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 الغدد والهرمونات
 ةعشر  اثنتا ةالمحاضر 

 Glands :ددـالغ
ا تأثير كبير في تعني كتلة من الخاليا المتجمعة في نسيج متخصص في إفراز مواد معينة لهو  غدةال       

 هرمونات الغدد تسمى هافي تكوينه أو وظائف أعضائه المختلفة، وهذه المواد التي تفرز  سائر الجسم سواء
لجسم وتخضع جميع الغدد أثناء عملها لنظام دقيق يضمن لفي حال الصحة والمرض عالقة كبيرة  التي لهاو 

حاجات أعضاء الجسم ووظائفها من ناحية أخرى وذلك بفعل و التوازن في إفراز الهرمونات من ناحية 
المحفزات والمثبطات التي تؤثر في إفراز الهرمونات زيادة أو نقصًا بالتعاون مع الجهاز العصبي الذي 

 .ب دورًا هامًا في التحكم في إفراز بعض الهرموناتيلع
مصطلحات مترادفة تعني العمليات  وهي االستقالب أو األيض أو التمثيل الغذائيعالقة الغدد ب

الكيميائية والتغيرات والتحوالت التي تحدث على المواد التي يحصل عليها الجسم من الغذاء أو التي ينتجها 
الجسم داخله، وتحدث هذه التغيرات داخل خاليا الجسم وأنسجته المختلفة، وينتج من عمليات االستقالب 

ج الطاقة وبناء المواد الضرورية لفسيولوجية األعضاء والتخلص من فوائد هامة وحيوية للجسم تشمل إنتا
نزيمات ، المواد التي ال يحتاجها الجسم وعملية االستقالب تحدث بتأثير عوامل متعددة تشمل هرمونات وا 

 يوجد في الجسم عدد كبير من الغدد التعقيد ووسائط كيميائية بطريقة مترابطة ومتناسقة بنظام محكم وشديد
 :بحسب طريقة توصيل إفرازاتها إلى ثالثة أنواع هي تقسم

نتقل الى اجزاء هرمونات ومواد اخرى لتوهي الغدد التي تفرز  :sDuct Gland الغدد القنوية .1
اللمفاوية وتسمى العقد اللمفاوية وتعمل على  ددمثل الغدد العرقية واللعابية الغ الجسم عبر قنوات

 . واالبط واعلى الوركحماية الجسم من االمراض وتوجد في اماكن عدة من الجسم في الرقية 
الغدد الصم وتسمى الواحدة منها غدة صماء : sDuctless Gland الغدد الصم الالقنوية. 2

 الدم. الىشرتا االتي تفرز الهرمون مبوهي الغدد ، وتعرف أيضًا بالغدد ذات اإلفراز الداخلي
، أي أنها تحتوي ى كال النوعين السابقينوهي التي تحتوي عل :Mixed Glands الغدد المختلطة .3

على غدد ذات قنوات خاصة لتمرير اإلفرازات، وأخرى صم ليس لها قنوات فتفرز الهرمونات إلى الدم 
 .الجنسية دوالغد غدة البنكرياس مثل مباشرة
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  ووظائفها الصماء الغددانواع: 
 : ( pineal gland)الغدة الصنوبريةاواًل: 
وعدم وجوده يؤدى الى مشاكل   ( Melatonin)تفرز هرمون الميالتونينو تجويف قاع المخ  فيتوجد        

 .الظالموتعمل في  ضد العديد من االمراض المناعيالى دورها  باإلضافةالتكاثر والنمو  لعمليتي
 :( pituitary) الغدة النخامية. :ثانياً 
هي القائد العام  النخاميةلغده ا وتعد قاع المخ اسفل الغدة الصنوبرية وتحت المهادتوجد في       

