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التأثريات الفسلجية للغذد الصماء 
 وهرمىناتها يف االمساك

 َٔ نبري عدد ع٢ً يألمساى اهلط١ُٝ ايكٓا٠ حتت٣ٛ

 بٓهسٜاض١ٝ خالٜا ٢ٖٚ ايداخًٞ اإلفساش ذات ارتالٜا

 Gastro entero-pancreatic َع١ٜٛ َعد١ٜ

endocrine cells ايببتٝد، عدٜد٠ ٖسَْٛات ختًل 

 َٔ) Gastrin ٚادتاضرتٜٔ Insulin االْطٛيني َٓٗا

 ٚايهٛيٝطٝطتٛنٝٓني ٚايطٝهستني( الجنسٖاْص جصز

 ايطريٜٛيني ٚغبٝ٘( األَعا٤ َٔ) ٚاهلٝطتاَني ٚغبٝٗ٘

 جصز أْطح١ ٚحتت٣ٛ(. املعد٠ َٔ) ٚاهلٝطتاَني

 املفسش٠ بٝتا خالٜا ع٢ً ايعع١ُٝ األمساى يف ايبٓهسٜاع

 ٚقد يًحًٛناجٕٛ املفسش٠ ايفا خالٜا ٚع٢ً يألْطٛيني،

 .يًطَٛاتٛضطتني املفسش٠ ديتا خالٜا ع٢ً نريو حتت٣ٛ

 تسنٝص َٔ ٜصٜد االمساٍ يف االْطٛيني ْٚكص

 عًٞ ٜؤثس آْ٘ اٟ ايدّ يف  د١ٖٝٓ ٚاالمحاض نًٛنٛش

 ايطُو ألٕ ٚايربٚتٝٓات( ٚايهسبٖٛٝدزات) ايدٖٕٛ اٜض

 ٖٚٛ نسبٖٛٝدزاتٞ غري طسٜل عٔ دَ٘ ضهس َٔ ٜصٜد

 َٚصدزٖا ايبالشَا يف املٛجٛد٠ أضاضًا األ١َٝٓٝ األمحاض

 َٔ خيفض باألْطٛيني فاذتكٔ. ادتطُٞ ايربٚتني

 دٚزًا ًٜعب األْطٛيني إٔ أٟ األ١َٝٓٝ، األمحاض تسنٝص

 باألْطٛيني ٚاذتكٔ. األمساى يف ايربٚتني اٜض يف ٖاًَا

 عال٥كٗا ايػ١ٝٓ األمساى دّ نًٛنٛش َٔ خيفض

 املستفع١ األمساى ع٢ً ٜؤثس ال بُٝٓا بايهسبٖٛٝدزات

 هلا يٝظ ٚاألمساى .ايربٚتني َٔ ستتٛاٖا يف عال٥كٗا

 ٚايفٛضفٛز ايهايطّٝٛ اٜض تٓعِ بٌ دزق١ٝ جازات غدد

 ارتٝػَٛٞ ادتطِ َٔ ٜفسش نايطٝتْٛني بٛاضط١

 املعادٕ ٚضرب ايععاّ تسضٝب يف ٜترهِ ٚايرٟ ارتًفٞ

 ايٞ ايهًطٝتْٛني بٗسَٕٛ ايطُو ذكٔ ٜٚؤدٟ. َٓٗا

 ايطُو ثريٚنطني ٜٚتػاب٘. ايدّ نايطّٝٛ اخنفاض

 ايٞ بايجريٚنطني اذتكٔ ٜؤدٟ اذ ايجدٜٝات، ٖسَٕٛ َع

 يهٓ٘ ايدّ، يف اذتس٠ ايد١ٖٝٓ األمحاض تسنٝص شٜاد٠

 ايدّ ضهس خفض إىل ٜؤد٣ ايجدٜٝات يف َا عهظ ع٢ً

 األمساى ٚتهٕٛ ٚايعطالت ايكًب جًٝٛنٛجني ٚشٜاد٠

 ذطاض١ٝ يتركٝل A2 فٝتاَني َٔ بصس١ٜ صبػات

 املا٤ يف َعٝػتٗا عٓد ايطٝف َٔ األمحس يًحص٤ إضاف١ٝ

 َٔ نٌ بتأثري ارتاص١ٝ ٖرٙ ٚتصداد ايعرب،

 ايجريٚنطني ًٜعب نُا. ٚايربٚالنتني ايجريٚنطني

 .املختًف١ أطٛازٙ يف ايطُو غهٌ يف ايترهِ يف ٖاًَا دٚزًا

 فٝٗا ٜترهِ املٝاٙ ملًٛذ١ املٗاجس٠ األمساى ٚحتٌُ

 األدزٜٓاٍ ٚقػس٠ ايٓخا١َٝ يًػد٠ األَاَٞ ايفص

adrenal cortex َٕٛايفاشٚتٛضني فٗس 

Vasotocin ّإٓ نُا. املا٤ َٝصإ يف ايترهِ يف ٖا 

 ٜطٝطس األمساى أْٛاع َٔ نجري يف األيٛإ تػٝريات

 األضٛد ايًٕٛ تسنٝص أٚ تػتٝت ٖسَْٛات عًٝٗا

melanophore dispersing (or condensing) 

