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 الوادة : فسلجه تناسل وتلقيح اصطناعي                                      كــليت الزراعــت          \جاهعت االنبار 

 ت لثثاال الجزء النظري : الوحاضرة                                                         ي  قسن االنتاج الحيوان

  التدريسي : أ.م. د. ثائر رشيد هحود                                                            الورحلت  / الثالثت    

         Hormones-Growth factors and Reproductionاليرمونات وعوامل النمو وعالقتيا بالتناسل  
غدد صماء عديمة القنوات وتنتقل الى  : ىو عبارة عن ماده عضويو كيميائية يتم تصنيعيا وافرازىا من قبلاليرمونات

اليرمونات اما ان تتثبط او تتحفز او تنظم الفعاليات الوظيفية –جياز الدوران ليقوم بدوره بنقميا الى االعضاء المستيدفة 
 لمعضو المستيدف او النسيج .                                         

                          
وقع المفترضة لمغدد الصماء التي تنظم التناسل في االبقار )وىذه المواقع المفترضة لمغدد الصماء شكل يوضح الم

 والتي تفرز اليرمونات التناسمية( وسوف نتطرق ليا بالتفصيل
 Hypothalamus تحت المياد  -1

ب البصري الى االجسام يشغل حيزا صغيرا جدا من الدماغ ،اذا يشغل منطقة البطين الثالث ويمتد من منطقة التصال
الحممية .وىنالك ارتباطات عصبية بين تحت المياد والفص الخمفي من الغدد النخامية من خالل قناة تحت المياد 

 _الغدة النخامية...فضال عمى و وجود ارتباطات وعائية بين تحت المياد والفص االمامي لمغدة النخامية 
 ق الشريان النخامي العموي والشريان النخامي السفمي         _الدم الشرياني يدخل الى النخامية عن طري

 



 

2 
 

 
 Pituitary gland_الغدة النخامية 2

 تقع الغدة النخامية في الحفرة النخامية من العظم االسفيني وىي منخفض عظمي عند قاعدة الدماغ 
 , الفص الوسطي(الغدة مقسمة الى ثالث مقاطع تشريحية مميزة وىي)الفص االمامي , الفص الخمفي  

**انواع الخاليا في الفص االمامي لمغدة النخامية تصنف عادة حسب خصائصيا عند التصبيغ الى )خاليا االليفة 
 لمصبغات الحبيبية والخاليا االليفة لمصبغات غير الحبيبة (

 تفرز ستة ىرمونات اليرمونات التي تفرز من الفص االمامي لمغدة النخامية وىي خمسة انواع مختمفة من الخاليا و 
 (growth hormoneالخاليا المحرضة لمنمو )ىرمون النمو  -1
 (ACTHالخاليا المحرضات القشرية)ىرمون محرض قشرة الغدة الكظرية  -2
 الخاليا المحرضات الغدة المبنية )ىرمون البروالكتين ( -3
 (<TSHالخاليا المحرضات الغدة الدرقية )ىرمون محرض الغدة الدرقية  -4
 (LH( و)ىرمون االباضة  FSHحرضات المناسل .كل من )ىرموني محفز نمو الحويصالت الخاليا الم -5

  Gonadsالمناسل -3
 وظيفة المناسل في كال الجنسين وتؤدي دورين اساسين ىما :

 وتدعى بعممية توليد االمشاج  germ cellانتاج الخاليا الجرثومية  -1
 Gonadal hormonesافرازات اليرمونات التناسمية  -2
وىذه الخاليا تفرز  lyric cellsالذكور توجد الخاليا البنية التي تقع بين النبيبات المنوية تدعى بخاليا ليدك في  -3

 ىرمون التستوستيرون 
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اما في االناث في حين تعد خاليا القراب الداخمي لحويصة كراف المصدر الرئيسي لألستروجين في االناث  -4
(فان خاليا القراب والخاليا الحبيبية تستبدل بالجسم االصفر Ovulationوبعد عممية تمزق الحويصمة )االباضة 

 الذي يعمل عمى افراز ىرمون البروجسترون.
 