للسيطرة على إفرازات هرمونات الجسم، وتزن تلك الغدة حوالي نصف جرام )حجم الحمصة الصغيرة( 
تحمل األوامر المباشرة إلى كل  والتيتفرز العديد من الهرمونات الرئيسية في الدم  فأنهاوبرغم صغرها 

الغدد الهرمونية الموجودة في الجسم، وبذلك ُتجري تنبيها لتلك الغدد األخرى لتفرز هرموناتها فوًرا في 
 الدم.
 تستجيب على الفور" التي الكظررسل الغدة النخامية األمر إلى غدة "عند الغضب والغيظ والحقد تو  

فرز هرمون "األدرينالين"، الذي يؤدي إفرازه في الدم إلى تغيرات فسيولوجية وكيميائية حيوية حيث ي
 مذهلة، إنه يهيئ الجسم لقوى رهيبة وذلك استجابة إلشارة التهديد الصادرة من الغضب والغيظ والحقد.

ن "الكورتيزون" إلعداد الجسم بيولوجيا " بإفراز هرمونات القشرة مثل هرمو الكظروتقوم أيضا غدة " 
وحينما يتعرض اإلنسان إلى تلك االنفعاالت السابق ذكرها ، للدفاع عن اإلرهاق النفسي بأشكاله المختلفة

هدم في الكلفترات مستمرة تزيد إفرازات تلك الهرمونات التي تؤدي إلى تغيير مدمر لكيميائية الجسم 
فراز الجليكوز فيو أنسجة الجسم،  البول وعلى المدى الطويل قد يحدث مرض "السكر" ويسير الجسم  ا 

بخطى وئيدة إلى زيادة نسبة "الكولسترول" في الدم وهو ما قد يؤدي إلى حدوث الذبحة الصدرية وتصلب 
وحصيلة كظم  الشرايين وأمراض أخرى مدمرة لكيان اإلنسان، هذا بجانب األمراض النفسية العضوية

س والخالص من الحقد هو الطريق للخالص من قوى التدمير النفسي والعضوي الغيظ والعفو عن النا
 .النفسي والسعادة الروحيةو وهو الطريق نحو االستقرار الوجداني 

 فصوص هي :      اربعالدرجة األولى وظيفة تنظيمية وتقسم الى  فيالغدة النخامية  وتعتبر وظيفة
 -:  الهرمونات الحاثة التالية ينتجوهو : األماميالفص  ( أ)

  .TSH الهرمون الحاث للغدة الدرقية -
 . ACTHالهرمون الحاث لقشرة الغدة الكظرية -
 .لتنشيط االستروجينات FSHالهرمون الحاث لحويصالت جراف -
  .البروالكتين الهرمون الحاث على افراز اللبنو  LHاالنثى في الوتينيالهرمون  -
 .GHهرمون النمو -
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 . MSH يفرز الهرمون الحاث لنشاط الخاليا الصبغيةو  :الفص االوسط)ب( 
  Oxytocin. : الهرمون الحاث على الوالدةو  ADHهرمون االبالةويفرز : الخلقيالفص (  )ج
جزء من الدماغ ويعتبر غدة وتفرز هرمونات وهي  : ( hypothalamus) المهادالمنطقة تحت د(  )

 .للغدة النخامية األماميتسيطر على هرمونات الفص 

 الغدة الدرقية:: ثالثاً 
وهي المسؤولة عن تنظيم عملية التمثيل الغذائي ويعد اليود هو العنصر وتقع امام الرغامي 

األساسي لمكوناتها، حيث تؤثر هذه الهرمونات على جميع خاليا الجسم مثل تنظيم نمو العظام 
 تقسم الى قسمين هي : و  الفيتاميناتو الكربوهيدرات و لبروتين وانضوج الخاليا العصبية و الطويلة 

 الكالسيوتنين تساعد في تكوينالجسم  فيلها عالقة بعمليات االيض  : Thyroid الغدة الدرقية -
 .الجسم يلحفاظ على مستوى الكالسيوم فلل مع هرمونات الغدة الجار درقية كاموتت
يحافظ على نسبة  الذي تفرز هرمون الباراثرمون : ( Parathyroid ) الغدة الجار درقية -

