
  

  

إال أن بعض العوامل المؤثرة على المخ قد تؤدي إلى حدوث اضطرابات في ھذه الدورات  لتنظیم ھرموني، المرأةد دورتي المبیض والرحم عن تخضع

، نقترح دراسة المعطیات إفراز الھرمونات الجنسیة عند المرأةعلى  تأثیرالجھاز العصبي علىللتعرف . مما یوحي بتدخل الجھاز العصبي في تنظیمھا

  :التالیة

5-   

  الغدة النخامیة  وعالقتھا بنشاط المبیضین:  1الوثیقة 

. توجد الغدة النخامیة في الجھة السفلى من الدماغ وھي معلقة بتحت سریر المخ أو الوطاء
  .وتتكون من فصین، أمامي یتكون من خالیا غدیة، وخلفي ھو امتداد للوطاء) أ(الشكل (
  :مالحظات سریریة -
ة عند المراة إلى حدوث عدة اضطرابات من بینھا اإلصابة بورم في الغدة النخامی تؤدي -

  .توقف الطمث وغیاب اإلباضة
یؤدي استئصال الغدة النخامیة عند إناث قردة البعام إلى اختفاء الدورتین المبیضیة  -

ویمكن تصحیح ھذه اإلضطرابات بحقنھا بشكل متكرر بمستخلصات الغدة . والرحمیة
  .النخامیة

و  FSHعند زرع النخامیة األمامیة في وسط مقیت مناسب یغتني ھذا الوسط بھرموني  -
LH.  

على نشاط  LHو  FSHتأثیر إفرازات :  2الوثیقة  
  المبیضین

تمثل الوثیقة التالیة تطور كمیات الھرمونات المبیضیة 
  .والھرمونات النخامیة عند المرأة

  لنشاط الغدة النخامیة   مراقبة الوطاء:  3الوثیقة 
ثم تمت معایرة كل من عند أنثى قرد  خربت إحدى نوى الوطاء: 1التجربة  -

FSH  وLH ومباشرة بعد التخریب، وبعد حقن متقطع لھرمون GnRH  ،
نتائج التجربة ممثلة . GnRHوبعد حقن متواصل  بكمیات متزایدة من ھرمون 

  .على المبیان أسفلھ

 LHالوطاء و  GnRHتم تسجیل إفراز ھرمون   :2التجربة  -
 LHالنخامیة األمامیة عند شاة في نھایة المرحلة الجریبیة وأثناء ذروة 

  .تمثل المنحنیات أسفلھ النتائج المحصل علیھا. المحدثة لإلباضة
  

  
  

  

  

 )1وثیقة.(استنتج العضو المتحكم في دورة المبیض وحدد كیفیة تاثیره -1

 .اربط العالقة بین تطور إفراز ھرمونات النخامیة وإفراز ھرمونات المبیض  مع تحدید مستوى تأثیر كل واحدة على حدة -2

تنظیم إفراز  ھرموني المسؤول عن-اإلندماج العصب  فيبالغدة النخامیة ودوره الوطاء  عالقةاستنتج ،نتائج كل تجربة على حدد ل بعد تحلیلك -3

 .الھرمونات الجنسیة

  

الن�ام�ة يف تنظمي ٕافرازات الهرمو�ت اجل�س�یة عند املرٔ�ة - دور مر�ب الوطاء  6 ال�ش�اط  
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