


 Feed back)في الدم بواسطة مسار التغذية المرتدة  الهرموناتيتم تنظيم كمية 
inhibition ) الذي يربط غدة تحت المهاد بالغدة النخامية مع العضو الهدف 

والذي بدورة ينشط الغدة تكوين  االطالقهرمون  بافرازتقوم الغدة تحت المهاد 
هرمون ثاني من الغدة النخامية يدعى الهرمون المداري والذي بدورة ينشط 

 انتكوين هرمون ثالث من العضو المستهدف حيث 

يثبط تكوين هرمون تحت المهاد  فانةزادت كمية الهرمون في العضو الهدف  اذا.1
 long loopالتغذية المرتدة المسار الطويل  هذة وتاخذ

التغذية المرتدة  تاخذيثبط هرمون العضو الهدف تكوين الغدة النخامية حيث .2
 short loopالمسار القصير 

 قلت كمية الهرمون في العضو الهدف يعمل على تنشيط تكوين الغدة النخامية اذا.3

وتكوين هرمون العضو الهدف وهكذا يتم التنشيط والتثبيط  افرازوهذا بدورة ينشط 
 حسب حاجة النسيج الهدف للهرمون





 Arachidonic)غير المشبعة  الدهنية االحماضومشتقة من  الدهنية االحماضمن عائلة 
acid ) توصف بكونها  انهاحلقية خماسية كما  وذرات كاربونذرة  20وتتكون من

كونها تنتج وتعمل في نفس الخلية وال تفرز من الغدد ( .Local H)محلية  هورمات

 ( Second messenger)وتعمل كرسول ثاني  االنزيماتالصماء لكنها تتوسط عمل 

لذلك عند تثبط  الدهنيهفي الخاليا  (CAMP)تصادم الزيادة في ( PGE1) البروستاكالندينات

  (CAMP)فان ذلك يتسبب في زيادة مستويات  الدهنيهفي الخاليا  البروستاكالنديات

على مستويات  التاثيربصفة  امين كاتيكول هورموناتتشترك مع  والبروستاكالنديات
(CAMP)   



 -(:.Anterior pituitary H) االماميةالغدة النخامية  هورمونات.1
 (Growth Hormones or Somatotroopin H.()GH)النمو  هورمون.أ

  ايضكونه يسبب زيادة ( Acromegaly)العملقة  الىيودي ( GH)زيادة 
 الكاليكوجينزيادة السكر بالدم ويزيد من تكوين  الىمما يودي  الكربوهيدات.1
 العضالت  الى االمينية االحماضزيادة نقل  الىالبروتينات مما يودي .2
 (Glycerol+Free Fattyacid) الى( TG)زيادة تقويض  الىالدهون مما يودي .3
 والفوسفات والمغنسيومزيادة التوازن بين الكالسيوم  الىالمعادن مما يودي .4

 (Dwarfism)القزمة الىيودي ( GH)نقصان 
 (.Prolactin H. or Lactogenic H) بروالكتينهرمون .ب

   البروتينية االنزيماتالرضاعة من خالل تنشيط نوعين من  اثناء(الحليب افراز)زيادة الحليب 
1.Uridine diphospho glactoryl transferase 
2.α-Lact albumine 
 كاليكوبروتينية هرموناتوتشمل ( Gonadotropin) كونادوتروبينالجنسية  الهرمونات.ج
وهو هرمون موجود في  -(:Follicle Stimulating H. (FSH)) للجريبالهرمون المحفز .1

 في الذكور الحيامنوتكوين  االناثعن تكوين المبايض في  ومسؤول واالناثالذكور 
 
 



 واالناثوهو هرمون موجود في الذكور  -(:.Luteinizing H( LH))هرمون الخاليا البينية .2

الهرمون الذكري  وانتاج االناثفي ( Progesterone) االنثويالهرمون  انتاجعن  ومسؤول

(Testosterone )في الذكور 

 (Thyrotropin or Thyroid Stimulating H. (TSH)) ثايروتروبين هورمون.د

 CAMPلتوليد  Adenylate cyclaseيشترك في تنشيط .1

حيث يقوم الهرمون  Iodideوالسيطرة على تركيز  T3,T4الغدة الدرقية  الهورمونات اطالق.2

من الغدة النخامية فان ذلك TSHزاد مستويات  فاذا T3,T4بتنظيم عمل الغدة الدرقية في أنتاج 

من TSH انخفضت مستويات  واذاوهذا يسمى فرط الغدة الدرقية T3,T4 سوف يزيد من أنتاج 

 وهذا ما يسمى قصور الغدة الدرقية  T3,T4فان ذلك سوف يقلل مستويات  النحاميةالغدة 

 ( Adrono Cortico Tropic H.(ACTH)) ادرينوكورتيكوتروبيكهرمون .م

 االدرينالينمن القشرة  السترويد هورمونات اطالق.1

 كليسيرول+دهنية احماض الى الكليسيرول اسيلفي تحليل ثالثي  Lipase انزيمتنشيط .2

 (.Melanotropin H) ميالتوتروبينهرمون .و

 االسمراللون  الىمسببا تحول البشرة الجسم ( Melanin) الميالنينتفتيت حبيبات صبغة .1

 تحفيز الذاكرة في الدماغ . 2