  .الجسم بمساعدة هرمون الكالسيوتنين يالكالسيوم ف
 : (Thymus) الثيموس: رابعاً 

كل  يتفرز هرمون الثيموبوتين الذى يحفز الخاليا اللمفية فتظهر لدى االطفال و وتسمى التوتة     
وتفرز التوتة  مراحل العمر االولى يانحاء الجسم ويطور قدرتها على التعرف ومهاجمة المواد الغريبة ف

 ي.لها دور مناع وبالتالي  Tايضا الخاليا اللمفية من النوع
 :كون من جزئين اساسية هما القشرة والنخاعتقع فوق الكلية وت:  Gland Adrenal الغدة الكظرية : خامساً 

 منهاينتج تؤثر على نسبة االمالح فى الدم و  التيالقشرينات المعدنية وتتكون من  : القشرة .1
، تؤثر على االيض ومنها الكورتيزون والكورتيزول والتيالقشرينات السكرية ، و لدوستيرونا
 .الهرمونات الجنسية تؤثر على الجنس ومنها التستوستيرون و االستروجينو 

 .ادرينالين -والنور وينتج االدرينالين :النخاع.  2
 يوجد في البنكرياس خاليا متخصصة إلفراز هرمون األنسولين:  (Pancreas)البنكرياس :سادساً 

(Insulin) وهذا يمثل النوع الثاني من  لتعويض نقص السكر وخاليا أخرى إلفراز هرمون الجلوكاجون
يساعد على احتراق الجلوكوز داخل انسجة الجسم  هرمون االنسولين، و الغدد المعروف بالغدد الصم

عمل كما ي Glucagon)) جليكوجينويجعل الكبد قادرا على تخزين الفائض منه على شكل هرمون 
 .الدم فيزيادة نسبة السكر  يعلى هدم جليكوجين الكبد وبالتال
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  -وتقسم الى نوعين هما: :الجنسية ةالغد :سابعاً 
ووظيفتهما األساسية  سية الذكرية الموجودة لدى الذكورالجن ةالغد: وهي  ( Testis): الخصية -

 والهرمون الذكري التستيرون. إنتاج الحيوانات المنوية
الجنسية األنثوية الموجودة لدى اإلناث ووظيفتها إنتاج  ةالغد هو : ( Ovary)المبيض -

جراف ويعمل على تنظيم الدورة الشهرية  حويصلهالستروجين من  بإفراز كما تقوم  ،البويضات
تجهيز لمن الجسم االصفر  البروجسترونيفرز و  ،الحفاظ على الحملفي دوره وله  نالثدييونمو 

 .الرحم الستقبال البويضة المخصبة وعلى استمرار الحمل
اإلنجاب، فالهرمونات الذكرية التخصيب الحيوانات المنوية والبويضات ضرورية لعملية وتعد     

التسترون والهرمونات األنثوية اإلستروجين هي المسؤولة عن ظهور الصفات والخصائص الجنسية 
فإن الخصية والمبيض )باإلضافة إلى إنتاج البويضة  ،الثانوية عند البلوغ في كل من الجنسين

، فة إلى كونها غددًا ذات قنواتمن أهم الغدد الصم في جسم اإلنسان إضايعتبران أيضًا المخصبة( 
 على النحو التالي:و الغدد الجنسية تحتوي على نوعين من األنسجة و 

o  اإلفرازات ان و  (الحيوانات المنوية والبويضات)األنسجة المسؤولة عن إنتاج الخاليا الجنسية
 .تمثل النوع األول من الغدد ذات القنوات المصاحبة تفرز عبر قنوات خاصة بها

o التي تفرز  الستروجين واألنثوية التستيرون الخاصة بإفراز الهرمونات الجنسية الذكرية األنسجة
 .إلى الدم مباشرة، وهذه تمثل النوع الثاني من الغدد الصم

