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 Hormonal Regulation  التنظيم اليرموني
 centralلقد عرف منذ زمن طويل بان السيطرة عمى تناسل المبائن تبدا من خالل الجياز العصبي المركزي      

nervous system (CNC)  اذ يتم تنظيم التناسل عن طريق جيازين منفصمين ىما الجياز العصبي المركزي
 .Endocrine systemوجياز الغدد الصماء 

الغدة  –تعمل عمى ربط كال الجيازين من خالل محور لتحت المياد بعد ذلك تم اكتشاف ان تحت المياد      
 النخامية  لتنسيق وظائف الغدد .

من الجيازين العصبي والغدد الصماء تعمل عمى بدء وتنظيم وظائف االجيزة التناسمية لكل من الذكر  كالً      
ة كيربائية سريعة  مثل واالنثى , الجياز العصبي يقوم بالسيطرة عمى وظائف الجسم من خالل نبضات عصبي

بينما جياز الغدد الصماء يستخدم النواقل  musculoskeletal systemالسيطرة عمى الجياز العضمي الييكمي 
 الكيميائية او اليرمونات لتنظيم العمميات المختمفة في الجسم ببطء مثل النمو والتناسل.

 

يتم تصنيعيا وافرازىا من قبل ة عضوية كيمائية ىو عبارة عن مادة فسيولوجي لميرمونان التعريف الكالسيكي      
ليقوم بدوره بنقميا الى االعضاء   circulatory systemغدد صماء عديمة القنوات  وتنتقل الى جياز الدوران 

  function activity, اليرمونات اما ان تثبط او تحفز او تنظم الفعالية الوظيفية   Target organsالمستيدفة 
 يدف او النسيج .لمعضو المست

عموما فان بعض االعضاء مثل الرحم وتحت المياد تنتج اليرمونات ولكن حالتيا التنطبق مع التعريف السابق 
لتحت المياد   functional anatomyوقبل التطرق لميرمونات سوف نتناول بشكل سريع التشريح الوضيفي  لميرمون

Hypothalamus   والغدة النخاميةpituitary gland    والمناسلgonads   والغدة الصنوبريةpineal gland  . 

 

 



 

     Hypothalamusتحت المياد     -1
اذا يشغل منطقة البطين الثالث ويمتد من منطقة   Brainتحت المياد تشغل حيزا صغيرا جدا من الدماغ 

 الى االجسام الحممية . optic chiasmالتصالب البصري 
 بين تحت المياد والفص الخمفي لمغدة   neural connectionوىنالك ارتباطات عصبية  

بين تحت   vascular connectionفضال عمى وجود ارتباطات وعائية   posterior lobe   النخامية 
  Anterior lobe المياد والفص االمامي لمغدة النخامية 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 شكل يوضح تركيب الغدة تحت المياد

 

 

 

 



 

  pituitary glandالغدة النخامية         -2
 Bony depressionتقع الغدة النخامية في الحفرة النخامية من العظم االسفنجي  وىي منخفض عظمي      

  Anterior lobeوىي الفص االمامي  عند قاعدة الدماغ  , الغدة مقسمة الى ثالث مقاطع تشريحية مميزة  
 .  posterior lobeالفص الخمفي و   intermediate lobeوالفص الوسطي 

ىنالك اختالفات نوعية بارزة في تشريح الغدة النخامية  حيث يتطور الجزء الوسطي لمغدة جيدا بالنسبة      
الفص االمامي لمغدة النخامية مقسم الى خمسة انواع مختمفة من الخاليا تفرز ستو انواع من  لألبقار والخيول .

 .  Growth hormoneمحرضة  لمنمو ىرمون النمو اليرمونات  حيث تفرز الخاليا ال
 Adrenocorticotropic وتفرز خاليا المحرضات القشرية ىرمون محرض قشرة الغدة الكظرية       

hormone   وتفرز خاليا محرضات الغدة المبنية  ىرمون البروالكتينprolactin hormone   وتفرز خاليا
واخير تفرز خاليا   thyroid stimulating hormoneمحرض الغدة الدرقية محرضات الدرقية ىرمون 

 ( .LHوىرمون االباضة )  ( FSH)محرضات المناسل كل من ىرمون محفز نمو الحويصالت
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 التركيب التشريحي لمغدة النخامية

 



 

 :Gonads  المناسل      -3
 :في كال الجنسين فان المناسل تؤدي دورين رئيسين ىما 

  Gametogensisانتاج الخاليا الجرثومية  وتدعى بعممية توليد االمشاج   -1
   Gonadal hormoneافراز اليرمونات التناسمية   -2

    Leydig cellsالتي تقع في النبيبات المنوية تدعى بخاليا لديك   interstitial cellsالخاليا البينية  
   Graffin follicalحين تعد خاليا القراب الداخمي لحويصمة كراف الخاليا التي تفرز التستوستيرون  في الذكور في 

