


 (.Posterior Pituitary H)الغدة النخامية الحلقية  هرمونات.2

  االحماضمن  9الوالدة بتكوين  اثناءتوسيع الرحم  -(:.Oxytocin H) اوكسيتوسينهرمون .أ

 الحليب من الغدد اللبنية افرازوزيادة  االمينية

 (.Vasopressin H. or Antidiuretic H(ADH)) فاسوبرسينهرمون .ب

ثماني يعمل من حيث النسيج الهدف على الشرايين  الببتيدالبول وهو متعدد  الفرازهرمون كابت 

 والكلية

 ترشيح البول في الكلية ويمنع فقدان الماء بكميات كبيرة مع البول  اثناءامتصاص الماء  اعادة.1

 تقليل ضغط الدم الىيقلل من حجم بالزما الدم وذلك بامتصاص الماء ويودي .2

 لبالزما الدم االوزموزييزيد من الضغط .3

 

 (.The Thyroid H)الغدة الدرقية  هورمونات.3

 وتشمل كل من 

1.Triiodothyronine or Thyronine T3 

2. Tetriodothyronine or Thyroxine T4 

TSH  انتاجللغدة النخامية يعمل على تنظيم عمل الغدة الدرقية في  االماميهرمون يفرز من الفص  
T3,T4 



الغدة  الىمع الدم ( -I)ويذهب  االمعاءفي  يوديد( -I)يود الطعام يمتص بشكل 

 الى واكسدتهفي الدم ( -I)في الغدة الدرقية باستخالص  الجريبتقوم خاليا  الدرقيةحيث

(I+ )Iodonium  في الدرقية فيحصل  الثايروكلوبلين الىيذهب  واالخير

Iodination  بعضها يحتوي على ذرة  متايدة فينوليهفنحصل على حلقات  للثايروسين

 T3, T4تنظيم فينتج  اعادةتحتوي على ذرتين يود يحصل لها  واخرىيود واحدة 





 الغدة الدرقية امراضهناك ثالث حاالت من 

 بسبب T3, T4في  افرازقلة -(:Simple goiter)تضخم الغدة الدرقية .1

 في الغذاء اليوديدنقص .1

 بالثايروسينخلل في عملية ربط اليود .2

 ((deiodinase انزيمنقص .3

 (  -I) اليوديدخلل في نقل وامتصاص .4

 T3, T4 الثايرويد هورماناتيعالج بتناول 

الغدة تحت المهاد  اومرض الغدة النخامية -(:Hypothyrodism)قصور نشاط الغدة الدرقية .2

 المرض  واعراض T3, T4 افرازقلة  الىقيودي 

 االزمةوهو الطاقة ( Basal Metabolic Rate (BNR))القياسي  االيضانخفاض في معدل .1

من (BNR)بعض الوظائف المهمة في الجسم كالتنفس وتقلصات القلب ويمكن استخراج  لصيانه

 الطاقة الناتجة من الغذاء المستهلك 

 انخفاض نبضات القلب.2

 الخمول والنعاس المستمر.3

 جفاف الجلد والشعر.4



 الغدة تحت المهاد(Hypothalamus ) هورمونات 9الدماغ وتفرز  اسفلغدة في 

الغدة  هورموناتومجاورة للغدة النخامية وتعمل على تنظيم  االطالق بهورموناتتسمى 

 النخامية

  TSHبسبب زيادة نشاط مستقبل  -(:(Hyperthyrodismفرط نشاط الغدة الدرقية .3

(TSH receptor )هورمونات اطالق T3,T4  اليوديدتركيز  عللىوالسيطرة (I-) 

 المرض اعراض

 (BMR)القياسي  االيضزيادة معدل .1

 زيادة ضربات القلب.2

 العصبية وقلة النوم .3

 فقدان الوزن.4


