


جزيئات عضوية تفرز بتركيز قليلة جدا من غدد عديمة القنوات وتدعى الغدد الصماء 
(Endocrinegland )في الجسم االيضيةمن خاليا متخصصة لتنظيم العمليات  او 

 (Hormones Functions) الهورموناتوظائف 

النسيج الهدف     الىمجرى الدم وتنتقل بواسطة الدم  الىمن الغدد الصماء  الهورموناتتفرز 
(Target Tissue ) بعد اتحاده بمستقبل خاص(Specific recepter ) في النسيج

 الحيوية التالية االفعال باحدالهدف فيحصل استجابة الخلية للقيام 

 المختلفة االنزيماتعلى سرعة  التاثير.1

 تنظيم سرعة تكوين البروتين.2

  النفاذيةتنظيم مرور المواد المختلفة بتغيير قابلية .3



وهو احد  الهورمونمالئما الستقبال  مجساميابروتينات سكرية متخصصة تمتلك تركيبا 

ناتج لفعالية الخلية نفسها وقد تكون المستقبالت على سطح الخلية  الخليةاومكونات 

 بداخلها اوالهدف 

1.A-Type receptors:- توجد على السطح الخارجي لغشاء الخلية ومعظمها

  للهورموناتمستقبالت )التي تعمل على سطح الخلية الهدف  للهورموناتمستقبالت 
 + .peptide H()امين كاتيكولوهرمون  والبروتينية الببتيديه

.Catachamine H) 

2. B-Type receptors:-المستقبالت الداخل خلوية  او(Intracellular 
receptors ) نووية تعمل داخل الخلية وال تحتاج في -سايتوبالزميهوهي بروتينات

وتشمل مستقبالت ( Adenyl cyclase) سايكليس-ادينايل انزيم الىعملها 

 (.Thyroid H. +Steroid H) والسترويديةالدرقية  هورمونات



البيئة الخارجية موشراتحالة الجسم حسب  تهيا الهورمونات 

 الغدة النخامية(Pituitary gland:)- وتتحكم (الدماغ)الراس اسفلاصغر غدة في
 االخرىبجميع الغدد 

 الغدة الدرقية(Thyroid gland:)-اكبر غدة موجودة في الرقبة 

 الكضريةالغدة (Adrenal gland:)- هاللية ومثلثه )غدتان واحدة فوق كل كلية
 (فوق الكلوية()الشكل

تحت اللسان-:الغدة اللعابية 

في الكبد-:غدة البنكرياس 

توسين اوكسي -:هرمون الحب والسعادة (Oxytocin) 

االدرينالين-:هرمون القلق 

 الكورتزونهرمون :-(قلة الشهية,قلة النوم , االرق()Cortison) 

 (Transport of Hormones) الهورموناتنقل 

متعدد  هورموناتالقابلة للذوبان في الدم تنتقل بشكل حر بواسطة الدم مثل  الهورمونات.1

 امين الكاتيكول وهورمونات الببتيد

ترتبط مع بروتينات نقل  انغير القابلة للذوبان في الدم فيتم حملها بعد  الهورمونات.2
 (Carrier proteins)معينة 



 الكيمياويةمجاميع اعتمادا على طبيعتها 5 الىتصنف 

وتدعى  امينيحامض ( 50-3)تتكون من -(:.peptide H) الببتيدية الهورمونات.1

 هورموناتمثل  امينيحامض ( 50)من  اكثرعندما تتكون من  البروتينية بالهورمونات

 النخامية والبنكرياسية 

النخامية  الهورموناتمثل (.Glycoprotein H)السكرية  البروتينية الهورمونات.2

 االمامية

 (.Amino acid derivatives H) االمينية االحماضمشتقات  هورمونات.3

 امين كاتيكول وهورموناتالدرقية  هورموناتمثل 

 االدريناليةالقشرة  هورموناتمثل ( .Steroid H) الستيرويدية الهورمونات.4

(Adranal Cortex) 

 (.Local H)موضعية  هرموناتوهي -(:Prostaglandines) البروستاكالندينات.5

 الدم الىال تفرز من غدة صماء معينة  انها ايجاراتها  اوتصنع في نفس الخلية 



 االليةهذه -:التي توثر على سطوح الخاليا للنسيج المستهدف الهورموناتعمل  الية.1

   االنزيماتمن  انواعيتوسط عملها ثالث 

1.Adenyl Cyclase 

2.Phospholipase 

3.Tyrosinekinase 

الثالثة على تحرير ثالثة مركبات مهمة وكال منها رسول ثاني  االنزيمات هذةوتعمل 
(Second messenger ) االولالهرمون هو الرسول  انباعتبار (First 

messenger )المركبات هي  وهذة 

1.Adenosine-3,5-cyclic Monophosphate (cAMP) 

2.Diglycerol (DG) 

3.Inisitol-1,4,5-Triphosphate (IP3) 

 امين كاتيكول وهورمونات والبروتينية الببتيدية الهورمونات االلية هذةوتعمل 

 



على تحرير المركب  يبعملالذي ( Adenyl Cyclase) االنزيميتوسط عملها  االلية هذة

(Adenosine-3,5-cyclic Monophosphate (cAMP)  ) يدعى  االخيروالمركب

 First)) االولهو الرسول ( H)الهرمون  انباعتبار ( Second messenger)الرسول الثاني 
messenger  الهورمونويفرز (H ) غشاء الخلية يقوم بتحفيز  الىمن الغدة الصماء وبعد وصولة

(Adenyl Cyclase ) الموجود في غشاء الخلية لتحويل(ATP )الى (CAMP )الرسول  واالخير

 االنزيماتالعديد من  بفسفرةالذي يقوم ( Proteinkinase) انزيماتالثاني الذي يعمل على تنشيط 

 وبالتالي تحصل االستجابة الفسيولوجية االيضالتي تدخل في عملية 





التركيز الطبيعي للرسول الثاني  ان(CAMP ) وبعد  موالري( 7-10_6-10)هو  االنسجةفي

 الهورمون اشارةفيعمل على تكبير  اضعافيزداد تركيزه عدة  الهورمونيثواني من التحفيز 

داخل الخلية عن طريق تركيز  الىتنتقل  الهورمونالموجودة في  االصليةالمعلومات  ان
(CAMP ) وبذلك فان المستوى المتغير لتركيز(CAMP ) اوداخل الخلية هو الذي يغير الصفات  

 بالهورمونالحيوية للخلية وهكذا تظهر الصفة الخاصة  االفعال

 

 التي تعمل داخل الخاليا للنسيج المستهدف الهورموناتعمل  الية.2
  هورموناتتخترق غشاء الخلية وتدخل فيها وتوثر على سرعة تكوين بروتينات معينة مثل  هورمونات

 وكما يلي والثايرويد السترويد

 Inodocrine)من احد الغدد الصماء (H)الهرمون  افرازيتم ( To excite)حافز معين  بتاثير
gland ) ويحمل(H) بواسطة الدم بعد ارتباطه ببروتين ناقل(Carrier protein ) وبعد

  الىغشاء الخلية تحرر الهرمون ويخترق غشاء الخلية بواسطة االنتشار ليصل  الى(H)وصول 

(  Cytoplasmic protein Carrier)المسمى ( R)بالمستقبل (H)حيث يرتبط  السايتوبالزم

يرتبط بمنطقة معينه من  النواهوغي  النواهالذي يخترق ( H-R Complex)ليكون المعقد 

 Hormone response)تسمى عنصر استجابة الهرمون ( Chromatin) الكروماتين
element ) االيضيةحيث تحصل االستجابة 