 pineal gland_الغدة الصنوبرية 4
 تنشا كانبعاج خارجي لمظيارة العصبية من سطح البطين الثالث تحت النياية الخمفية لمجسم الثفني 

 رة عن مستقبالت ضوئية ترسل معمومات الى الدماغ الغده الصنوبرية لمبرمائيات ىي عبا
 الغدة الصنوبرية لمبائن عبارة عن غدة صماء 

وظيفتيا تؤدي دورا ميما في السيطرة الصمية العصبية لمتناسل وكذلك الغدة تحول المعمومات من العين حول طول 
 والسائل المخي الشوكي  النيار الى افرازات صميو من ىرمون الميالتونين حيث يفرز الى مجرى الدم

 Structure of hormonesتركيب اليرمونات 
 وفقا الى التراكيب الكيمياوية فان ىرمونات التناسل تقسم الى اربعة مجاميع

 LHو FSHو oxytocinىذه اليرمونات متعددة الببتيدات مثل  proteins hormonesاليرمونات البروتينية  -1
 تشتق ىذه اليرمونات من الكولسترول مثل التستوستيرون Steroids hormonesاليرمونات الستيرويدية -2
 ىذه اليرمونات تشتق من حامض االركيدونيك  fatty acids hormonesىرمون االحماض الدىنية  -3
ىذه اليرمونات تشتق من التايروسين او التربتوفان مثل ىرمون  Amines hormonesاليرمونات االمينية  -4

 الميالتونين
 
 

 صال الخمويطرائق االت
تتصل الخاليا مع بعضيا البعض من خالل نواقل كيمياوية مثل االمينات واالحماض االمنية والستيرويدات و الببتيدات 

 المتعددة 
 ىنالك اربع طرائق من االتصاالت ما بين الخاليا ىي 

  االتصاالت العصبية -1
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خالل العصبية وتعمل عبر شقوق التشابك  عن طريق النواقل العصبية التي تتحرر عند نقاط التشابك العصبي من
 الضيقة كنواقل عصبية .

 االتصاالت الصمية  -2
 وتتم عن طريق نقل اليرمونات من خالل الدورة الدموية وىذه الطريقة مثالية ألكثر اليرمونات .

 االتصاالت من خالل الخاليا ذات التأثير الموضعي -3
وائل خارج الخاليا لتؤثر عمى الخاليا المجاورة التي تكون عمى من خالل طريقة تنتشر نواتج الخاليا عن طريق الس

 مسافة قريبة منيا مثل ىرمون البروستوكالندين .
 االتصاالت من خالل الخاليا ذات التأثير الذاتي -4

 والتي من خالليا تفرز الخاليا النواقل الكيميائية ومن ثم ترتبط بمستقبالتيا عمى الخمية نفسيا التي افرزت اقل 
 لجياز العصبي يؤدي دورا اساسيا في تنظيم افرازات اليرمونات ا

 ـ ميكانيكية التغذية العكسية لمغدد الصماء 1
 يتم السيطرة عمى ىذه العممية من خالل 

a-  الغدة التناسمية او المناسلGonads 
التي تؤدي الى افرازىا  ان اليرمونات االساسية لممناسل )مثل االستروجين(يمكن ان تؤثر في افراز المحرضات الموجية

.السيطرة عمى التغذية العكسية تحت عند كل من تحت المياد والغدة النخامية ،معتمدا عمى تركيز FSHمثل ىرمون ال 
اليرمونات الستيرويدية في الدم المفرزة من المناسل والتي قد تؤدي اما الى تحفيز )تغذية عكسية موجبة (اوالى التثبيط 

 (. )تغذية عكسية سالبة
B-  التغذية العكسية السالبةNegative feedback 

ىذا النظام يتطمب عالقات داخمية متبادلة بين غدتين او اكثر وبين االعضاء المستيدفة .فعمى سبيل المثال فان افراز 
 .FSHاالستروجين من المبيض يؤدي الى انخفاض مستوى ىرمون ال

C-  التغذية العكسية الموجبةPositive feedback 
في ىذا النظام فان زيادة مستوى ىرمونات معينة تؤدي الى الزيادة الحقة في ىرمونات اخرى ،فعمى سبيل المثال فان 