hormones ٚقد. يًٓخا١َٝ ارتًفٞ ايفصٌ َٔ املفسش٠ 

 ايتٓاضٌ َٛضِ يف األمساى ذنٛز يٕٛ تػٝريات ختطع

 نٌ ختطع ٖٚهرا. ايرنس١ٜ ادتٓط١ٝ اهلسَْٛات إىل

 اهلسَْٛات هل١ُٓٝ األمساى يف ايفطٝٛيٛج١ٝ ايعًُٝات

 :ايتاي١ٝ ايُٓاذد َٔ ذيو ضٝتطح نُا

 تأثري اهلرمىنات على منى السمك: –1

 :النخامية -أ
 اييت باهلسَْٛات بػد٠ األمساى يف ٚاالٜض ايُٓٛ ٜتأثس

 َٓصٚع١ األمساى إٔ ٚجد فًكد. ايب١٦ٝ بعسٚف تتأثس

 ال Hypophysectomized fishes ايٓخا١َٝ ايػد٠

 ميهٔ ٚأْ٘ ايػرا٥ٞ، حتًٜٛٗا ٜٚكٌ غٗٝتٗا ٚتفكد تُٓٛ

 Somatotrophicايُٓٛ بٗسَٕٛ باذتكٔ منٖٛا إعاد٠

hormone، اهلسَٕٛ جسع١ ع٢ً ايُٓٛ َعدٍ ٜٚتٛقف 

 ٖسَٕٛ إفساش ٜجبط مبا اذتساز٠ ٚازتفاع. اذتساز٠ ٚدزج١

 َٚعدٍ ايػرا٤ اضتٗالى ع٢ً ٜؤثس نُا ايُٓٛ

 ٜستبط قد ذيو ٚع٢ً. ايُٓٛ ع٢ً ٜؤثس مما املٝتابٛيٝصّ

 يف بايتػٝريات ايعاّ َداز ع٢ً ٚتػريات٘ ايُٓٛ َعدٍ

 شٜاد٠ إٔ إذ ايُٓٛ، ٖسَٕٛ َٔ ايٓخا١َٝ ايػد٠ ستت٣ٛ

 ايٓخا١َٝ يف اهلسَٕٛ تسنٝص باخنفاض تستبط ايُٓٛ

 ايُٓٛ ٖٚسَٕٛ. ايدّ إىل ايػد٠ َٔ اْطٝاب٘ ديٌٝ

Growth hormone يًفصٌ ايفا خالٜا َٔ ٜفسش ٖرا 

 ايبٓا١ٝ٥ ايربٚتٝٓات َٔ ٖٚٛ ايٓخا١َٝ، ايػد٠ َٔ األَاَٞ

anabolic protein، ٘يرا املاغ١ٝ منٛ ٖسَٕٛ ٜٚػب 

 املاغ١ٝ منٛ بٗسَٕٛ ايٓخا١َٝ َٓصٚع ايطُو ذكٔ فعٓد

 ايطُو منٛ بٗسَٕٛ اذتكٔ إٔ نُا طبٝعٝا، ُٜٓٛ فإْ٘

 َطتخًص ذكٔ َٔ ٚخيػ٢ ايُٓٛ، يف ٜصٜد ذات٘

 مس١ٝ إىل ٜسجع زمبا ْفٛم َٔ ٜطبب٘ َا ايٓخا١َٝ

 ايربٚت١ٝٓٝ ايُٓٛ ٖسَٕٛ ٚيطبٝع١ املطتخًص أٚ املرٜب

 ٜفكدٙ ايفِ طسٜل عٔ إعطا٥٘ إٔ خطأ اعتكد فكد

 ٜٓهطس عًًُٝا أْ٘ إال اهلاض١ُ، اإلْصميات بفعٌ ْػاط٘

 ٜٚكّٛ يًُٓٛ، ايدافع بٓػاط٘ ٜٚعٌ اإلْصميات بفعٌ

 َٔ االضتفاد٠ فتعًٛ ادتطِ دٖٕٛ بترسٜو ايُٓٛ ٖسَٕٛ

 بُٝٓا ايدٖٔ َٔ ادتطِ ستت٣ٛ ٝكٌف ايعًٝك١ بسٚتني

 بسٚتني ٜٚصٜد باألْطح١ األ١َٝٓٝ األمحاض ترتانِ
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 اذتُض ختًٝل َٔ ايُٓٛ ٖسَٕٛ ٜٚػحع ،(منٛ) ادتطِ

