
  

  

  

ریة في إذا كان إنتاج االمشاج الذكریة وھرمون التستوسترون یبدأ عند الرجل من سن البلوغ ویستمر مدى الحیاة فإن المرأة تتمیز باختالفات جوھ

  :، نقترح دراسة المعطیات التالیة على أدوار المبیضینللتعرف . وظیفة المبیضین

  اتـــــــــــالمعطی ارــــــــــــاستثم

  الكشف عن  الدور المزدوج للمبیض:  1الوثیقة 
  :مالحظات سریریة

شعر اإلبطین  ظھور نمو الثدیین، ظھور الطمث أو الحیض بشكل دوري،، بدایة إنتاج األمشاج: منھا مھمة تغیراتیعرف جسم المرأة البلوغ  عند سن-

  .والعانة

  .الصفات الجنسیة الثانویة الحیض وتراجع ألسباب طبیة إلى العقم واختفاء للمبیضین عند المرأة الجراحي ستئصالاالیؤدي  -

  :عند الفئران مبیضوالزرع وحقن مستخلصات ال االستئصالتجارب 

  النتائج  التجارب
الصفات عدم ظھور  -توقف نمو األعضاء التناسلیة -عقم  -  .ة قبل البلوغعادی ةعند فأر مبیضیناستئصال ال -1

  .غیاب الغریزة الجنسیةالجنسیة الثانویة كنمو الغدد الثدییة و
الصفات الجنسیة  ضمور -تراجع األعضاء التناسلیة و عقم -  .استئصال المبیضین عند فأرة عادیة بعد البلوغ -2

  .اختفاء الغریزة الجنسیة – الثانویة
في مكان  ة وزرع قطعة مبیضعادی ةعند فأر المبیضیناستئصال  -3

  .أو حقنھا بمستخلصات المبیض آخر من الجسم
اختفاء اإلضطرابات الناجمة عن استئصال  -ة عقیمةبقى الفأرت -

  .المبیضین

 البنیات المبیضیة المسؤولة عن وإنتاج األمشاج األنثویةالكشف عن :  2الوثیقة 
یوم في  28أنثویا واحدا ذي حجم كبیر من طرف المبیض كل  تنتج المرأة مشیجا

  .المتوسط محاطا بعدد من الخالیا الجریبیة
ویبدأ تشكل مجزون الجریبات األصلیة في المرحلة الجنینیة عند المرأة انطالقا من 

منسلیات بیضیة أصلیة، لكن سرعان ما یصیب ھذه الذخیرة انحالل یؤدي إلى 
إنتاج األمشاج األنثویة ابتداءا من سن البلوغ إلى سن الظھي ویبدأ . انخفاض عددھا

  ).سنة 55إلى  45من (
 :2الشكل 

 
 
  

  البنیات المبیضیة المسؤولة عن إفراز الھرمونات المبیضیةالكشف عن :  3الوثیقة 
یفرز المبیضین صنفین  -

في  من الھرمونات تتحكم
: الدورة الجنسیة

 Lesاألستروجینات 
oestrogénes ) أھمھا

 والجسفرون) األسترادیول
La progestérone .  

یعطي الشكل أ تسجیال 
إلفراز الھرمونات الجنسیة 
خالل الدورة الجنسیة عند 

  .المرأة
نقوم بعد ذلك بإنجاز مقاطع دقیقة في . سائل مثبت یوقف جمیع التفاعالت البیولوجیة داخل الخالیا مبیضي أنثى جرد بالغة ثم نغمرھا في نعزل -

نحضن ھذه المقاطع خالل لیلة كاملة في وسط بوجود مضادات أجسام مشعة ترتبط نوعیا بأنزیمات مسؤولة عن تركیب الھرمونات . المبیضین
ضادات األجسام غیر المرتبطة بھذه األنزیمات، نحدد الخالیا المشعة بواسطة التصویر اإلشعاعي بعد غسل التحضیرات إلزالة م. الجنسیة األنثویة

  ).تمثل البقع السوداء على الصورة أماكن تواجد اإلشعاع(نتائج ھذه التجربة ممثلة على الشكل ب من الوثیقة .الذاتي

 اتـــــــــــار المعطیــــــــــــاستثم

 )1وثیقة .(في الوظیفة الجنسیة عند الرجل مبیضر الادوأالسریریة واستنتاجاتك من نتائج التجارب حدد انطالقا من المالحظات  -1

 )2وثیقة ).(األمشاج الذكریة( األمشاج األنثویةالمسؤولة عن إنتاج  النسیجیة وحدد البنیة مبیضصف بنیة ال -2

 . 3 لمعطیات الشكل أ من الوثیقةمن خالل تحلیلك بعد تحدیدك لمدة الدورة الجنسیة ،ماذا تسنتنتج  -3

  )3الوثیقة  الشكل ب( .أنجز رسما تخطیطیا لھاثم  ھرمونات المبیضیةحدد البنیة المسؤولة عن إفراز ال -4

2ال�ش�اط  د املرٔ�ةالكشف عن دور املبیض يف الوظیفة اجل�س�یة عن   

مالحظة مجھریة : 1الشكل 

 لمقطع طولي للمبیض

رسم تخطیطي : 2الشكل 

 لمقطع طولي للمبیض