 من الغدة النخامية . LHزيادة مستويات االستروجين خالل طور ما قبل االباضة تؤدي الى تحرر مفاجئ ليرمون ال
D- ىورمونات تحت الميادHypothalamic hormones 
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ك الغدة النخامية واليرمونات الستيرويدية في تنظيم وتخميق وخزن وتحرر ىرمونات تحت المياد من خالل تشتر 
ميكانيكيتين لمتغذية العكسية ىما الحمقة القصيرة .التغذية العكسية الطويمة تتطمب التداخل بين المناسل والغدة النخامية 

لمحرضات الغدد التناسمية النخامية بالتأثير في النشاط االفرازي وتحت المياد ،بينما التغذية العكسية القصيرة تسمح 
 ليرمونات االنطالق في تحت المياد من دون وجود اي تأثير لممناسل .

 االنعكاس الصمي العصبي-2
وىي جزء من ميكانيكية التغذية العكسية المذكورة في المقطع السابق ،الجياز العصبي قد يسيطر عمى تحرر ىرمونات 

 عند الجماعLHالل الطرائق العصبية مثل االوكسيتوسين عند ادرار الحميب وتحرر ىرمون من خ
 السيطرة الصمية المناعية -3

تتداخل الغدد الصماء والجياز المناعي عمى نحو واسع لتنظيم كل منيما لألخر .اعضاء صمية عديدة تكون ذات 
مياد والغدة النخامية والمناسل والغدة الكظرية والغدة عالقة في بعض اوجو ىذه العمميات التنظيمية وىي :تحت ال

 الصنوبرية والغدة الدرقية والغدة التوتية .وان عداد من ىذه االعضاء تؤثر في نفسيا عن طريق الوظيفة المناعية .
 اليرمونات الفص االمامي لمغدة النخامية

 Follicle stimulating hormone(FSHىورمونات محفز نمو الحويصالت ) -1
 يفرز من الفص االمامي لمغدة النخامية  

 :وظيفتو في االناث
  يعمل عمى تحفيز نمو ونضج الحويصالت المبايض او حويصمة كراف 
 FSH  مع LHيحفز انتاج االستروجين 

يعمل عمى خاليا الجرثومية في النبيبات المنوية لمخصية وىو المسؤول عن توليد الحيامن حتى SSH في الذكور 
 مرحمة الخاليا النطفية الثانوية 

 Luteinizing hormone(LHىرمون ) -2
 (LHيفرز من الفص االمامي لمغدة النخامية لألنثى)ىرمون االباضة 

 1-   يشترك معFSHصمة في المبيض إلفراز ىرمون االستروجين من الحوي 
 2- الزيادة المفاجئة ليرمون الLH  قبل االباضة مسؤول عن تمزق جدار الحويصمة الناضجة ومن ثم حدوث

 عممية االباضة
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 3-  تكوين الجسم االصفر 
 4-  في الذكورICSH يحفز خاليا ال يدك إلنتاج ىرمون التستوستيرون ICSH) بالذكور بدلLH )باإلناث 
3- GNRH) لمحفزات القند (اليرمون المحرضGonadotropin releasing hormone 

يفرز من المنطقة االمامية لتحت المياد يحفز افراز الموجات ما قبل االباضة .بالنسبة لإلناث يحفز افرز 
FSH,LH التي تفرز من الفص االمامي لمغدة النخامية .بالنسبة لمذكور يحفز افرازSSH,ICSH 

 البروالكتين  -4
مي لمغدة النخامية يحفز عمى بدء انتاج الحميب واظيار السموك االمي وكذلك )تعمل عمى ادامة يفرز من الفص االما

 الجسم االصفر في القوارض(
 ىرمونات الفص الخمفي لمغدة النخامية

 oxytocinاالوكسيتوسين 
الى الدورة الدموية يصنع في االنوية فوق البصرية لتحت المياد ويخزن في الفص الخمفي لمغدة النخامية التي تفرزىا 

عنده الحاجة وكذلك يصنع في الجسم االصفر متأين إلفرازىا ىما المبيض وتحت المياد وكذلك يسيل عممية الحيمن 
 الى قناة البيض عند الشياع ............وظائف.....

