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 جهاز الغدد الصم
 عٔ عباص٠ Endocrine system ايقِ ايػزر دٗاط

 شتتًؿ١ أْٛاع تؿضط َٓٗا نٌ ايػزر، َٔ َتهاٌَ دٗاط

 ايػزر دٗاط خيتًـ. ايزّ عرب تٓتكٌ اييت اهلضَْٛات َٔ

 َٛارٖا تؿضط بزٚصٖا اييت اإلؾضاط خاصد١ٝ ايػزر عٔ ايقِ

 ادتٗاط ٜؾاب٘ ايقُا٤ ايػزر دٗاط .قٓٛات عرب ايهُٝٝا١ٝ٥

 بآي١ٝ خيتًؿإ اُْٗا َع املعًَٛات، ٜٓكٌ باْ٘ ايعقيب

 سٝح َطٍٛ يهٓ٘ بط٤ٞ ايقِ ايػزر ؾذٗاط. ايعٌُ

 ايعقيب ادتٗاط يهٔ. اعابٝع إىل عاعات بنع َٔ ٜغتُض

 ايٛظا٥ـ اهلضَْٛات تٓعِ. االثض ققري يهٓ٘ عضٜع ؾٗٛ

 ايتطٛص، ٚ ايُٓٛ االٜض، عًُٝات: ادتغِ يف اذت١ٜٛٝ

 .غريٖا ٚ املظاز األْغذ١، ٚظا٥ـ ايّٓٛ،

 ايشٟ ايعًِ ٖٛ Endocrinology ايقُا٤ ايػزر عًِ

 تأثري ٚنٝؿ١ٝ ايػزر ٖشٙ تضانٝب بزصاع١ خيتك

 ادتغِ أعنا٤ ع٢ً باهلضَْٛات تعضف ييتا  اؾضاطاتٗا

 َٔ تؿضط نُٝٝا١ٝ٥ َار٠ عٔ عباص٠  ٚاهلضَٕٛ املدتًؿ١

 ايزّ يف َباؽض٠ دزا َٓدؿن١ برتنٝظات فُا٤ غز٠

 غزر عٔ عباص٠ ايقُا٤ ٚايػزر َغتٗزف عنٛ عًٞ يتؤثض

 َباؽض٠ إؾضاطاتٗا تؿضط(  قٓٛات هلا يٝػ)  ايكٓٛات عزمي١

 طبٝع١ سغب املدتًؿ١ االْغذ١ ع٢ً يتؤثض ايزّ يف

 ايها٥ٔ دغِ يف املٛدٛر٠ ايػزر عَُٛا ٚتكغِ االؾضاط

 :اىل اذتٞ

 راخًٞ اؾضاط سات غزر Endocrine glands تقب 

 ايػز٠ ، ايٓدا١َٝ ايػز٠ َجٌ ايزّ يف َباؽض إؾضاطاتٗا

 . رصق١ٝ داص ، ايزصق١ٝ ايػز٠ ، ايهعض١ٜ

 خاصدٞ اؾضاط سات غزر Exocrine glands ايٓٛع ٖشا 

 إيٞ ايكٓٛات عرب اؾضاطاتٗا ٚتٓكٌ  قٓٛات يزٜٗا ايػزر َٔ

 املعز٠ ٚغزر، ايز١ٖٝٓ ايػزر َجٌ املدتًؿ١ ادتغِ َٓاطل

 األَعا٤ ٚ

 ( شتتًط١ غزر) ٚخاصدٞ راخًٞ أؾضاط سات غزرMixed 

glands ْٛعني ع٢ً حتتٟٛ ايػزر َٔ ايٓٛع ٖشا َٔ 

 تؿضط ٚإؾضاطات َباؽض٠ ايزّ يف تؿضط إؾضاطات االؾضاطات

 غز٠ ايػزر َٔ ايٓٛع هلزا َجاٍ ٚاؾنٌ قٓٛات عرب

 ٖٚضَٕٛ األْغٛيني ٖضَٕٛ تؿضط سٝح ايبٓهضٜاؼ

 ايعقاص٠ ٚتؿضط ايزّ يف َباؽض ادتًٛنادٕٛ

 .عؾض االثين يف تقب قٓا٠ بٛاعط١ ايبٓهضٜاع١ٝ

 -: ٖٞ ايػزر ٖٚشٙ  ايػزر َٔ زتُٛع١ ٜٛدز

 ( Pituitary gland) ايٓداَٝــــــ١ ايػز٠

 ( Thyroid Gland)  ايزصق١ٝ ايػز٠

 ( Parathyroid Gland)  رصق١ٝ ادتاص ايػز٠

 (Adenal Gland)   ١ايهعضٜ ايػز٠

 (Pancreas Gland)  ايبٓهضٜاؼ غز٠

 (Sexual Glands) ايتٓاع١ًٝ ايػزر

 (Thymus Gland)  ايجُٝٛع١ٝ ايػز٠

 (Pineal Gland) ايقٓٛبض١ٜ ايػز٠

 Pituitary Gland ايٓداَـــــ١ٝ ايػز٠

 بكاع خال عع٢ُ جتٜٛـ يف تٛدز ايٓدا١َٝ ايػز٠

 cella turcica ايرتنٞ ايغضاز ٜغ٢ُ ادتُذ١ُ

 دزع بٛاعط١(  اهلٝبٛتالَػ)  املٗار بتشت ٚتتقٌ

 ايكُع ٜغ٢ُ ققري

 دظأٜٔ َٔ ٚظٝؿٝا ٚ تؾضحيٝا ايٓدا١َٝ ايػز٠ ترتنب

 -: ُٖا ؾقني أٚ

 ٜؾٌُ ٚ ايػز٣ ادتظ٤