 فهال) األْطٛيني ٖسَٕٛ ٚختًٝل RNA ايٟٓٛٚ

 الشّ فاألْطٛيني ،(االٜطٞ بٓا٤ ٖسَْٛات اهلسَْٛني

 يف ايُٓٛ ٖسَٕٛ ٜطاف يرا. ايُٓٛ ٖسَٕٛ فعٌ النتُاٍ

 011-5 ظسعات ٜصزع أٚ حيكٔ أٚ األمساى عال٥ل

 ٚتطتحٝب أضبٛع،/ جطِ ٚشٕ جِ/  َٝهسٚغساّ

 اهلسَٕٛ ٜٚؤثس أنرب، بػهٌ يًٗسَٕٛ ايصػري٠ األمساى

 إال. ايدٖٔ فكري ذتًُا ٜٚٓتخ يًطُو، اذتاي١ عاٌَ ع٢ً

 يف عًُٞ ٚغري زتٗد غ٤ٞ ٚتهسازٙ ايصزع أٚ اذتكٔ إٔ

 اذتاي١ عاٌَ عٔ ٜٚعرب يألمساى، املهجف اإلْتاد ظٌ

 Conventional= ايتكًٝدٟ اذتاي١ َعاٌَ إَا بػه١ًٝ،

condition factor ٕ(ايطٍٛ/ )ايهًٞ ايٛش

3
 عاٌَ أٚ. 

= )  Somatic condition factor ادتطُٞ اذتاي١

(ايطٍٛ( / )املٓاضٌ ٚشٕ – ايه٢ً ايٛشٕ

3
. 

 :البنائية االستريويذات - ب
 Anabolic Steroids ايبٓا١ٝ٥ االضتريٜٚدات تطتخدّ

 ايرنس١ٜ ادتٓظ ٖسَْٛات تػٌُ) َػتك١ نٗسَْٛات

androgens ٚاالضرتٚجٝٓات Oestrogens ٚأ 

 َصازع يف صٓاع١ٝ ختًٝك١ٝ( األْج١ٜٛ ادتٓظ ٖسَْٛات

 عًٞ ٚمتتاش ايُٓٛ، َػحع بٓا٥ٞ تأثري َٔ هلا ملا االمساى

 غرا١ٝ٥ نإضافات اضتخداَٗا ضٗٛي١ يف ايُٓٛ ٖسَٕٛ

 املخًك١ االضتريٜٚدات َٚٔ ايبٝٛيٛجٞ، ْػاطٗا فكد دٕٚ

 - MT11 تطتٛضرتٕٚ َٝجٌٝ – أيفا01 َسنب

 َجاشٜٔ، دٟ ، ادزٜٓٛضرتٕٚ ، نٝتٛتطتٛضرتٕٚ

 ٚغريٖا اضرتٍْٛ، اٜجٌٝ ضتًبطرتٍٚ، اثٌٝ ْٛزثاْدزٚيٕٛ،

 اَتصاص شٜاد٠ إىل اهلسَْٛات ٖرٙ ٚتؤد٣. نجريًا

 ٜصٜد نُا ايُٓٛ، َعدٍ تصٜد ٚبايتايٞ ايٓٝرتٚجني

 ايربٚتني، حتٌٜٛ نفا٠٤ ٚحيطٔ ايعًف اضتٗالى

 َٚعدٍ اهلسَٕٛ تسنٝص بني عهط١ٝ عالق١ ٖٚٓاى

 ٜكٌ ايعًٝك١ َٔ اهلسَْٛات ضرب بعد أْ٘ نُا ايُٓٛ،

 ٚاهلسَٕٛ. ايطُو يف ايربٚتني ٖطِ إْصميات ْػاط

 عٔ ايُٓٛ ع٢ً تأثريٙ يف أنفأ( املخًل) ايصٓاعٞ

 َٔ تأثريا أنجس ٚاألْدزٚجٝٓات ايطبٝعٞ، اهلسَٕٛ

 األمساى فتركٔ. ايطُو منٛ دفع يف االضرتٚجٝٓات

 نًٛزٚتطتٛضرتٕٚ – 4.  مبسنب أٜاّ 4 نٌ عطًًٝا

 َػِ 2 تطتٛضرتٕٚ املٝجٌٝ ايعًٝك١ يف ٜٛضع أٚ ، خالت

 5 ايدميجاشٜٔ إضاف١ ميهٔ ايعًٝك١ يف ٚنريو ، نػِ/
 داتاالضرتٜٚ اضتخداّ ٜٓبػٞ ٚال. عًف نحِ/ زتِ

