
اغــام دبمتقنة محّأداب وفلسفة      2: وى   املست                      ـةوالية قامل / ةبشع  املت                         انتـ ساع:ةاملد  
 

 التمرين األول: 
  :علل املالحظات التالية 
E 1-التناسب العكسي بني كمية الغلوكاجون وكمية األنسولني يف الدم . 
E 2-سا12 بعد صيام اليقل عن  يف الدميل السكر إجراء حتل . 
E 3-عدم إخنفاض التحلون بعد صيام مطول . 
E 4-ارتباط األنسولني خبالياه املستهدفة دون غريها من اخلاليا . 
E 5-  زيادة رفع تدفق اجللوكوز للخلية على حقن األنسولنييعمل.  

  :التمرين الثاين
 І- حنقن املادتني على التوايل ومعايرة حمتوى )ب ( و ) أ ( فعالتني  ، وبتقنية خاصة نعزل مادتني)املعثكلة (  نقوم بتنقية مستخلص  البنكرياس،

  ).01(  الشكل من الغليكوجني يسمح برسم املنحىن املوضح يف الكبد
ü أ، ب (  حلل املنحىن مستنتجا نوع املادتني -أ.( 
ü على اخلاليا الكبدية ؟)  ب ،أ(  ماذا تستخلص فيما خيص تأثري املادتني -ب 
ü ؟) ب ،أ (  كيف تسمى اخللية الكبدية بالنسبة للمادتني -ج 
ü وكريق وصوهلما إىل خاليا الكبد) أ،ب(  حدد مقر إنتاج كل من -د. 

 ІІ-يف عضوية إنسان أثناء قيامه ) ب ( و ) أ ( سة تغريات املادتني  لدرا 
  رياضي وبعده، نقوم مبعايرة كمية الغلوكوز يف الدم، وكمية املادتني  بنشاط

  :املطلوب و .اجلليكوجني الكبدي ، وكمية)أ، ب (
ü 1- و التحلون و الغليكوجني) ب ( و ) أ (  إشرح تغريات نسبة املادتني. 
ü 02( لص من الوثيقة  ماذا تستخ-ب.(   

  . يناسبهاإليك الوثيقة املقابلة واملطلوب عوض كل رقم مب: الثالثالتمرين 
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 التمرين األول: 

þ التناسب العكسي بني كمية الغلوكاجون وكمية األنسولني يف الدم. 

 .ألن تأثريمها عكسي يف كمية التحلون فاألول يرفع من التحلون والثاين خيفض منه

þ - سا12 إجراء حتليل السكر يف الدم بعد صيام اليقل عن . 

 .ء عملية اهلضمألن وجود نواتج اهلضم يؤثر على نسبة التحلون وهي تدخل الدورة بعد انتها

þ 3-عدم إخنفاض التحلون بعد صيام مطول . 

.لوجود الغلوكاجون الذي يقوم املواد املخزنة لتستمعل يف رفع التحلون   

þ 4-ارتباط األنسولني خبالياه املستهدفة دون غريها من اخلاليا . 

.ألا حتوي مستقبالت تتكامل بنيويا معه  

þ 5-فق اجللوكوز للخلية يعمل حقن األنسولني على زيادة رفع تد . 

  .ألن األنسولني يرفع نفاذية اخللية املستهدفة بفضل إضافة نواقل جديدة لدخول اجللوكوز

  :التمرين الثاين

 Ι- ميثل املنحىن تغريات كمية اجلليكوجني الكبدي بداللة الزمن بالساعة بعد احلقن مبادتني أ وب: التحليل.  

v  يف األلف/غ3 الكبدي كبرية وتبلغ  كمية اجلليكوجني)ب( قبل احلقن باملادة. 

v  أين ) أ (  غ يف األلف ليثبت بعد ذلك حىت حقن املادة 0.5 إخنفض حمتوى اجلليكوجني الكبدي إىل مادون )ب ( بعد احلقن باملادة

 :. الزمن يف كمية اجلليكوجني الكبديعأدى إىل الزيادة التدرجيية م

v هي هرمون الغلوكاغون)  ب(  املادة نيعين أ اجلليكوجني الكبدي فهذا ةفاض كميإخنأدت إىل )  ب( أن املادة ا  مب اإلستنتاج . 

v هي هرمون األنسولني)  أ ( املادة ن اجلليكوجني الكبدي فهذا يعين أةأدت إىل إرتفاع كمي)  أ ( ا  أن املادة مب اإلستنتاج. 

وهي األنسولني حتفز اخلاليا الكبدية على ختزين ) أ ( املادة أن : على اخلاليا الكبدية) أ، ب (  فيما خيص تأثري املادتني نستخلص ×

 .وهي الغلوكاغون فهي حتفز اخلاليا الكبدية على حتليل الغليكوجني لتشكيل الغلوكوز) ب ( الغلوكوز على شكل جيكوجني، أما املادة 

 .تسمى اخللية الكبدية باخللية املستهدفة ×

جلزر الجنرهانس،  ) α( يف جزر الجنرهانس يف املعثكلة، أما الغلوكاغون فيتم تشكيله يف خاليا  ) β( يتم إنتاج األنسولني يف اخلاليا بيتا ×
 وطريق وصوهلما خلاليا الكبد يتم عن طريق  الدم
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 ΙΙ- و التحلون و الغليكوجني) ب ( و ) أ (  شرح تغريات نسبة املادتني: 

ما أستدعى تدخل الغلوكاغون هذا األخري ذو مفعول ) قيمة التحلون ( وكوز بعد القيام مبجهود عضلي مكثف أدى إىل إخنفاض كمية الغل ×

معاكس هلرمون األنسولني لذلك إخنفض تركيز األنسولني بزيادة تركيز الغلوكاغون، ليقوم الغلوكاغون بالتأثري على اخللية الكبدية هذه 

 .األخرية إستجابت بتفكيك اجلليكوجني فنقصت كميته

 . تناسب عكسي بني كمية الغلوكاجون وكمية األنسولني يف الدميوجد: اإلستخالص ×

  . يناسبهاإليك الوثيقة املقابلة واملطلوب عوض كل رقم مب: الثالثالتمرين 
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