 (  anterior lobe) األَاَٞ ايؿك

 (Intermediate lobe) األٚعط ايؿك

 ٜٚؾٌُ  ايٓدا١َٝ ايػز٠ َٔ ايعقيب ادتظ٤

 ( .Posterior lobe) ارتًؿٞ ايؿك

 ايؿك ٜؿضط ، ايٓدا١َٝ يًػز٠ االَاَٞ ايؿك إؾضاطات

 املتعزر٠ ايتأثريات سات اهلضَْٛات َٔ زتُٛع١ االَاَٞ

 ٖٚٞ ناالتٞ: ادتغِ ٚظا٥ـ ع٢ً

 ايٛظٝؿ١ َهإ ايتأثري اهلضَٕٛ

 احملؿظ اهلضَٕٛ

 TSHيًزصق١ٝ

 ايػز٠ ايزصق١ٝ

 تؿضط يهٞ ايزصق١ٝ ايػز٠ ع٢ً ٜؤثض

 منٛ َٔ ٜظٜز نُاT4 ٚT3ٖضَٕٛ

 َٔ ٜٚضؾع يًػز٠ اذتٜٛق١ًٝ ارتالٜا

 ايٝٛر ختظٜٔ ع٢ً قزصتٗا

  ايُٓٛ ٖضَٕٛ

GH 

 

مجٝع اعنا٤ 

 ادتغِ

 ٚايػناصٜـ ايععاّ منٛ ع٢ً ٜؤثض

 ايزاخ١ًٝ االعنا٤ ٚسذِ ٚطٕ ٚطٜار٠

 نُا(  االَعا٤ ، ايهبز ، ايطشاٍ) 

 يف ايربٚتني ٚختظٜٔ تهٜٛٔ َٔ ٜظٜز

 اطتؿاض خالٍ َٔ ٚسيو ادتغِ

 ارت١ًٝ يف املٛدٛر٠ االْظميات ْؾاط

 نُا ايربٚتٝٓات حتًٌ عٔ ٚاملغؤٚي١

 ايزٖٔ ن١ُٝ خؿض ع٢ً ٜعٌُ

 خالٍ َٔ ٚسيو ادتغِ يف املدظٕ

 ايزٖٕٛ أنغز٠ طٜار٠

ٖضَٕٛ 

ايربٚالنتني 

PRL 
 املبٝض ٚايزَاؽ

 احملاؾن١ ع٢ً ٜغاعز ايجزٜات يف

 ع٢ً ٜؤثض نُا االفؿض ادتغِ ع٢ً

 ايطٝٛص يف اينضع يف اذتًٝب تهٜٛٔ

 االعؾاـ ٚبٓا٤ اال١ََٛ يػضٜظ٠ ٜٓب٘

يف االمساى ٜغاِٖ يف طٜار٠ املٓاع١ 

ٚايظٜار٠ ايٛط١ْٝ ٜٚغاِٖ يف بٓا٤ 

 االعؾاـ

 يف دضاف سٜٛقالت منٛ ٜٓؾطاالدٗظ٠  احملؿظ اهلضَٕٛ
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  اذتٜٛقالت يُٓٛ

FSH  

 

 تهٜٛٔ ع١ًُٝ ٜٚٓؾط االْج٢ ايتٓاع١ًٝ

 ايشنــض يف امل١ٜٛٓ اذتٝٛاْات

  ١االبام ٖضَٕٛ

LH  

 

االدٗظ٠ 

 ايتٓاع١ًٝ

 سٜٛقالت اْؿذاص ع٢ً ٜغاعز

 ادتغِ ٚتهٜٛٔ ْنذٗا بعز املبٝض

 ع٢ً األْجٝٝؤثض ؾ٢  َهاْٗا االفؿض

 هلضَٕٛ املؿضط٠ ايٝبٓٝ٘ ارتالٜا

 ؾ٢ ْؾاطٗا َٔ ٜٚظٜز ايتغتغرتٕٚ

 ايشنٛص

 

 املٓؾط اهلضَٕٛ

 ايػز٠ يكؾض٠

 ACTHايهعض١ٜ

 

 قؾض٠ ايهعض١ٜ

 تهٜٛٔ َٔ ٜٚظٜز ايهعض١ٜ قؾض٠ منٛ

 ع٢ً ٜؤثض نُا ؾٝٗا اهلضَْٛات

 ٜغبب سٝح ايػشا٥ٞ االٜض َعزٍ

 ع١ًُٝ ٜٚجبط ايربٚتني اضتالٍ

 ايزٖٕٛ تؿهو ٜٚٓؾط اٜنا تهٜٛٓ٘

 َٔ ٜٚظٜز ايز١ٖٝٓ االْغذ١ يف

 يف اذتض٠ ايز١ٖٝٓ االمحاض ن١ُٝ

 ايزّ

 

 

 -: اؾضاطات٘ ٚ ايٓدا١َٝ يًػز٠ األٚعط يؿك

 أُٖٝت٘ ٚختتًـ ْغبٝا اذتذِ فػري األٚعط ايؿك

 ايطٝٛص يف َٛدٛر غري ؾٗٛ اذتٝٛاْات اْٛاع باختالف

 ٚاالمساى ايظٚاسـ عٓز ٚمٛسا انجض ٜهٕٛ ٚرٚصٙ

  ٜغ٢ُ ٚاسزا ٖضَٕٛ ايؿك ٖشا ٜؿضط بايجزٜات باملكاص١ْ

 االْغإ يف أُٖٝت٘ MSH يًٕٛ املٓؾط اهلضَٕٛ

 اعتكباٍ ع٢ً ايعني قزص٠ طٜار٠ ايضاق١ٝ ٚاذتٝٛاْات

 ايربَا١ٝ٥ اذتٝٛاْات عٓز اَا ايعالّ َع ٚايتألّ ٤ٛاين

 تأثريٙ خالٍ َٔ ايًٕٛ يًذغِ ٜعط٢ ؾٗٛ ٚايظٚاسـ

 . ادتًز يف املٛدٛر٠(  املٝالْني خالٜا)  امل١ًْٛ ارتالٜا ع٢ً

 