  Hormones الهرمونات

خاليا هرمون كلمة يونانية تعني المحفِّز أو المنشِّط أو المثير، وهي مادة كيماوية طبيعية تنتج في داخل      
ثم تفرز إلى مجرى الدم لتؤدي وظيفة  الغدد بكميات معينة عادة تكون بكميات ضئيلة جدًا ولكنها مُؤثرة جداً 
 .مخصصة في أماكن أخرى من الجسم خارج موقع الغدة التي يفرز منها

للهرمونات تأثير كبير في تنظيم معظم وظائف األعضاء في الجسم كالنمو والنشاط البدني والذهني 
فرازهانتاج والجنسي واإلنجاب، ولكل غدة عدد معين واحد أو أكثر من الهرمونات المختصة في  الهرمونات  وا 

يات مختلفة اليا خاصة بكممواد طبيعية يتم تكوينها في الغدد ذات تركيب كيمائي معقد تفرز من قبل خ هي
الخاليا العصبية عند الشعور بالخوف أو الى ، إذ أن بعض هذه الهرمونات تفرزه تبعا لدورها في الجسم

 .الغضب وأخرى تفرز الهرمونات المسئولة عن النوع البشري وهرمونات خاصة بالنمو وغيرها



 الدكتور لبيب الدليمي

عن افراز جميع و النخامية هي المسئولة عن وظائف الغدد األخرى في الجسم الغدة  وكما اسلفنا ان
حسب ب تقسمالهرمونات  هذه، و البنكرياس والغدد اللعابيةو هرمونات الجسم مثل الغدة الكظرية الغدة الدرقية 

 هي: تركيبها الكيميائى الى خمسة اقسام
 .مثل االنسولين والسكرتين ةبروتينهرمونات  . 1
 .ببتيدات مثل الفازوبرسينهرمونات ال. 2
 .سكرية بروتينية مثل الهرمون الحاث للغدة الدرقيةهرمونات . 3
 .عطرية بسيطة مثل االدرينالين والثيروكسين يةمركباتهرمونات . 4
 .ستيرويدات مثل االندروجينات واالستروجيناتهرمونات ال. 5

 الهرموناتالتي تقوم لها  طيشتن عملية  

لها القدرة على االنتقال  ينشط الهرمون احد الجينات ومن امثلة ذلك الهرمونات الجنسية التي:  اوال
 الى داخل نواة الخلية واالرتباط مع االحماض النووية.

ينشط الهرمون احد االنزيمات ومن امثلة ذلك هرمون االدرينالين الذى ينشط انزيما معينا داخل : ثانيا
وهي من هرمونات  يويحدث هذا االنزيم التغير المطلوب مع بقاء الهرمون خارج الغشاء الخلو  يالغشاء الخلو 

 المورفين ومجموعة االندروفينات ومجموعة البروستاجالندينات.وتتمثل في  الجهاز العصبي

 ليسمح بعبور بعض المواد الى الداخل او الخارج ي: يغير الهرمون مقدرة الجدار الخلو  ثالثا
ومن االمثلة عليها هرمون االنسولين وهرمون النمو حيث يعتبران مثاال على مقدرة الهرمونات على تغيير 
النفاذية فاالنسولين يسمح بدخول الجلكوز الى داخل الخلية اما هرمون النمو فيسمح بدخول االحماض 

 .االمينية الى الخلية لكى يتم تصنيع البروتين
 .( وبهذا تسرع من انتاج االنزيماتRNA): ربما تزيد من معدل  رابعا

 أنواع الهرمونات ووظائفها  

يفرز من الغدة الصنوبرية الموجودة بالمخ وهو المسؤول عن تنظيم اإليقاع الحيوي لإلنسان،  :الميالتونين –1 
 .الهرمون المسؤول عن الشعور بالنعاس والرغبة في النوموهو أي أنه الساعة البيولوجية للجسم 