فان خاليا   Ovulationالمصدر الرئيسي لالستروجين في االناث  وبعد عممية التمزق وحدوث عممية االباضة 
 القراب والخاليا الحبيبية تستبدل بالجسم االصفر 

    Corpus Luteum . الذي يعمل عمى افراز البروجستيرون 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 التركيب التشريحي لمخصىشكل يوضح                  التركيب التشريحي لممبيض          شكل يوضح  

  



 

  pineal glandالغدة الصنوبرية          4
الغدة   تنشا كانبعاج خارجي لمضيارة العصبية  من سطح البطين الثالث تحت النياية الخمفية لمجسم الثفني     

   photoreceptorsالصنوبرية لمبرمائيات ىي عبارة عن مستقبالت ضوئية 
الفعالية اليرمونية لمغدة  ترسل معمومات الى الدماغ في حين الغدة الصنوبرية لمبائن عبارة عن غدة صماء .

اذا تؤدي دورا ميما في السيطرة الصمية العصبية  الصنوبرية تتاثر بكل من دورة الضوء والظالم والدورات الموسمية 
 عمى التناسل .

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 شكل يوضح التركيب التشريحي لمغدة الصنوبرية

 

 

 



 

 تصنف اليرمونات  وفقا الى 

  Biochemical structureتركيبيا الكيميائي   -1
 mode of actionطريقة فعميا               -2

 
  structure of hormoneت      تركيب اليرمونا

 -وفقا لمتركيب الكيميائي فان اليرمونات التناسل تقسم الى اربع مجاميع :
  proteins hormoneاليرمونات البروتينية    -1

 دالتون  73333 – 333ىذه اليرمونات متعددة الببتيدات تتراوح اوزانيا الجزيئية من 
 ( oxytocin , fsh,LHمثل ) 

 steroids hormoneاليرمونات الستيرويدية           -2
 دالتون مثل  433- 333تشتق ىذه اليرمونات من الكوليسترول  وتتراوح اوزانيا من 

 (testosterone , estrogen progesterone  ) 
  fatty acid hormoneاليرمونات االحماض الدىنية     -3

 دالتون  433وىي اليرمونات التي تشتق من الحامض الدىني االركيدونيك  وتتراوح اوزانيا الجزيئية بحدود 
  amines hormoneاليرمونات االمينية    -4

 او التربتوفان مثل ) ىرمون الميالتونين (  tyrosineىذه اليرمونات تشتق من التايروسين  
 

 يودي الجياز العصبي دورا ميما في السيطرة عمى افراز اليرمونات من خالل 
 

    Endocrine feedback mechanismالتغذية العكسية لمغدد الصماء   ميكانيكية -1
    neuroendocrine  reflexاالنعكاس الصمي  العصبي  -2
  immunoendocrainالسيطرة الصمية المناعية   -3

 



 

        Endocrine feedback mechanismة العكسية لمغدد الصماء  التغذي ميكانيكية (اوال 
 -:يتم السيطرة عمى ىذه العممية من خالل الطرق التالية 

 
يث ان اليرمونات االساسية لمتناسل ) مثل االستروجين( يمكن ان تؤثر في افراز المحرضات ح -الغدد التناسمية : -1

. السيطرة عمى التغذية العكسية يحدث عند كل ممن تحت  FSHالموجبة التي تؤدي الى افرازىا مثل ىرمون 
المياد والغدة النخامية معتمدا عمى تركيز اليرمونات الستيرويدية في الدم المفرزة من المناسل والتي قد تؤدي اما 

 الى التحفيز او التثبيط .
 

داخمية متبادلة بين غدتين او  ىذا النظام يتطمب عالقات Negative feedback  -:التغذية العكسية السالبة  -2
من المبيض  يؤدي الى  estrogenاكثر وبين االعضاء المستيدفة  فعمى سبيل المثال فان افراز االستروجين 

وبالطريقة نفسيا عندما تصل ىرمونات الغدة النخامية الى مستوى معين  فان بعض انوية   FSHانخفاض مستوى 
تاج اليرمونات المحرضة ومن ثم تقميل افراز ىرمونات النخامية  وبالتالي تحت المياد تستجيب من خالل تقميل ان

 انخفاض مستوى استجابة االعضاء اليدف.
 

في ىذا النظام فان زيادة مستوى ىرمونات معينة تودي الى   positive feedback  -التغذية العكسية الموجبة : -3
يادة مستويات االستروجين خالل طور ماقبل االباضة زيادة الحقة في ىرمونات اخرى فعمى سبيل المثال فان ز 

من الغدة النخامية ىذين الحدثين يكونان متزامنين بدقة وذلك الن موجة  LHتؤدي الى تحرر مفاجئ  ليرمون 
 الحويصمة المبيضية . Ruptureضرورية لتمزق   LHىرمون 

 

     neuroendocrine  reflex    االنعكاس الصمي العصبي  )ثانيا
وىي جزء من ميكانيكية التغذية العكسية المذكورة في المقطع السابق الجياز العصبي قد يسيطر عمى تحرر 

 LHعند ادرار الحميب وتحرر ىرمون   Oxytocinاليرمونات من خالل الطرائق العصبية مثل تحرر االوكسيتوسين 
 عند الجماع.