 اؾضاطات٘ ٚ ايٓدا١َٝ يًػز٠ ارتًؿٞ ايؿك

 ٜكّٛ ٚيهٔ اهلضَْٛات بتقٓٝع ٜكّٛ ال ايؿك ٖشا

 ايؿك ٖضَْٛات تقٓع سٝح ؾكط  ٚبإؾضاطٖا بتدظٜٓٗا

 غز٠ يف املٛدٛر٠ ايعقب١ٝ اال١ْٜٛ يف ارتًؿٞ

 اهلٝبٛتالَػ

 يف ٖاَتني بٛظٝؿتني ٜكّٛ: األٚنغٝٓٛعني ـ1

 ايٛالر٠ اثٓا٤ ايضسِ اْكبامات ٜٓؾط ايجز١ٜٝ اذتٝٛاْات

 ٜظٜز املٛيٛر خضٚز ع٢ً ٜغاعز مما اذتٝض رٚص٠ ٚاثٓا٤

 تٓؾٝط طضٜل عٔ(  ايجز٣)  اينضع يف اذتًٝب إرصاص َٔ

 باذتٜٛقالت احملٝط١ ايعن١ًٝ ارتالٜا اْكباض ٚطٜار٠

 ع٢ً ٜغاعز ايطٝٛص يف ايقػري٠ اذتًٝب ٚقٓٛات املؿضط٠

 . ايضسِ الْكباض ْتٝذ١ ايبٝن١ خضٚز

 اٜنا ٜٚغُٞ(   ADH)  ايبٍٛ إلرصاص املنار اهلضَٕٛ ـ2

"  ايؿاعٛبضعني" ايز١َٜٛ يألٚع١ٝ املنٝل باهلضَٕٛ

 سٝح ٖا١َ بٛظٝؿ١ ايجزٜٝات يف اهلضَٕٛ ٖشا ٜكّٛ

 ادتغِ يف املا٤ يتبارٍ االعاع١ٝ املٓعُات َٔ ٜعترب

 ع٢ً تأثريٙ طضٜل عٔ ايبٍٛ إلرصاص بتكًًٝ٘ ٚسيو

 إيٞ ثا١ْٝ املا٤ اَتقال ٚإعار٠ ايه١ًٜٛ األْبٝبات

 يف ادتغِ ٜهٕٛ عٓزَا ايبٍٛ يف خضٚد٘ َٚٓع ادتغِ

 ٚظٝؿ١ ٖٚٞ ايز١َٜٛ يألٚع١ٝ َٚنٝل. ايٝ٘ ساد١

 . ثا١ْٜٛ

 

  ايزصق١ٝ ايػز٠

 ايػز٠ تؿضط بٝناٜٚني ؾقني َٔ اذتٝٛاْات عٓز تتهٕٛ

 أُٖٗا  اهلضَْٛات َٔ زتُٛع١  ايزصق١ٝ

 T4 ايجريٚنغني ٖضَٕٛ

 . T3 اٜٛرٚثريْٚني تضاٟ ٖضَٕٛ

 CT  ايجاٜضٚنايغٝتْٛني ٖضَٕٛ

 (T4 , T3)   ايزصق١ٝ ٖضَْٛات ا١ُٖٝ 

 نٌ يف األٜض عًُٝات ْؾاط طٜار٠ ع٢ً تعٌُ اْٗا ـ1

 اعتدزاّ تغٌٗ نُا ادتغِ خالٜا َٔ خ١ًٝ

 ارتالٜا قبٌ َٔ ايهضبٖٛٝزصات

 ايكًب ٚعن١ً ايعقيب ادتٗاط عٌُ تٓعِ ـ2

 .اخض٣ ٖضَْٛات َعايػزر  تهٜٛٔ تٓعِ ـ3

 

 ايعٛاٌَ َٔ زتُٛع١ ايزصق١ٝ ايػز٠ عٌُ ٚظٝؿ١ ٜٓعِ

 اهلا١َ

 يًػز٠ املٓب٘ اهلضَٕٛ اؾضاط يف ايٓدا١َٝ ايػز٠ ْؾاط-1

 (  TSH)  ايزصق١ٝ

 يًذغِ ايزاخ١ً ايٝٛر ن١ُٝتٓعِ  -2

 ست١ًُ ايػز٠ اىل تقٌ ايت٢ ايزّ ن١ُٝتٓعِ  -3 

 . بايٝٛر

 عٔ ٚسيو ايعُض ايقػري٠ ايها٥ٓات منٛ عًٞ تؤثض-4 

 ايُٓٛ ٖضَٕٛ َع املتباري١ ايعالق١ طضٜل

 

 ( Parathyroid gland)   صق١ٝ ادتاصر ايػز٠

 أْٛاع عز٠ ٖٓاى ٚيهٔ ايزصق١ٝ، ايػزر متتًو ال األمساى

 َجٌ ايزصق١ٝ ايػز٠ ٖضَٕٛ عٌُ ٚتعٌُ عٓٗا تعٛض

 ايغُه١ٝ ارتٝاؽِٝ يف ايهايغّٝٛ اعتؾعاص َغتكبالت

 يًطٝٛص ايزصق١ٝ ايػزر يف املٛدٛر٠ يتًو مماث١ً

 ادتغِ يف املٛدٛر٠ ايػزر افػض َٔ تعترب .ٚايجزٜٝات

 ايؿقٛل َٔ زتُٛع١ َٔ تتهٕٛ،  يًشٝا٠ ٚايالطَـــ١

 ْٛع سغب ؾقٛل 4-2 َٔ عزرٖا ٜرتاٚح ايقػري٠

 ايباصاثريٜٚز اٚ باصاثضَٕٛ ٖضَٕٛ ايػز٠ تؿضط اذتٝٛإ

 نايغّٝٛ تٓعِٝ يف ٖاَا رٚصا ًٜعب ايش٣ PTH ٖضَٕٛ

 اَتقال طٜار٠ ع٢ً ٜعٌُ سٝح ٚايؿغؿٛص ايزّ

 نايغّٝٛ طٜار٠ اىل ٜؤر٣ مما االَعا٤ َٔ ايهايغّٝٛ

 قبٌ َٔ ايهايغّٝٛ طضح َٔ ايتكًٌٝ ع٢ً ٜعٌُ. ايزّ

 اىل ٜؤرٟ مما ايؿغؿٛص طضح ٚطٜار٠ ايه١ًٜٛ األْبٝبات

 ٜعٌُ. ايؿغؿٛص َغت٣ٛ ٚخؿض ايزّ نًغّٝٛ طٜار٠

 املته١ْٛ D3 2( OH ) 1,25 املضنب تهٕٛ طٜار٠ ع٢ً

 . ايهًٝ٘ يف



 قغِ االْتاز اذتٝٛاْٞ...... ر. عًٛإ ستُٛر عبز ايًطٝـ –املادغتري  –ستامضات ؾغًذ١ االمساى يطًب١ ايزصاعات ايعًٝا 