 ايصفات تعٗس ناْت إذا ايُٓٛ دزاضات يف ايبٓا١ٝ٥

 فإعطا٤ Sex reverse ادتٓظ ٜٓكًب قد إذ ادتٓط١ٝ،

 فعاٍ، ذنس ايٞ حيٛهلا يألْج٢ ايرنسٟ اهلسَٕٛ

 فعاي١، إْاث إىل ايرنٛز حيٍٛ األْجٟٛ اهلسَٕٛ ٚإعطا٤

 ع٢ً حتت٣ٛ ال) ادتٓظ َكًٛب١ فعاي١ ذنٛز ٚتصاٚد

. إْاث نً٘ جٝال تٓتخ طبٝع١ٝ إْاث َع(  Y نسَٚٛضّٛ

 أٚ antioestrogen َطادات تطتخدّ قد يريو

 االْدزٚجٝٓات antiandrogen االضرتٚجني َطادات

 اإلضساز بدٕٚ االْدزٚج١ٝٓٝ ايتأثريات يتجبٝط

 flutamide ايفًٛتاَٝد فٝكدّ. ايبٓا١ٝ٥ بارتٛاص

 جِ/  جساّ َٝهسٚ ۰۲ مبعدٍ يالضرتٜٚدات نُطاد

 (.ايريقٞ ايطٛد)  ايصػري ايٛشٕ يف ايطٌُ ٚشٕ فصاد عًف

 َٓخفط١ ايعال٥ل يف ايبٓا٥ٞ اهلسَٕٛ اثس ٜٚعٗس

. ايربٚتني َستفع١ ايعال٥ل َع َٓ٘ أنجس ايربٚتني

 اهلسَٕٛ، َٔ آلخس ْٛع َٔ اهلسَٕٛ تأثري ٚخيتًف

 ٚاملا٤، ايعًٝك١ يعسٚف ٚٚفكًا ايطُو، ٚعُس ْٛع ٚذطب

 ايُٓٛ ٜجبط قد َا ْٛع يف يعُس يًُٓٛ املػحع فايرتنٝص

 .آخس ايٓٛع ايعُس يٓفظ

 ضٝرتات) اضرتٚج٢ٓٝ َطاد بإعطا٥٘ ايطُو منٛ شاد ٚقد

 َع عًف غِ/  َٝهسٚغساّ 0 يهٌ 5 مبعدٍ( نًَٛٝفني

 ٚقد(. عًف جِ/ َٝهسٚجساّ 5) اضتًبطرتٍٚ إٜجٌٝ دٟ

 داخ١ًٝ ٖسَْٛات َع تعاًْٚٝا ايبٓا١ٝ٥ االضرتٜٚدات تعٌُ

 يف ٚايبٓهسٜاع ايهًٞ ٚجازات ايدزق١ٝ نتػحٝع اخسٟ

 ايرتنٝب ع٢ً اهلسَْٛات ٖرٙ تأثري ٚخيتًف ايطُو،

 املطتخد١َ دتسعتٗا طبكًا ايطُو ايعطالت ايهُٝاٟٚ

 ٖرٙ ملتبكٝات االْتباٙ ٚجيب. ٚعُسٙ ايطُو ْٚٛع

 ايُٓٛ يتػحٝع املطتخد١َ)  املخًك١ االضتريٜٚدات

growth promotion يف(  األمساى َصازع يف 

 َٔ اضتٓبط َا فسغِ.  يألنٌ ايصاذت١ األْطح١

 أٚ ايػرا٥ٞ ايتُجٌٝ َعدٍ ضسع١ بػإٔ ايك١ًًٝ األعاث

 َتبكٝاتٗا ٚجدت فكد ، األْطح١ َٔ االضرتٜٚدات خسٚد

 عًٝك١ ع٢ً املػر٣ ايطاملٕٛ أمساى ٚأْطح١ بالشَا يف

 املٝجٌٝ أٚ(  ًَٕٝٛ/  جص٤ 5) ايتطتٛضرتٕٚ ع٢ً اذتٛت

 ٖرٙ اضتخدَت فإذا ،(  ًَٕٝٛ/  جص٤ 0)  تطتٛضطرتٕٚ

 ايالش١َ ايفرت٠ َعسف١ اذتٟٝٛ فُٔ جتازًٜا اهلسَْٛات

 ْٛع يهٌ ٚذيو ايطُو، تطٜٛل قبٌ ايعًف َٔ الْطرابٗا

 .ٖسَْٛٞ ٚ مسهٞ
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