 يحفز عمى تقمص رحم االنثى الحامل - أ
 يودي الى نزول الحميب  - ب
 فة الجسم االصفر حيث يعمل عمى بطانة الرحم االوكسيتوسين المبيض لو عالقة بوظي - ت
 تحفيز البروستوكالندين الذي يعمل عمى اضمحالل الجسم االصفر - ث

 Melatoninالميالتونين 
 يتم تصنيعو من الغدة الصنوبرية ان تصنيع و افراز الميالتونين يرتفع بشدة خالل الظالم 

عن احداث الدورات المبيضية في النعاج من جية وتثبيط  ان زيادة افراز الميالتونين من المحتمل ان يكون مسؤوال
 الدورات المبيضية من جية اخرى تختمف الحيوانات في مدى تأثير المناسل بالجرع الخارجية من الميالتونين

وسم الميالتونين الخارجي المنشأ ينظم الفعاليات التناسمية لألغنام وان التجريع المستمر لمميالتونين يؤدي الى احداث م
 التناسل في النعاج خالل منتصف الصيف

   Gonadal steroid hormonesىرمونات المناسل الستيرويدية
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 Estrogensاالستروجين  -1
 يفرز من قبل خاليا قرب الحويصمة المبيضية واىم وضائف الفسيولوجية 

 التأثير في الجياز العصبي المركزي لحداث العالمات السموكية لمشياع لدى االناث - أ
 ر في الرحم لزيادة كل من سعة وتكرار التقمصات الرحمية )عمل تقمصات الرحمية (توث - ب
 التطور الفيزياوي لمصفات الجنسية الثانوية لدى االناث  - ت
 تحفيز النمو القنوي وتطور الغدة المبنية  - ث
 من خالل تحت المياد FSH,LHالسيطرة عمى التغذية العكسية السالبة والموجبة لكل من ىرموني  - ج
تروجين تستعمل إلجياض االبقار واالغنام بسبب خصائص المحممة لمجسم االصفر بينما في الخنازير فان األس - ح

 االستروجينات ليا تأثير في ادامة الجسم االصفر
 لألستوجين قابمية عمى تحفيز الغدة النخامية لزيادة تحرض ىرمون النمو وزيادة النمو  - خ
 progestogensالبروجسترون  -2

 يحفز افرازه وظائفو LHاالصفر وىرمون يفرز من الجسم 
تييئة بطانة الرحم لالنغراس وادامة الحمل من خالل زيادة الغدة االفرازية في بطانة الرحم من خالل تثبيط  - أ

 حركة الطبقة العضمية المبطنة لمرحم 
 يعمل بالتزامن مع ىرمون االستروجين ال حداث سموك الشياع  - ب
 ية(لمغدة البنية يطور االنسجة االفرازية )الحويصم - ت
عند المستويات العالية .وىكذا فان البروجسترون يكون ميما LHيعمل عمى تثبيط الشياع وتثبيط تحرير ىرمون  - ث

 في تنظيم اليرموني لدورة الشياع 
 يثبط حركة الرحم  - ج
 يثبط الية الدفاع الرحم  - ح
 Testosteroneالتستوستيرون  -3

 ICSHقبل  يفرز من خاليا اليدك في الخصية التي تحفز من
 وظائف اليرمون 

 تحفز المراحل المتأخرة من عممية توليد الحيامن وتطيل عمر الحيامن الموجودة في البربخ  - أ
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 تعزز النمو والتطور والنشاط االفرازي لألعضاء الجنسية الثانوية في الذكر    - ب
 ادامة الصفات الجنسية الثانوية والسموك الجنسي لمذكور - ت

 
 Non_steroid gonadal hormonesستيرويدية ىرمونات المناسل غير ال

 Relaxinالريالكسين 
وفي بعض االنواع فان المشيمة والرحم يفرزان الريالكسين ايضا .الفعل البايولوجي االساسي لمريالكسين ىو ارتخاء 

 عنق الرحم والميبل قبل الوالدة  .....وظائف ...
 ارتخاء عنق الرحم الميبل قبل الوالدة  - أ