  22 
 

  ايجاٜضٚنايغٝتْٛني ٖضَٕٛ

 ادتاص ايػز٠ َٔ ٜؿضط اْ٘ ٜعتكز نإ ايجزٜٝات يف 

 َٔ ٜؿضط بأْ٘ اثبت 1663 غضٜؿ ايعامل إ اال رصق١ٝ

 يف املٛدٛر٠ ارتالٜا َٔ خال ْٛع َٔ ايزصق١ٝ ايػز٠

 االخض٣ اذتٝٛاْات يف أَا C.Cels تعضف ايزصق١ٝ ايػز٠

 ايٓٗاٜات عًٝٗا ٜطًل ادغاّ َٔ ٜؿضط االمساى َجٌ

 . ارتٝؾ١َٝٛ

 َغت٣ٛ تٓعِٝ يف تهُٔ،  ايهايغٝتْٛني ٖضَٕٛ ٚظٝؿ١

 رصق١ٝ ادتاص ايػز٠ ٖضَٕٛ َع ايزّ نًغّٝٛ

PTH.ايزّ نايغّٝٛ خؿض ع٢ً ٜعٌُ سٝح . 

 Adrenal gland  ايه١ًٝ ؾٛم غز٠ اٚ ايهعض١ٜ ايػز٠

 اٚ ايهًٝتني ؾٛم تكعإ فػريتني غزتني عٔ عباص٠

 َٔ نبري٠ ْغب١ ارتاصز َٔ بُٗا ٚحيٝط َٓٗا بايكضب

 ٚتتأيـ احملؿع١ َا ٜؾب٘ تؾهٌ اييت اينا١َ االْغذ١

 ُٖا َتُٝظتني طبكتني َٔ ايهعض١ٜ ايػز٠

 ْغٝر َٔ% 69 سٛايٞ تؾهٌ ٢ٖٚ ايكؾض٠ طبك١(  أ

 َتُٝظ٠ طبكات ثالخ اىل تكغِ ايطبك١ ٖٚزٙ ايػز٠

 ٚاملٓطك١ اذتظ١َٝ ٚاملٓطك١ احملبب١ املٓطك١ ٖٚٞ

 ايؾبه١ٝ

% 19 سٛايٞ تؾهٌ ٖٚشٙ ايٓداع اٚ ايًب ايٓداع طبك١(ب

 . ايػز٠ ْغٝر َٔ

 ايطبك١ ٖشٙ اؾضاطات اِٖ -: ايكؾض٠ طبك١ اؾضاطات

 :االتٞ يف تتُجٌ

 ٜٚؿضط االيزٚعتريٕٚ ٖضَٕٛ أُٖٗا املعز١ْٝ اهلضَْٛات

 ع١ًُٝ ٜٓعِ اهلضَٕٛ ٖٚشا احملبب١ املٓطك١ َٔ

 إعار٠)  ايهًٝتني قبٌ َٔ ٚاالَالح املا٤ اَتقال

 ( ايبٛتاعّٝٛ َٔ ٚايتدًك ٚايهًٛص ايقٛرّٜٛ اَتقال

 ايهٛصتٝظٍٚ أُٖٗا َٔ ٚاييت ايغهض١ٜ اهلضَْٛات

 ٖشٙ تًعب سٝح اٚنٛصتٝهٛعتريٕٚ اٖٚٝزصٚنضتٝظٕٚ

 يًهضبٖٛٝزصات األٜض ع١ًُٝ يف ٖاَا رٚصا اهلضَْٛات

 بضؾع تكّٛ اهلضَْٛات ٖٚزٙ ٚايزٖٕٛ ٚايربٚتٝٓات

 ايهبز يف ادتًهٛط تهٜٛٔ يظٜار٠ ْتٝذ١ ايزّ عهض َغت٣ٛ

 اىل اال١َٝٓٝ االمحاض حتٌٜٛ طضٜل عٔ

 باهلضَْٛات اهلضَْٛات ٖزٙ تعضف)  نضبٖٛٝزصات

 ( االدٗار اٚ ياليتٗاب املنار٠

 ٚتؿضط(  ٚاالْج١ٜٛ ايشنض١ٜ)  ادتٓغ١ٝ اهلضَْٛات

 ايػزر يف تتهٕٛ اييت ٓغ١ٝادت اهلضَْٛات َٔ اقٌ بهُٝات

 اهلضَْٛات ٖشٙ تؤثض(  ارتق١ٝ ٚ املبٝض)  ادتٓغ١ٝ