هرمون السعادة أي أنه المسؤول عن تنظيم مزاج اإلنسان وشعوره باالكتئاب والرغبة  : السيروتونين – 2 
تعاني  ايهام في الصداع النصفي )الشقيقة( وتقلب المزاج في الفترة ما قبل الحيض  وله دورالجنسية ، 

 .فيها المرأة من الشعور بالكآبة والتوتر
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وهو المسؤول عن ردود األفعال الجسدية مثل الهرب عند اإلحساس  :بينيفيريناالدرينالين أو ال -3 
 .لوقت المناسب للقتال ، كما يعمل على توسع بؤبؤ العين ، زيادة ضربات القلبفي ابالخطر أو تنبيه 

(  هرمون تفرزه الغدة الكظرية ويقوم بالعديد من التأثيرات في الجسم البشري ، نورادرنالين )النورايبنفرين -4
 .القلب ، مستويات ضغط الدم ، التحكم في النوم والمشاعر، اإلثارة عمل يتحكم في إذ

: هرمون ذو تأثير كبير على األحاسيس والسلوك ، تنبيه اإلنسان للخطر ، الشعور بالمتعة  الدوبامين -5
راض والسعادة واإلدمان، يؤدي زيادة أو انخفاض نسبة الدوبامين في الجسم لإلصابة بكثير من األم

 .، عدم القدرة على الشعور بالمتعة دارونالفصام ، متالزمة  مثل
 عندزيادة الطول بيؤثر و : هو الهرمون المحفز لتكاثر الخاليا وتجديدها في الجسم هرمون النمو  -6

 .كتلة العضالت، زيادة االحتفاظ بالكالسيوم، تحفيز الجهاز المناعيو  الطفولة، يزيد انتاج البروتين
: هرمون تفرزه جزر النغرهانس الموجودة بالبنكرياس ويصب في الدم مباشرة ودوره األساسي  النسولينا -7

في الجسم هو تنظيم حرق السكر والنشويات في الدم وتحويلها إلى طاقة ويستخدم طبيا لمرضى 
دة الهرمون السكري لعدم انتاج الهرمون بالجسم أو نقصه مما يؤدي لزيادة الجلوكوز في الدم، أما زيا

 تعمل على قص الجلوكوز في الدم مما يسبب الغيبوبة والوفاة .
: هرمون أنثوي يفرز في الجسم األصفر بالمبيض ويتم تكوينه في قشر الكظر كما  البروجيستيرون -8

يفرز بكميات كبيرة في المشيمة خالل الحمل ، ويستمر في الزيادة مع تقدم فترات الحمل حتى يبدأ في 
االنخفاض قبل الوالدة بعدة أيام، ويلعب البروجيستيرون دروا هاما في زيادة سمك بطانة الرحم 

ومنع افراز اللبن في ثدي األم خالل الحمل  اطية حتى يمكن زرع البويضة المخصبة في الرحمالمخ
 .فرز بعد الوالدةوي

، ثم يتوقف افرازه بعد الوالدة ليبدأ في مرحلة البلوغ دأ افرازه قبل الوالدة: هرمون الذكورة يبالتستوستيرون -9
 .الشارب واللحية واستطالة العظام نمووهو الهرمون المسؤول عن ظهور عالمات الذكورة مثل 

: أحد هرمونات األنسجة بالجسم تزيد نسبة افرازه في حاالت الحساسية وهو المسؤول عن  الهيستامين -01
يقلل ضربات و انقباض العضالت الملساء في المعدة والجهاز الدوري، يزيد افراز الحمض المعدي 

 .مضاد للهيبارينو يعمل على توسيع األوعية الدموية يزيد انقباض الشعب الهوائية ، كما  و القلب
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