تماريــــن فــي مــادة العلــوم الطبيعيــة للمراجعــــة السنــــة الثانيـــة علـــوم تجـــريبيـــة
 الوحــــدة الثالثــة :التنسيــــق العصبــــي الهرمونــي-التمــــرين األول :
لدراسة العوامـل المؤديـة لنشـاط المبيضين عنـد المـرأة خالل فتـرة البلـوغ نـدرس تطـور اإفــــرازات الغــدة النخامية
لهرمون  LHو  LSHو افــراز المبيــض لهرمــون االستروجيــن .
النتــائج المحصــل عليهــا مبينــة في الوثيقـــة :
أ -حـــلل الوثيقــة()1؟
ب -معتمــدا علــى معلوماتــك فســر النتــائج المحصـــل عليهــا ؟
ج -استنتــج العــامل األساسي المؤدي لظهور نشــاط المبيضيــن
في ســن البلــوغ؟
التمريـــن الثانــي :
العــالقة بيــن تطــور الجريبــات و نشاط الغدتيــن تحت السريريــة و النخـــاميــة :

الوثيقــة()1

 –1يوضــح الشكـل (أ )مــن الوثيقــة الثانيـة( )2تطـور تركيز  LnRHو  LHفي بالزمـا أنثـــــــــى مستأصلــة
المبيضيــن بعـــد حقـن األستـــراديــول بكميـــات مختلفــة  .أمـــا الشكــل ب فيمثــل تطـــور تركيــز  LHعنــد
أنثـــى مستـــأصلة المبيضيـــن بعــد الحقــن المستمــر لألستــراديــول بكميـــات قليلـــة أوال ثم بكميــة كبيـــرة

.

هرمون)ــات
أ -حلــل و فســر المنحنيين (.أ )و (ب) ثم استخــرج من المنحنــى( أ )دور األستراديـــول علــى افــ
رازــــة(2
الوثيقـ
الغــدة النخاميــة و مــن المنحنــى (ب) دور الهرمونــات المبيضيــة  .ومــاذا تستنتــج :
-2مــاهي الفرضيــة التي يمكـن اقتراحها حــول تأثيــر الهرمونـــأت المبيضيــة على نشاط المعقـد تحت السريــري
النخــامي؟
ب-إلثبـــأت صحة الفرضية نحقق التجربتين التاليتين  :نحقن كمية من األستراديــول و البروجستيـــرون المشع لفأرة
مستأصلــة المبيضيـــن بعد عـــدة أيـــام تم اخضــاع خاليا النسيج تحت السرير البصري لتصوير االشعا عــي الذاتي
و النتــائج ممثلة في الوثيقــة()3

الوثيقـــــة()3

التجربة األولى :تظهر توضع مستقبالت البروجستيرون على تحت اسرير النخامي عن طريق العالج الكيميائي عند
حيوان الشكل أ الوثيقة 2
التجربية الثانية  :تظهر توضع مستقبالت األستراديول في تحت السرير النحامي عن طريق التصوير إلشعاعي
الذاتي للفأر الشكل ب  .تدل النقاط السوداء على وجود الشعاع

0

أيام الدورة

الوثيقــة()4
-.حلل و فســر كل تجربــة ثم استنــتج مواقع تأثيــر الهرمونــات المبيضيــة .
ج-إلثبـــات العالقة بين مختلف الهرمونــات المتدخلــة في الدورة الحنسية نستعيــن بدراسة الوثيقة (. )4-1أثبــت التقييم الزمني لتأثيـــر مختلـــف الهرمونــات خالل الدورة الجنسيــة و أذكر التأثيـــرات اإلجابيــة و التأثيرات
السلبيـــة خــالل ذلك
-2وضــح نتائــج اإلنخفاـــض المالحظ في تركيــز الهرمونـــات المبيضية على المعقد التحت سريري النخامي و بالتالـــي
على الدورة الجنسيــة .
د-لخــص برسم وظيفــي المراقبــة الرجعيــة التي يمارسهــا المبيض علــى المعقــد تحت ســريري البصري و الغـــدة
النخاميــة مع التعليـــق بإيجـــاز .

إن المعلومـــات النظريــة التي لم ينقلها العمــل
من دائــرة الذهــن إلى واقــع الحيــاة تشبــه
الطعــام الذي لم يحــوّله الهضــم الكامــل إلى
حــركة وحــرارة وشعــور