 ايقؿات ٚع٢ً ايتٓاع١ًٝ االعنا٤ منٛ ع٢ً عاّ بؾهٌ

 . ٚاالْج٢ يًشنض ايجا١ْٜٛ غ١ٝٓادت

 ُٖا ٖضَْٛني ايطبك١ ٖشٙ تؿضط -:ايٓداع طبك١ إؾضاطات

 (االبٓؿضٕ) األرصٜٓايني

 تأثري ٜهٕٛ عاّ ٚبؾهٌ(  ْٛصابٓؿضٕ) ٚايٓٛصارصٜٓايني

 نبري سز اىل ٚمياثٌ ادتغِ يف َتؾاب٘ اهلضَْٛني

 ( ايٛر١ٜ)  ايغُبجا١ٜٚ االعقاب تأثري

 بُٗا ٜكَٛإ ايت٢ ايتأثريات ٖشٙ َٔ

 ٕٚسيو ايزّ يف ايغهض ْغب١ صؾع ع٢ً ٜعُال 

 دًهٛط اىل ايهبز دًٝهٛدٔ تؿهو خالٍ َٔ

 ٕادتغِ يف املدظ١ْ ايزٖٕٛ حتًٌٝ يف ٜغببا 

 يًطاق١ َقارص ٜؤَٓإ ٚبشيو

 ٕق٠ٛ ٚنشيو ايكًب ْبض عضع١ َٔ ٜظٜزا 

ايؿغٝٛيٛد١ٝ  ايعضٚف سغب اْكبام٘

 شٝٛإًي

 ًٌاملعز٠ اْكبامات َٔ اإلرصٜٓايني ٖضَٕٛ ٜك 

 ايكقب١ عنالت اصختا٤ ع٢ً ٜٚعٌُ ٚاألَعا٤

 ٚعنالت ايبٛي١ٝ ايكٓٛات ٚعنالت اهلٛا١ٝ٥

 ايعني

 ٌُتكًك ع٢ً ايٓٛصارصْايني ٖضَٕٛ ٜع 

 اينػط َٔ ٜظٜز مما ايز١َٜٛ االٚع١ٝ

 االَعا٤ عنالت ع٢ً ٜؤثض ال اْ٘ غري ايؾضٜاْٞ

 . ايبٛي١ٝ ٚايكٓٛات ٚاملعز٠

 ايبٓهضٜاؼ غز٠

 بإؾضاط تكّٛ سٝح اإلؾضاط املدتًط١ ايػزر َٔ تعترب

 بإؾضاط ٚتكّٛ عؾض االث٢ٓ يف ايبٓهضٜاع١ٝ ايعقاص٠

 ايػز٠ َٔ شتتًؿ١ َٓاطل َٔ ٖضَْٛني يف ٜتُتٌ راخًٞ

 َٔ جتُعات عٔ عباص٠ الصتضٖاْظ٢ٖٚ ظظص تغ٢ُ

 .ايز١َٜٛ باألٚع١ٝ غ١ٝٓ ايطال١ٝ٥ ارتالٜا

 -: ايبٓهضٜاؼ غز٠ ٖضَْٛات

 تؾهٌ ارتالٜا ٖٚشٙ بٝتا خالٜا َٔ ٜؿضط األْغٛيني -1

 ع٢ً اهلضَٕٛ ٖشا ٜٚعٌُ ايػز٠ ْغٝر َٔ% 69 سٛاىل

 اعتدزاّ طٜار٠ طضٜل عٔ ايزّ عهض َغت٣ٛ خؿض

 إيٞ ايغهض حتٍٛ ٚطٜار٠ ارتالٜا قبٌ َٔ ايغهض

 . ايعنالت ٚ ايهبز دًٝهٛدٔ

 إىل ٜؤرٟ ايطبٝعٞ املعزٍ عٔ ايزّ يف األْغٛيني طٜار٠

 بادتٛع اذتٞ ايها٥ٔ ٜٚؾعض ايزّ يف ايغهض ن١ُٝ خؿض

 . ايكًب رقات طٜار٠ ٚ ايعاّ اينعـ ٚ ايؾزٜز ايتعب ٚ

 إيٞ ٜؤر٣ ايزّ يف األْغٛيني َغت٣ٛ اطتؿاض بُٝٓا
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 يف املطضٚس١ ايغهض طٜار٠ ٚ ايزّ يف ايغهض ن١ُٝ طٜار٠

