة  -
األنسولین تبین عدم وجود نواقل الغلوكوز على الغشاء وتكون 

 النواقل داخل الخلیة.

الخلیة الموضوعة في الوسط المشبع باألنسولین: تبین وجود   -
 الخلوي للخلیة عدد كبیر من نواقل الغلوكوز في الغشاء

: یزداد تدفق الغلوكوز الى الخلیة بزیادة تحلیل التجربة الثانیة -
تركیز األنسولین في الوسط ثم یتوقف تدفق الغلوكوز الى 

 .)2.5ulالخلیة عند تركیز معین لألنسولین في الوسط (

لدھنیة مما یؤدي الى إحداث : یتثبت األنسولین  على مستقبالت خاصة ونوعیة موجودة على غشاء الخلیة ا*التفسیر
سلسلة من التفاعالت التي تؤدي الى تحریر النواقل السكریة ونقلھا الى الغشاء الھیولي للخلیة حیث یكثر عددھا حیث 
تسمح بنفاذ (تدفق ) اكبر كمیة ممكنة من الغلوكوز الى الخلیة حتى تتشبع كل النواقل عندھا یتوقف دخول الغلوكوز 

 مبین في المنحنى البیاني.الى الخلیة كما ھو 

 : یتمثل تأثیر األنسولین على الخلیة الدھنیة في:* النتیجة

 تغییر نفاذیة الغشاء الھیولي والسماح بدخول الغلوكوز الى الخالیا . -1
 تنشیط إنزیمات في الھیولى لتحویل الغلوكوز الى دسم مخزنة(ثالثي غلیسیرید). -2
 منع اماھة الدسم. -3

 الخالصة:

 ین نفاذیة خالیا الكبد و العضالت والنسیج الدھني للغلوكوز.یرفع األنسول

  B(لواقط الجھاز المنظم) بتغیرات نسبة السكر في الدم اثر تناول وجبة غذائیة فتوسل الخالیا  Bتتنبھ الخالیا 
ھني).وھكذا النسیج الد -العضالت -رسائل ھرمونیة مشفرة بتركیز األنسولین  الذي ینقلھ الدم الى المنفذات ( الكبد

یؤثر الجھاز المنظم على الجھاز المنظم بالتصدي لالضطراب وذلك بتخزین الجلوكوز في الخالیا المنفذة إنھا 
 المراقبة الرجعیة السلبیة الن الجھاز المنظم یتصدى لالضطراب.
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