
دروس و تمارین علوم الحیاة و االرض
التواصل الھرموني

الدرس

ویقوم الجسم عن . الكلیكوز یعتبر مصدر األساسي للطاقة الخالیا:تتلون األم تابثة بیولوجیة -1
طریق اإلمتصاص المعوي بعد ھضم األغذیة یأخذ منھا الكلیكوز الذي ینتقل عبر الدم ویتم 

. ر أو عن طریق التحلیل المخبريالكشف عنھ بواسطة الكلیكو مت

من خالل إختبار إفراط السكر المحدث یتبین أن تحلون الدم أي تركیز الكلیكوز في الدم 
نالحظ أن لیس ھناك إال . الیطرأ علیھ أي تغیر ملحوظ فمثال عند تناول وجبة غذائیة وفیرة

الكلیكوز إفراط سكر ضئیل الیلبت أن ینخفض بین الوجبات حیث أن الخالیا تأخذ
وحتى عند تمرین عضلي شاق أو بعد صوم طویل من ھنا نستنتج أن تحلون الدم . باستمرار

. یتذبذب نقول إنھ توازن دینامیكي

یعمل الكبد على تخزین الكلیكوز وتحویلھ إلى الكلیكوجین تسمى غلیكوجینوجنییز أو العكس 
كذلك والنسیج الودكي ھي فھناك لعضالت ھي . حلمأة الكلیكوجین وتسمى غلیكوجینولیز

من ھنا . أیضا أعضاء للتخزین ولكن الكبر یعتبر العضو المسؤول على تنظیم تحلون الدم
نستنتج أن الكبد لھ تنظیم ذاتي وظیفي حیث ینظم الكبد عند إرتفاع تحلون الدم وتسمى 

. بغلیكوجینوجینز أو عند إنخفاض تحلون الدم وتسمى بغلیكوجینولیزھام 

إن تنظیم تحلون الدم یخضع لھرمونین أحدھما مخفض لنسبة :نظیم تحلون الدم آلیة ت-2
السكر في الدم ویسمى األنسلین واآلخر یزید من نسبة السكر في الدم ویسمى الكیكاكون 

فتباث تحلون . للبنكریاسBأما األنسلین یفرز من طرف الخالیا × ویفرز من طرف الخالیا 
. ھرمونینالدم مرتبط بتأثیر ھاذین ال

عندما یرتفع Bمن خالل التجارب والدراسات تبین أن تحریر األنسلین من طرف الخالیا 
تركیز الكلیكوز في الدم یرتفع تحریر األنسلین سریعا، وارتفاع تحلون الدم یمنع إفراز 

من ھنا نستنتج أن نسبة . وأما إنخفاض تحلون الدم یرتفع إفراز الكلیكاكون . الكلیكاكون
كوز في الدم ھي التي تعمل على تحریر الكلیكاكون أو األنسلین من قبل جزیرات الكلی

Langechans .

یعمالن كل من األنسولین والكلیكاكون : فعل الھرمونات البنكریاسیة على الخالیا الھدف -3
فھناك جھاز منظم حیث . على تنظیم تحلون الدم لكنھا یؤثران على األعضاء أو خالیا الھدف

للبنكریاس ھي في نفس الوقت Bو × الخالیا التي توجھ الرد المستجیب أي الخالیا + : أن 
العناصر المستجیبة ھي العبد والعضالت . + مستقبالت للكلیكوز وخالیا داخلیة لإلفراز

والنسیج الولكي 



تمارین تطبیقیة

ء یعرف اإلنسان إضطرابات في تركیز الكلیكوز من بین ھذه اإلضطرابات مرض دا
البیلة . + التبول بكمیات كبیرة : + السكري الھزیل الذي یمكن تلخیص أعراضھ فیما ھي 