 .ايؾزٜز ايعطؿ ٚ بادتٛع اذت٢ ايها٥ٔ ؾٝؾعض ايبٍٛ

 ٖٛ ايغهض يٓكك سغاع١ٝ األعنا٤ انجض إٔ ٚدز ٚيكز

 . ؾٝ٘ املدظٕ ادتًٝهٛدٔ باعتٗالى ٜبزا ايشٟ ايهبز

 تؾهٌ اييت ايؿا خالٜا َٔ ٜؿضط ادتًٛنادٕٛ ٖضَٕٛ -2

 طٜار٠ ع٢ً ٜعٌُ ايػز٠ ْغٝر َٔ%  25 ــــــ5 سٛاىل

 إيٞ ايهبز دًٝهٛدٔ حتٌٜٛ طضٜل عٔ ايزّ عهض َغت٣ٛ

 . دًهٛط

 ايقٓٛبض١ٜ ايػز٠

 غز٠ ٖٚٞ ايغضٜضٟ حتت ادتغِ أعًٞ َباؽض٠ تكع

 بطٍٛ عالق١ هلا ٖضَْٛات باؾضاط تكّٛ ٚ اذتذِ فػري٠

ٜعتكز اْٗا ٚ  املٝالتْٛني ٖضَٕٛ  ُٖٚا ققضٙ ٚ ايٓٗاص

 إٔ ٜعتكز ايًشإ ايغرياتْٛني ٖضَٕٛ تغاعز ع٢ً اؾضاط

 اذتٝٛاْات يف ايتٓاع١ًٝ ايزٚص٠ بتٓعِٝ عالق١ هلُا

 املٝالتْٛني هلضَٕٛ إٔ نُا.  ادتٓغٞ ايٓؾاط َٛمس١ٝ

 . ادتًز بقبػ١ عالق١

 اهلرمون عمل آليات
 عٌُ آي١ٝ يف ص٥ٝغٞ بزٚص اهلضَٕٛ َغتكبالت تكّٛ

 ع٢ً اهلضَٕٛ ٜؤثض تكضٜبا، اعتجٓا٤ بزٕٚ. اهلضَٕٛ

 اهلضَٕٛ املغتكبالت بتؿعٌٝ املغتٗزؾ١ األْغذ١

 ٚظٝؿ١ َٔ سيو ٜٚػري  أٚال ايٓغٝر خالٜا يف املغتٗزؾ١

 عٓز٥ش املغتكب١ً ٖشٙ ؾتهٕٛ ، ْؿغٗا اهلضَٕٛ َغتكبالت

 ؾُٝا ، سيو ٚيتٛمٝح.  اهلضَٕٛ يتأثريات املباؽض ايغبب

 : األَج١ً بعض ًٜٞ

 : ايػؾا٤ ْؿاس١ٜ تػٝري. 1

 ْؿغٗا ٖٞ ٚاييت ، ايعقيب ايٓاقٌ َٛار نٌ عًُٝا تتشز

 غؾا٤ يف اهلضَٕٛ املغتكبالت َع ، َٛمع١ٝ ٖضَْٛات

 يف تػٝريا تكضٜبا را٥ُا سيو ٜٚغبب.  املؾبهٞ بعز نجاؾ١

 قٓا٠ ٜػًل أٚ عار٠ ؾٝؿتح ، املغتكب١ً بضٚتني ب١ٝٓ ١٦ٖٝ

 بعض تٛؾض إس. سيو َٔ ألنجض أٚ األْٜٛات ألسز

 ألْٜٛات(  َػًك١ أٚ)  َؿتٛس١ قٓٛات اهلضَٕٛ َغتكبالت

 ألْٜٛات غريٖا ٚ ايبٛتاعّٝٛ ألْٜٛات أخض٣ ٚ ايقٛرّٜٛ

 ٖشٙ سضن١ تػري ؾإٕ ٚعٓز٥ش.  ٖٚهشا ايهايغّٝٛ

 ايالسك١ ايتأثريات ٜٛيز ايشٟ ٖٛ ايكٓٛات خالٍ األْٜٛات

 اهلضَْٛات َٔ ٚيًكًٌٝ. ايتؾابه١ٝ بعز ارتالٜا ع٢ً

. األْٜٛات قٓٛات غًل أٚ ؾتح يف َؾاب١ٗ تأثريات ايعا١َ

 يب غز٠ إؾضاطات أْؾط١ يف خاف١ بقٛص٠ سيو ٜٚقح

 اهلضَْٛني ؾًٗشٜٔ ؛ األرصٜٓايني ٚ يًٓٛصإبٝٓؿضٜٔ ايهعض

 ايػؾا٤ قٓٛات غًل أٚ ؾتح يف خال قٟٛ تأثري َجال

 بشيو ٚ ، يهًُٝٗا أٚ ايبٛتاعّٝٛ أٚ يًقٛرّٜٛ األ١ْٜٝٛ

 ٜغبب مما املًغا٤ ايعنالت خالٜا أغؾ١ٝ دٗٛر تتػري

 . أخض٣ سالت يف ايتجبٝط ٚ اذتاالت بعض يف االعتجاص٠

 َع اهلضَٕٛ ٜتشز عٓزَا ارت١ًٝ راخٌ إْظِٜ تؿعٌٝ. 2

 : ايػؾا١ٝ٥ املغتكب١ً

 يف اهلضَٕٛ َغتكبالت الصتباط اآلخض ايعاّ ٚايتأثري

 أسز(  تؿعٌٝ عزّ أسٝاْا ٚ)  تؿعٌٝ ٖٛ ارتًٟٛ ايػؾا٤

 ع٢ً دٝز َٚجاٍ. َباؽض٠ ارت١ًٝ غؾا٤ راخٌ اإلْظميات

 َٔ قغِ َع ٜتشز ؾاألْغٛيني ؛ األْغٛيني تأثري ٖٛ سيو

 ارت١ًٝ خاصز إىل تربط اييت ايػؾا١ٝ٥ اهلضَٕٛ َغتكبالت

 مما ْؿغ٘ املغتكب١ً دظ٤ٟ يف بٓا٥ٝا تػٝريا سيو ؾٝٛيز ،

 إىل ارت١ًٝ يزاخٌ ٜربط ايشٟ ادتظ٤ٟ قغِ حتٌٜٛ ٜغبب

 ؾغؿض٠ عٓز٥ش املٓؾط ادتظ٤ ٖشا ٚحيؿظ. َٓؾط دظ٤

 َععِ ٜٚٓتر. ارت١ًٝ راخٌ املدتًؿ١ املٛار َٔ ايعزٜز

 بعًُٝات ثا١ْٜٛ بقٛص٠ ارت١ًٝ ع٢ً األْغٛيني تأثري

 يف نجريا ٜغتعٌُ ايشٟ ايجاْٞ ٚاملجٌ. ٖشٙ ايؿغؿض٠

 ايشٟ اهلضَٕٛ ٖٛ ارت١ًٜٛ بايٛظٝؿ١ اهلضَْٛٞ ايتشهِ

 ؾٝقبح ايػؾا٤ عرب خاف١ اهلضَٕٛ مبغتكبالت ٜضتبط

 adenylyl األرٜٓٝالت ستًك١ إْظِٜ سيو بعز ٖشا

cyclase راخٌ إىل تربط اييت املغتكب١ً ْٗا١ٜ عٓز 

 أسارٟ َار٠ تهٜٛٔ بزٚصٙ األْظِٜ ٖشا ٜٚغبب. ارت١ًٝ

 Cyclic adenosine اذتًكٞ األرٜٓٛطٜٔ ؾٛعؿات

monophosphate .راخٌ َتعزر٠ تأثريات ٚهلشا 

 cAMP ايـ ٖشا ٜٚغ٢ُ. بؿعايٝاتٗا يًتشهِ ارت١ًٝ

 اهلضَٕٛ ألٕ second messenger ايجاْٞ ايضعٍٛ

 ارت١ًٝ راخٌ َباؽض٠ ايتػٝريات ٜٛيز ايشٟ ٖٛ يٝػ ْؿغ٘

 ٜعٌُ ايشٟ ٖٛ اذتًكٞ األرٜٓٛطٜٔ ؾٛعؿات أسارٟ إٕ بٌ

 َٔ ايكًٌٝ ٚيف. ايتأثريات ٖشٙ يتٛيٝز(  ثإ نضعٍٛ) 

 اذتًكٞ ادتٛاْٛطٜٔ ؾٛعؿات أسارٟ ٜعٌُ األسٝإ،

cGMP ٍٛمماث١ً بطضٜك١ ثإ نضع . 