 فتراق العظم العاني خالل الوالدة في الحيوانات يؤدي الى ا - ب
 يوسع فناة عنق الرحم ويؤدي الى احداث التقمصات الرحمية  - ت

 lnhibins and activinsاالنيبينات واالكتفينات 
 Inhibinsاالنيبينات 

 تفرز من خالل سرتولي في الذكور والخاليا الحبيبية في االناث 
يمياوية لمغدة النخامية حول عدد الحويصالت النامية في المبيض وىي تقمل افراز *في االناث تعمل عمى نقل اشارات ك

  FSH الى مستويات معين بحيث تبقى نسبة االباضة 
 *في الذكور ترتبط مع البروتينات المنظمة لوظيفة خاليا ليدك 

 Activinsاالكتيفينات 
 وظائف ..توجد في السائل الحويصمي لإلناث .وتجويف الخصية لمذكور ....

 في الذكورSSHباإلناث وتعمل عمى افراز FSHيعمل عمى افراز  - أ
 تعد عامال ميما وفعاال من عوامل النمو  - ب

 Follistatinالفولستاتين 
مثل االنيبينات فحسب  FSHىو البروتين اخر ينتج او يعزل من السائل الحويصمي .الفولستاتين ال يثبط افراز ىرمون 

 FSHلفعالية البيولوجية لالكتفينات وىكذا فأنيا تعدل من افراز ولكنو ايضا يرتبط بإظيار ا
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 Placental hormonesىرمونات المشيمة 
 Human chorionic gonadotropin(HCG)محرض القند المشيمة البشرية  -1

 يوجد او يفرز من مشيمة االنسان او القرود ..وظيفتو
 االخصاب ألنو يوجد في البول والدم  ايام من8يعد الوسيمة اختيار حمل لإلنسان خالل مرور  - أ

 يعمل عمى ادامة الجسم االصفر لمقرود خالل الحمل  - ب
 LHلو فعاليات مشابو ليرمون  - ت
 (PMSG(او)(ECGمحرضات القند لمشيمو الفرس  -2

 يوجد في بطانة الرحم ذات االصل الجنيني وىو ىرمون مصل الفرس الحامل
 وين االجسام الصفراء في الفرس ويحفز تك FSH*لو  فعاليات مشابية ليرمون ال 

 Placental lactogenمنبو افراز الحميب المشيمي )الالكتوجين المشيمي( -3
محرض افرازات الحميب المشيمي ىو بروتين ذو خصائص كيمياوية مشابية ليرمون البروالكتين وىرمون النمو .تفرز 

ثالثة اشير نمو الجنين. قد يؤدي دورا في انتاج من نسيج المشيمة وال يمكن تمييزىا في مصل دم الحيوان حتى ال
 الحميب الن مستواىا يكون عالي في ابقار الحميب .

 B(Protein B)البروتين  -4
 ...وظيفتو Bوىو البروتين الخاص بالحمل نوع 

 التمييز االمي لمحمل   - أ
 يمنع تحطيم الجسم االصفر اثناء الحمل المبكر بالنسبة لألبقار والنعاج - ب

 prostaglandinsكالندينات البروستا
تعزل اساسا من سوائل الغدد الجنسية المساعدة ،وقد سميت بالبروكالندينات بسبب ارتباطيا مع غدة البروستات .وعادة 
فان جميع انسجة الجسم تفرز البروستاكالندينات .يعمل موضعيا في موقع افرازه من خالل االتصال من خمية الى خمية 

ان نعرف بالضبط كما نعرف اليرمون بالحالة الطبيعية .البروستاكالندين ال ينحصر باي نسيج اخرى ولذلك ال يمكن 
محدد ،فيو ينتقل في الدم ليؤثر في االنسجة المستيدفة بعيدا عن موقع انتاجو.البروستاكالندين قد يعد من اليرمونات اذ 

لناعمة في القنوات التناسمية واليضمية وحصول يعمل عمى تنظيم عدة ظواىر فسيولوجية ودوائية مثل تقمص العضالت ا
عممية االنتصاب والقذف ونقل الحيامن واالباضة وتكوين الجسم االصفر والوالدة ونزول الحميب .البروستاكالندين ميم 

 في الحصول عممية االباضة .