. الشعور بالجوع الشدید. + الھذال التدریجي. + الشعور بالعطش. + السكریة

ماھي األعراض داء السكري الھذیل ؟ -1

ماھو سبب ھذا الداء ؟ -2

ماھو سبب ھذه األعراض ؟ -3

معلوماتك یمكن تشخیص ھذا الداء ؟ كیف من خالل -4

الحل

الھذال . + الشعور بالعطش. + البیلة السكریة. + التبول بكمیات كبیرة : + األعراض ھي -1
. الشعور بالجوع الشدید. + التدریجي

. عدم وجود الكلیكوز-2

. بارتفاع تحلون الدم-3

. قیاس نسبة الكلیكوز في البول-4

+ + .معایرة تركیز الكلیكوز في الدم قبل األكل وبعده .إختبار إفراط السكر

أیام فقمنا بمعایرة مقدار الغلیكوجین الكبدي في كل من 6لصیام لمدة DوCخضعنا لشخصین 
المعایدة لیومین متتالیین وذلك بعد تناول ھاذان الشخصین ألغذیة غنیة األیام الستة وقعنا بنفس 

: ویبین الجدول التالي ھذه التجربة . بالسكریات

gمقدار الغلیكوجین الكبدي ب  /kg من الكبد خالل
)أیام6(فترة الصوم 

مقدار الغلیكوجین 
الكبدي بعد تناول 

أغذیة غنیة 
بالسكریات

j1j2j3j4j5j6j1j2
شخص 

C
50,830,17,37,17,16,984,288,5

شخص 
D

40,720,110,74,23,83,878,980,2



ماذا تالحظ ؟ -1

ماھو مصدر الكلیكوز عند تناول شخصین ألغذیة غنیة بالسكریات ؟ -2

؟ 6في الیوم Dماذا تالحظ مقدار الغلیكوجین عند الشخص -3

الحل

. نالحظ أنھ عند صوم مستمر یصیر مقدار الغلیكوجین الكبدي ضعیفا جدا -1

. مصدره الوجبات الغذائیة حیث تم تركیب الغلیكوجین-2

نالحظ أن تركیز الغلیكوجین الكبدي ینقص تدریجیا بعد الصوم-3

قطعة من البنكریاس في وسط بھ الكلیكوز ثم نبدأ بتغییر تركیز الكلیكوز ونعایر بشكل نضع
.منتظم تحریر الكلیكاكون واألنسلین 

. تغیر تحریر الكلیكاكون واألنسلین بداللة تركیز الكلیكوز في الوسط: 1الوثیقة 

من تحلیل ھذه النتائج ماذا تالحظ ؟ -1

والكلیكاكون ؟ ماھو دور كل من األنسلین-2

ما ھو مصدر كل من األنسلین والكلیكاون ؟ -3

عند غیاب األنسلین ماذا یحصل على مستوى الكبد ؟ -4

الحل

إال وانخفض إفراز 3g/Lیة نالحظ أن كلما إرتفعت نسبة الكلیكوز في الوسط إلى غا-1
إلى 3g/Lوعندما یرتفع تركیز الكلیكوز في الوسط من . الكلیكاكون وارتفع إفراز األنسلین

5g/Lفإن إفراز الكلیكاكون یتم إلغائھ بینما إفراز األنسلین یرتفع ببطء .

. یعمل األنسلین على تخفیض نسبة الكلیكوز في الدم-2

. ع نسبة الكلیكوز في الدمأما الكلیكاكون یعمل على رف

. Langerchansمن جزر × والكلیكاكون ھو خالیا Bمصدر كل من األنسلین ھو خالیا -3

عند غیاب األنسلین مؤشر على تخزین الكلیكوز أو تحریره على مستوى أعضاء اإلدخا-4



إدخال وجبة وذلك بعد. نقوم بمعایرة نسب الكلیكوز واألنسلین والكلیكاكون الموجودة في الدم
. غذائیة غنیة بالسكریات إلى المعدة

ماذا تالحظ ؟ 

الحل

تغیرات تركیز األنسلین مشابھة لتغیرات تحلون الدم بحیث تتدخل نسبة الكلیكون الدموي في 
اإلفراز البنكریاسي