 

 immunoendocrain    السيطرة الصمية المناعية  )ثالثا
تتداخل الغدد الصماء والجياز المناعي عمى نحو واسع لتنظيم كل منيما االخر , اعضاء صمية عديدة تكون ذات 
عالقة في بعض اوجو ىذه العمالت التنظيمة وىي تحت المياد والنخامية والمناسل والغدة الكظرية والغدة الصنوبرية 

وان عدد من ىذه االعضاء توثر في نفسيا عن طريق الوظيفة   Thymus glandوالغدة الدرقية والغدة التوتية 
 المناعية .

 :  Hormone Receptors  مستقبالت اليرمونات 
 قد توجد عمى سطح الخمية كجزء من غشاء الخمية أو في ىذه المستقبالت عبارة عن بروتينات معينة

 . سيتوبالزم الخمية
اصل ح التأثيروىذا   المستيدفةعمى واحد او اكثر من االعضاء   Selective Effectاختياري  تأثيركل ىرمون لو 

 -من خالل ميكانيكيتين ىما:
 كل عضو مستيدف لو طريقة محددة الرتباط اليرمون المعين بو  تكون غير موجودة عمى نسيج اخر . -1
وجودة في اليض اليرمونات وىذه الميزة غير ماالعضاء المستيدفة ليا طرق ايضية محددة تمكنيا من االستجابة  -2

 .االنسجة غير المستيدفة 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 مي  جدول موضح فيو كل انواع اليرمونات ومكان افرازىا ووظيفتيافيما ي
 

 وظيفتو اسم اليرمون الغدة المفرزة

 تحت المياد البصري  -1
Hypothalamus  

 عوامل مؤثرة )محفزة(
GnRH 
CRH 
TRH 

GHRH+TSS 
PIH 

 التحكم في افراز ىرمونات الغدة النخامية
 LH, FSHتنظيم افراز 
 ACTHتنظيم افراز 
 TSHتنظيم افراز 
  GHتنظيم افراز 
 PRLتنظيم افراز 

 الفص االمامي لمغدة النخامية  -2
   Anterior Pituitary 
 

GH 
TSH 

ACTH 
PRL 
FSH 
LH 

 تنشيط النمو 
 تحفيز الغدة الدرقية 

 تحفيز قشرة الغدة الكفرية 
 تحفيز انتاج الحميب 
 تحفيز نمو الجريبات 

 تحفيز عممية االباضة 

 الفص الخمفي لمغدة النخامية  -3
poserior Pituitary 

 Oxytocinاألوكسيتوسين 
 

Antidiuretic او 
 

Vasopressin 

انقباض الرحم اثناء الوالدة وخروج المبن من 
 الثدي 

يدفع الكمية إلعادة امتصاص الماء ويرفع 
 ضغط الدم و مضاد االبالة 

 الدرقية  -4
Thyroid 

TH الثيروكسين 
 كمستونين

 التحكم في معدل التمثيل االيضي 
 تنظيم كالسيوم الدم يثبط الخاليا الناقضة لمعظم  

 Parathyroid الجار درقية -5
PTH   ىرمون جار

 الدرقية
 تنظيم مستوى الكالسيوم 

 تنظيم ىضم الطعام ىرمونات الجياز اليضمي الجياز اليضمي -6

 األنسموين البنكرياس  -7
 تنظيم التمثيل األيضي لمكموكوز الكموكاكون



 

 كورتيزول الكظرية القشرة -8
 الدوستيرون

ابقاء الجسم في حالة اتزان ايضي ينظم الجياز 
 المناعي 

 لمحفاظ عمى مستوى االمالح بالجسم 
 امتصاص الصوديوم وافراغ البوتاسيوم

 امداد الجسم في حاالت الخطر ادرينالين الكظرية النخاع  -9

 المبيض -13    
Ovary  

 استروجين
 بروجستيرون

 
 ريالكسين

 تنظيم التناسل والصفات الجنسية في االناث 
ادامة الحمل والحفاظ عمى بطانة الرحم بعد 

 االباضة 
واحداث التقمصات توسيع قناة عنق الرحم 

 الرحمية
 تنظيم التناسل والصفات الجنسية في الذكور تستوسيترون Testesالخصية   -11

 ميالتونين  Pinalالصنوبرية   - 12
السيطرة عمى الموسم التناسمي في االغنام 

 والماعز
 


