
 

 

 
 
 اإلشكالیة: ماھي آلیة عمل الغلوكاغون؟ وماھو العضو المستھدف؟-
 : إظھار دور الكبد في القصور السكري:7-1
 السكر في الدم الوارد الى الكبد والصادر عنھ في حالة صیام قصیر: معایرة نسبة -أ

  46ص  1: نتائج المعایرة ممثلة في الوثیقة التالیة: الوثیقة1* تجربة
 التحلون: غ/ل 

 في األوردة فوق  الكبدیة في الورید البابي الكبدي
 1.05-0.95 0.8 بعد فترة صیام قصیرة

 حلل نتائج الجدول؟ •
 لومة التي یمكنك استخالصھا من الجدول؟ماھي المع •

التحلیل: تكون نسبة السكر في الدم المار باألوردة  البابیة الكبدیة منخفضة نسبیا وتكون ثابتة نسبیا بالنسبة للدم -
 المار من األوردة فوق الكبدیة.

 فع نسبة السكر في الدم) النتیجة: عند انخفاض نسبة السكر في الدم یعمل الكبد على توفیر السكر في الدم ( ر -
 : إظھار تأثیر تركیز الغلوكوز على إفراز الغلوكاغون -ب

 . 46ص  2* تجربة: نتائج التجربة ممثلة في الوثیقة 
 * حلل الوثیقة؟

 لجزر النجرھانس  تلعب دور لواقط للقصور السكري؟ α* علل فكرة أن الخالیا 
نخفاض تركیز الغلوكوز في الوسط  والعكس حیث یؤدي التحلیل: یزداد إفراز ھرمون الغلوكاغون عند ا -

 لجزر النجرھانس . αانخفاض الغلوكوز الى ارتفاع إفراز الغلوكاغون من طرف الخالیا  
التعلیل: كل انخفاض لتركیز الغلوكوز في الدم یؤدي إلى إفراز ھرمون الغلوكاغون  حیث أن انخفاض تركیز  -

 بإفراز ھرمون الغلوكاغونلجزر النجرھانس)  فتقوم  α( الخالیا  حساسة تتحسس لھ لواقطالغلوكوز في الوسط 
  رفع نسبة السكر في الدم( الكبد والنسیج الدھني) مما یؤدي الى األعضاء المستھدفةالذي یؤثر على 

 تجارب الكبد المغسول: -ج
 . 47* التجارب تتم حسب الخطوات التجریبیة الموضحة في ص 

 االختبارات ؟ماھو الھدف من ھذه  -
 حلل النتائج المتحصل علیھا؟ -
 ماھو دور الكبد الذي أمكن إظھاره من ھذه التجارب؟ -
 : البحث المنفصل عن وجود الغلوكوز والغلیكوجین .الھدف من التجارب -1
 تحلیل النتائج التجریبیة: -2
 الغسیل .الن الكبد لم یخضع لعملیة   وجود الغلوكوزاالختبار أ   یظھر االختبار  -أ

ولذلك  الغلوكوز جال ینتدقائق بینت انھ في نھایة العملیة أصبح الكبد  5عملیة الغسل األولى للكبد لمدة  -ب
 وجود الغلوكوز ( عدم احتواء ماء الغسیل على الغلوكوز). راالختبار ال یظھ

بالتقریب الوسط الداخلي  عملیة الغسل الثانیة بعد وضع القطع الكبدیة لمدة نصف ساعة في وسط مناسب یشبھ -ج
 االختبار ج ) . االختبار  وجود الغلوكوز  من جدید (للعضویة ( التركیز+ درجة الحرارة) یبین 

  
النتیجة:نستنتج أن الكبد تمتلك إمكانیة إنتاج الغلوكوز فھي بذلك تقوم بتخزینھ بشكل أخر ( غلیكوجین)الن  -

 في نھایة الغسل .عملیة الغسل األولى تبین عدم وجود الغلوكوز 
 
 
 
 
 
 

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

 عمل الغلوكاغون. -              الدرس:
 

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 موقع عیون البصائر التعلیمي



 
 الخالصة

یؤثر الغلوكاغون على مستوى الكبد ( العضو المنفذ للجھاز المنظم ) بتنشیط اماھة الغلیكوجین الكبدي مما یرفع 
 في الدم  زمن نسبة الغلوكو

( لواقط الجھاز المنظم) بانخفاض نسبة السكر في الدم في حالة صیام قصیر فترسل رسائل  αتتنبھ الخالیا 
المنظم على  زیة مشفرة بتركیز الغلوكاغون الذي ینقلھ الدم الى العضو المنفذ ( الكبد) وھكذا یؤثر الجھاھرمون

الجھاز المنظم بالتصدي لالضطراب وذلك باماھة الغلیكوجین الكبدي الى غلوكوز ، إنھا المراقبة الرجعیة السالبة 
 الن الجھاز المنظم یتصدى لالضطراب.

 
 .51یلي لحلقة تنظیم في حالة القصور السكري. مخطط ص تطبیق: ضع مخطط تحص -
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