 راخٌ املغتكبالت َع باالصتباط ادتٝٓات تؿعٌٝ. 3

 : ارت١ًٝ

 ؛ يًد١ًٝ ادت١ٝٓٝ اآلي١ٝ ع٢ً املؤثض٠ اهلضَْٛات تغ٢ُ ٚ

 اهلضَْٛات ٚخاف١ ، اهلضَْٛات َٔ ايعزٜز ٜضتبط سٝح

 املغتكبالت َع ايزصق١ٝ، ايػز٠ ٖضَْٛات ٚ ايغتريٜٚز١ٜ

 ٜٚضتبط. غؾا٥ٗا يف يٝػ ٚ ارت١ًٝ راخٌ ايربٚت١ٝٓٝ

 ٜٓؾط أٚ املٓؾط١ اهلضَٕٛ َغتكبالت ٚ اهلضَٕٛ َعكز

 ْٟٛٚ محض ايـ خٝٛط ع٢ً خاف١ ْكاط سيو بعز

 تبزأ ٚاييت ارت١ًٝ، ْٛا٠ يف األنغذني َٓكٛل صٜبٛطٟ

. صٜبٛطٟ ْٟٛٚ محض ايـ يتهٕٛ ْٛع١ٝ دٝٓات اْتغاذ يف

 أٚ رقا٥ل بعز٠ ارت١ًٝ إىل اهلضَٕٛ رخٍٛ ؾبعز هلشا ٚ

 ارت١ًٝ يف دزٜز٠ بضٚتٝٓات تعٗض أٜاّ ست٢ أٚ عاعات

 ٚ. يتهجريٖا أٚ دزٜز٠ خ١ًٜٛ يٛظا٥ـ ستهُات يتقبح
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 محض)  ايضعٍٛ RNAتضمج١ أخض٣ ٖضَْٛات تعظط

إٔ ٜٚعتكز. ارت١ًٝ عٝتٛبالطّ يف(  صعٍٛ صٜبٛطٟ ْٟٛٚ

 ايُٓٛ ٖضَٕٛ ٚظا٥ـ إلسز٣ بايٓغب١ خاف١ ٜقح سيو

.يألْغٛيني بايٓغب١ أٜنا ٜقح إٔ حيتٌُ ٚ

العالقة بني  اهلرمونات 
ٖٓاى بعض ايعالقات اييت حتزر عٌُ اهلضَْٛات َٚٓٗا:

ٚؾٝٗا ٜهٕٛ يهال اهلضَْٛني تأثري  عالق١ ايتنار:-1

ايتؿاعٌ ؾُجال ٖضَٕٛ  ػعهغٞ ع٢ً ْؿ

االْغٛيني ٜعٌُ ع٢ً ْكك عهض ايزّ ٖٚضَٕٛ 

ايُٓٛ ٜعٌُ ع٢ً طٜار عهض ايزّ ٚيشا ؾإ ٖٓاى 

تنار بني االْغٛيني ٖضَٕٛ ايُٓٛ.

اٚ انجض  ٖضَْٛٝنيٖٚٛ عباص٠ عٔ  عالق١ ايتآطص:-2

ٜؤثضٕٚ ع٢ً ْؿػ ايتؿاعٌ ٜٚغببٛا طٜار سذِ 

ٓؿضرا االثض ايٓٗا٥ٞ عٔ اسا مجع يهال َُٓٗا َ

ٚيف ٖشا اذتاي١ صتز إ نال اهلضَْٛني ٜعُالٕ 

باجتاٙ ٚاسز َٚجاٍ سيو ْكك ايغهض بايزّ 

ٜعٌُ ع٢ً اؾضاط ٖضَْٛات ايُٓٛ ٚايٓٛص اْبؿضٜٔ

ايًشإ ٜعُالٕ باجتاٙ ٚاسز ٖٚٛ تعزٌٜ ايتُجٌٝ

ايػشا٥ٞ. 
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٢ حتزخ دٛر ٖضَٕٛ َعني ستٜهٕٛ َٔ االطّ ٚ

