
 

 

 

 اإلشكالیة: ماھو الھرمون المفرز من طرف البنكریاس؟ وماھو مقر تركیبھ؟
 : ي:التعرف على ھرمون القصور السكر4-1
(إفراط سكري حاد) ولكن یمكن لھذه  ھو ارتفاع غیر عادي للتحلونتعریف الداء السكري:  -أ

 القیمة الفیزیولوجیة أن تتغیر خالل الیوم ،  ویكون اإلفراط السكري غیر عادي إذا:
غ/ل وذلك  1.26بینت التحالیل الطبیة أن نسبة السكر في الدم بعد صیام لیلة اكبر من  •

 خالل مرتین.
 غ/ل) في أي وقت من النھار. 2-1.8من ( كانت نسبة السكر في الدم اكبر •

 تحلیل نتائج طبیة:  -ب
مكنت متابعة نسبة السكر في الدم عند شخص مصاب بالداء السكري اثر حقنھ بجرعة * تجربة : 

 .39ص  1من األنسولین من الحصول على منحنى الوثیقة 
 حلل ھذا المنحنى ؟  •
 4التحلون عند شخص سلیم (وثیقة قان بین ھذا المنحنى والمنحنى الذي یبین تغیرات  •

 ).35ص 
 : 35ص  4الوثیقة تحلیل المنحنى : -

غ/ل) وبعد حقن جرعة من 2*قبل تناول الوجبات الغذائیة كانت نسبة التحلون مرتفعة (أكثر من 
 غ/ل (قیمة عادیة).0.8األنسولین انخفض التحلون الى حدود 

ناتج عن ھضم األغذیة الى ارتفاع قیمة التحلون *بعد تناول الوجبات الغذائیة : یؤدي الغلوكوز ال
 غ/ل) وتنخفض قیمة التحلون بعد حقن جرعة من األنسولین.1.6-1.5من جدید الى حدود (

غ من الفاكھة وعدم اخذ جرعة من األنسولین ارتفعت نسبة التحلون بشكل مفرط  10بعد تناول
 غ/ل. 2.2لتتجاوز 

 شخص سلیم وشخص مصاب:  المقارنة بین تطور نسبة التحلون عند -
الشخص السلیم: ترتفع لدیھ نسبة التحلون بعد تناول الوجبات الغذائیة لكن بعد ساعات  •

تعود قیمة التحلون الى قیمتھا األصلیة التي كانت قبل تناول األغذیة  ویفسر ذلك بوجود 
نسبة السكر   تنظیم لنسبة السكر في الدم . (وجود األنسولین الذي یعمل على تخفیض

 غ/ل). 1.1-0.8في الدم في حدود قیم عادیة بین :
یكون التحلون مرتفع ویزداد التحلون في االرتفاع  ةالشخص المصاب: قبل تناول األغذی •

بشكل مفرط بعد تناول الوجبات الغذائیة اذا لم یتناول جرعات من األنسولین  ویفسر ذلك 
 ین بشكل طبیعي لتخفیض قیمة التحلون.على عدم قدرة البنكریاس على إفراز األنسول

 .األنسولین : ویسمى الدم في السكر لنسبة مخفض ھرمون البنكریاس یفرز النتیجة: -
 : مقر تركیب األنسولین: 4-2
 39ص  3+2مالحظة مقطع في نسیج البنكریاس: الوثیقة: -أ

 إن الفحص المجھري لمقطع في البنكریاس یظھر وجود مجموعتین من الخالیا    
المجموعة األولى : تنتظم بشكل عنقودي :ھي العناقید الغدیة المفرزة لإلنزیمات  •

 الھاضمة.
+  Bالمجموعة الثانیة : تنتظم بشكل كتلي ھي : جزر النجرھانس والمتكونة من الخالیا  •

α . 

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

 ھرمون القصور السكري:األنسولین. -               الدرس:
 

 دروس علوم الطبيعة و احلياة 

 علوم جتريبية الثانية ثانوي                            

 عیون البصائر التعلیمي موقع



 لتحدید مقر إنتاج األنسولین تجري التجارب التالیة:ألنسولین:  تحدید مقر إنتاج ا -ب
  40ص  4:ربط القناة البنكریاسیة:وثیقة 1التجربة •

*المالحظة:بعد أیام تظھر : اظطرابات ھضمیة خطیرة دون زیادة نسبة السكر في الدم وعند 
 فحص مقطع نسیجي في البنكریاس نالحظ ضمور الخالیا العنقودیة .

: ضمور الخالیا الغدیة راجع لعدم قدرتھا على إفراز العصارات الھاضمة وبالتالي  * التفسیر
 األنسولین . زفھي ال تفر

 . األنسولین ھرمون صنع مقر  ھي النجرھانس جزر : النتیجة *
: حقن مادة االلوكسان عند أرنب یؤدي الى ظھور الداء السكري وتبین 2التجربة •

قد تخریب بھذه المادة وتبقى  Bحیوان الى أن الخالیا المالحظة المجھریة لبنكریاس ال
 سلیمة . αالخالیا الغدیة والخالیا 

 منعھا من إفراز األنسولین مما أدى الى ظھور الداء السكري. B: تخریب الخالیا * التفسیر
التي تتواجد بالمنطقة المركزیة لجزر  B* النتیجة:یفرز األنسولین من طرف الخالیا 

 النجرھانس .
 
 
 

 تغیرات إفراز األنسولین بتغیر تركیز الجلوكوز: -ج
: تجرى التجربة على بنكریاس معزول لكلب حیث تم تعویض الدورة الدمویة بحقن 1* تجربة

سائل فیزیولوجي یحافظ على حیاة الخالیا المعثكلیة ونغیر تركیز الجلوكوز بھذا السائل والنتائج 
 .40ص 5مدونة في المنحنى أ الوثیقة

:تمت معایرة إفراز األنسولین من طرف جزر النجرھانس معزولة لفار بوجود 2جربة * ت
 .40ص 5تراكیز مختلفة للغلوكوز والنتائج مدونة في المنحنى ب للوثیقة 

 * حلل المنحنیات:
 حساسة لإلفراط السكري؟  طلجزر النجرھانس تلعب دور لوا ق B* علل فكرة أن الخالیا 
داد إفراز األنسولین بزیادة تركیز الجلوكوز في السائل الفیزیولوجي * تحلیل المنحنى أ:  یز

 وینخفض إفراز األنسولین بانخفاض تركیز الجلوكوز في السائل الفیزیولوجي.
 * تحلیل المنحنى ب:  یزداد إفراز األنسولین بزیادة تركیز الغلوكوز في الوسط.

تفاع للجلوكوز في الدم  یحث البنكریاس على إفراز األنسولین الذي یعمل على : كل ار التفسیر* 
تخفیض نسبة السكر في الدم الى قیم طبیعیة.حیث: أن ارتفاع التحلون (نسبة السكر في الدم) 

)فتقوم ھذه األخیرة بإفراز  Bخاصة موجودة في جزر النجرھانس (الخالیا  طتتحسس لھ لوا ق
لتخزین واستھالك الغلوكوز وبالتالي تخفیض  ةفي الدم الى الخالیا المنفذ األنسولین الذي ینقل
 نسبة السكر في الدم.

 :الخالصة
ومولدة ) الغلوكوز(حساسة لتغیرات الثابت الكیمیائي) طلوا ق( مستقبل :  Bتعتبر الخالیا 

 )إفراز األنسولین(لالستجابة المكیفة
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