، ٚيٛ ع١ًُٝ خاف١ بادتغِ ع٢ً ايٛد٘ االنٌُ

إ اهلضَٕٛ ْؿغ٘ قز ال ٜٓؾط ٖشٙ ايع١ًُٝ 

َٚجاٍ ع٢ً سيو ال ميهٔ إ تعٌُ ٖضَْٛات 

االْبؿضٜٔ ٚايٓٛصاْبؿضٜٔ ٚايُٓٛ بتٓؾٝط 

ع١ًًُٝ حتًٌ ايزٖٕٛ مل ٜهٕٛ ٖٓاى ٚدٛر 

. Glucocorticoidsهلضَْٛات 

 Corpuscle ofستاننيوس  جسيمات

Stannius

 فُا٤ غزر أعنا٤ عٔ عباص٠ عتآْٝٛؼ دغُٝات إٕ

 اذتؿاظ عٔ َغؤٚي١ ٖٚٞ األمساى يف ايه٢ً يف خاف١

 األمساى يف ؾكط عًٝٗا ايعجٛص مت. ايهايغّٝٛ تٛاطٕ ع٢ً

 ايتؾضٜح عامل قبٌ َٔ ٚٚفؿٗا انتؾاؾٗا مت. ايعع١ُٝ

. 1336عاّ يف عتآْٝٛؼ ؾضٜزصٜؿ ٖريَإاألملاْٞ

 يف ايهعض١ٜ يًػزر ٚظٝؿٝا مماث١ً آْٝٛؼعت اعتربٖا

 تؾضحيٝا شتتًؿ١ أْٗا بعز ؾُٝا تبني ٚيهٔ. ايجزٜٝات

 ، اهلٝه١ًٝ ايٓاس١ٝ َٔ شتتًؿ١ أْغذ١ َٔ َؾتك١ ألْٗا

 ايهض١ٜٚ األدغاّ َٔ نبرًيا عزًرا ادتغُٝات متجٌ

نٌ ٜتأيـ ما١َ أْغذ١ بٛاعط١ بعنٗا عٔ َؿقٛي١

 حتتٟٛ عُٛر١ٜ، خالٜا عز٠ َٔ بزٚصٙ ؾقًٝقا أٚ دغِ

. إؾضاطٜا عُال تعٌُ ؾٗٞ ٚبايتايٞ ، إؾضاط١ٜ سبٝبات ع٢ً

 قطضٖا ٜٚبًؼ ايؾهٌ نض١ٜٚ تهٕٛ إؾضاط١ٜ سبٝب١ نٌ

تٓعِٝ عٔ َغؤٚي١ أْٗا ُٜعتكز.  َٝهض1ٕٚ إىل 9.5َٔ

ٖضَٕٛ حتزٜز مت. ايزّ يف ايهايغّٝٛ َغت٣ٛ

تٓعِ اييت اهلضَْٛات َٔعا١ً٥ ٖٞ) عتاْٝٛنايغني

أٍٚ. ادتغِ يف ٚايؿٛعؿات ايهايغّٝٛ تٛاطٕ

 ٚمت األمساى َٔنإ انتؾاؾ٘ مت عتاْٝٛنايغني

ايهايغّٝٛ َٔ اذتز يف ايض٥ٝغٞ ايعاٌَ باعتباصٙ حتزٜزٙ

Hypocalcaemic  ).

ََٔباؽض٠ ايهايغّٝٛ ع٢ً ايعع١ُٝ األمساى حتقٌ

 اييت األخض٣ ايؿكاصٜات عهػ ع٢ً) املا٥ٞ ستٝطٗا

 إىل حتتاز عٝح ،( ايػشا٥ٞ ايٓعاّ َٔ عًٝٗا حتقٌ

 Stanniusٖٞ دغُٝات. ايقُا٤ ايػزر يف َغتكٌ عنٛ

 ُٜطًل) stanniocalcinاملغ٢ُ اهلضَٕٛ إْتاز َٛاقع

(. STC1 أstanniocalcin-1ٚ ايجزٜٝات َتُاثٌ ع٢ً

 ايز١َٜٛ ايزٚص٠ َغت٣ٛ خؿض عٔ َغؤٍٚ اهلضَٕٛ ٖشا

 ايزصق١ٝ ايػز٠ ٖضَٕٛغضاص ع٢ً. يًهايغّٝٛ

 يف ايهايغّٝٛ اعتكالب ٜٓعِ ايشٟ ٚايهايغٝتْٛني

ايهايغّٝٛ مبغت٣ٛ عتاْٝٛنايغني ٜتأثض ، ايجزٜٝات

 حتؿٝظ ٜتِ ، ايهايغّٝٛ َغت٣ٜٛظرار عٓزَا. املٓتؾض

.عتاْٝٛنايغني إلؾضاط ادتغُٝات



 )األسماك فسلجةجدول الهرمونات المفروزة في األسماك ) جدول 

اهلزموٌغدة

طبيعة 

اهلزموٌ

الوظيفة

تتحكه يف الغدة اليخاميةاتببتيدٍزموىات حمفشةحتت املَاد

 الغدة اليخامية

زموٌ حمفش ٍ

احملفش  STH الينو

GH ولكيَا تفزس ميبُ لغدة

GH أخزى تفزس

يتحكه يف الينوبزوتني

يتحكه يف التواسٌ األيوىيبزوتنيPRL الربوالكتني

أدرييو كورتيكو 

ACTH تزوبيك
يتحكه يف الغدد البيييةببتيد

يتحكه يف تغيري اللوٌببتيدMSH  ميالىو صايت

يتحكه يف الغدة الدرقيةبزوتنيTSH اهلزموٌ

يتحكه يف الغدد اجليضية والتكاثزبزوتنيGTH اهلزموٌ

T3 , T4 الدرقية الغدة
أمحاض 

أميييُ

يتحكنوا يف الينو والتكاثز والتنجيل 

الغذائي وامتصاص العياصز

 الغدة الكظزية

األدرييالني

أمحاض 

أميييُ

تفاعالت اإلجَاد

التحكه يف تواسٌ احلديدإصرتويدالكورتيشوٌ

 اخلصية

 الغذائي التنجيل تأثرياتإصرتويدالتضتضرتوٌ

 إىتاج) الجاىوية اجليط صفات يف يتحكه

 ( احليامً اجليضية اخلاليا
إصرتويدكيتو تضتضرتوٌ -11

 املبيض

إصرتويدبيتا أوصرتاديول -11

 الجاىوية اجليط صفات يف يتحكه

 .. البويضات إىتاج
إصرتويداألوصرتوٌ

إصرتويدالربوجضرتوٌ

 البيكزياظ

األىضولني ) خيفض صكز 

الدو (

ببتيد

 يف والتحكه,  للربوتني الغذائي التنجيل

 يف التحكه,  البيكزياصية الصناء الغدد

 .. الدو صكز تزكيش

اجللوكاجوٌ ) يشيد صكز 

الدو (

ببتيد

ببتيدالضوماتوصني

       الغدد الصيوبزية

)الضاعة الضنكية(

 امليالتوىني

) تغيري اللوٌ وتقيط اليَار 

والليل واملواصه (

ببتيد

يعطي معلومات عً طول اليَار والليل 

والوقت املومسي , التحكه يف صبغات 

اجلضه

 الغدة اخليشومية

ألتينو جالىد

يتحكه يف مضتويات الكالضيووببتيدكالضيو تييني

يتحكه يف تواسٌ الكالضيووبزوتنيتفزس ٍزموٌ اهلايبوكالضنيكزيات إصتاىيوظ
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