
المحاضرة                                               Endocrineفسلجة الغدد الصم 
 السابعة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ــــــــــــــــ

 

  الغدد الصم

ويعني الداخلي  Endonمن جزئين األول هو  Endocrineيتكون مصطلح الغدد الصم 
Internal  والثاني هوKrinen  ويعني تفرزSecrete  لذلك سميت الغدد الصم بالغدد ذات .

أي انها تفرز محتوياتها الى االفراز الداخلي وعدت صما" لتميزها بعدم وجود قنوات تنقل افرازاتها, 
 سوائل الجسم المختلفة مباشرة.

يتكون الجسم من ماليين الخاليا التي يجب ان تعمل بانتظام ليبقى الجسم معافى وتقع مهمة تنسيق 
عمل هذه الخاليا على الغدد الصم المنتشرة في داخل الجسم التي لها دور رئيس في تنظيم 

عن ضرورتها في المحافظة على صحة جسم االنسان. وعلم الغدد فسيولوجيا النمو والتكاثر فضال 
الصم هو العلم الذي يدرس عمل الغدد الصم وتأثيراتها في الجسم والبد من االشارة الى ان الجهاز 

 العصبي يشترك والغدد الصم في تنسيق وظائف الجسم المختلفة .

, ويقصد بالهرمونات المواد Hormonesتفرز الغدد الصم مواد كيمياوية تعرف بالهرمونات 
الكيمياوية التي تفرزها الغدد الصم الموجودة في داخل الجسم بكميات قليلة حيث تنقل بعد افرازها 

لغرض  Target organsبوساطة سوائل الجسم المختلفة ومنها الدم الى األعضاء المستهدفة 
هم جدا في عمل الهرمون تنسيق وظائفها. ولكل هرمون تركيب كيمياوي خاص, وهذا التركيب م

 ألنه يتيح له ان يتفاعل وعددا من الخاليا فقط التي تعرف بالخاليا المستهدفة.

 عمل الهرمونات: 

عند وصول الهرمونات الى الخاليا المستهدفة يتأثر معدل وظائفها الحيوية حيث يتسرع 
تفعل االنزيمات وانما  بعضها بينما يتباطأ البعض اآلخر, لذلك ال تبدأ الهرمونات التفاعل كما



تكتفي بتنظيمه فقط تحفيزا أو تثبيطا. كما تختلف الهرمونات عن الفيتامينات بكون األخيرة تكون 
ذات دور في تكوين الطاقة اضافة الى ان معظمها يحصل عليه الجسم من المحيط, بينما ينتج 

الجسم ليؤثر في المنطقة الجسم جميع هرموناته تقريبا. تفرز بعض الهرمونات في مكان معين من 
المجاورة إلفرازه مباشرة من غير أن ينقل بوساطة سوائل الجسم أو الدم مثل النور ابنفرين 

Norepinephrine  الذي يفرز من العصاب الودية الذي يؤثر في الجوار المباشر لمكان افرازه
 فقط وفي النهايات العصبية.

لنوع الهرمون المؤثر ضمن غشاء  Receptorsتمتلك األعضاء الهدف للهرمونات مستقبالت 
الخلية الخارجي, ويعزى تأثير الهرمون الى تخصص المستقبالت واختالف تركيبها. يعمل الهرمون 

 بعد اتحاده بالمستقبل على تغيير نشاط الخلية بطريقتين وهي:

تحفيز او تثبيط نشاط انزيمات سبق أن تكونت في الخلية. ينشط هرمون األبنفرين  -1
Epinephrine  عمل انزيم الفوسفوريليزPhosphorylase  الذي يعمل على تحليل

تحلل الشحوم الثالثية اال انه يثبط نشاط انزيم  Lipaseالكاليكوجين وينشط انزيم الاليبيز
الذي يجمع جزيئات سكر العنب ليعمل منها  Glycogen Synthetaseآخر هو 

 الكاليكوجين.
بأنواعه المختلفة. ويؤدي هذا الى تكوين بروتينات  RNAعلى انتاج ال  DNAحث ال  -2

التي تتم على سطوح الرايبوسومات  Translationبضمنها انزيمات عن طريق الترجمة 
Ribosomes لذلك تحفز الهرمونات على تكوين انزيمات جديدة اضافة الى تغيير نشاط ,

 األنزيمات الموجودة في السايتوبالزم التي سبق وان تكونت.
لف طبيعة الهرمونات في عملها باختالف تركيبها الكيميائي ومقدار وزنها الجزيئي, فالهرمونات تخت 

البروتينية التركيب ذات الوزن الجزيئي الكبير تبقى في خارج الخلية بعد اتحادها بمستقبالتها وال 
 خلية.الموجود في غالف ال Adenyl Cyclaseتدخل بل تكتفي بتحفيز انزيم األدينيل سايكليز 

 ميكانيكية عمل الهرمونات البروتينية:

يلتقي الهرمون المحدد بالمستقبل المحدد ضمن العضو المستهدف ويكون اللقاء خطوة  -أ
 . messenger st1أولى ويسمى الهرمون الرسول األول 



يعمل الهرمون )الرسول األول( على تحفيز أنزيم األدنيل سايكليز في السطح الداخلي  -ب
كخطوة ثانية, واألخير يسمى بالرسول  cAMPالى  ATPلغشاء الخلية لغرض تحويل 

 ويوفر طاقة لتصنيع البروتين.  messenger nd2الثاني 
مايتوكوندريا إلنتاج المتكون في تصنيع البروتين الذي يؤثر في ال cAMPوأخيرا يؤثر  -ت

 . messenger rd3هرمون يسمى الرسول الثالث 
 

 ميكانيكية عمل الهرمونات الستيرويدية:

ان الهرمونات الستيرويدية تكون صغيرة وسريعة النفاذ عبر غالف الخلية وبغير الحاجة الى الرسول 
متخصصة في أرجاء السايتوبالزم  Carriersالثاني, حيث تنقل هذه الهرمونات بوساطة ناقالت 

حتى تصل الى الكروموسومات لتتحد بعد ذلك بالبروتينات النووية للكروموسومات فترفع الكبح عن 
 وتحفز استنساخه. DNAال 

, Prohormoneتحدد عمل الهرمون "لعضو معين" وهي حالة سلف الهرمون  طريقة أخرى هناك 
ر بالدوران في الدم حيث يتطلب تحويله الى هرمون حيث يفرز الهرمون بحالة غير فعالة ويستم

 5α-reductaseفعّال وجود انزيمات خاصة تكون موجودة في المستقبالت نفسها ومثال ذلك انزيم 
  الفعّال. Dihydrotestosteroneالى  Testosteroneالذي يحول هرمون الشحمون الخصوي 

 تنظيم وتكوين وافراز الهرمونات:

الغدد الصم وتكوين الهرمونات وافرازها بحسب حاجته وضمن حدود معينة ينظم الجسم نشاط 
 وبطرق مختلفة تلخيصها بما يأتي:

: ويقصد بذلك افراز الهرمون المعين بحسب  Humoral regulationالتنظيم الخلطي  -1
الحاجة له فمثال يؤدي ارتفاع مستوى سكر العنب في الدم الى افراز هرمون االنسولين 

Insulin لخافض لمستوى سكر الدم( من البنكرياس اما انخفاض مستوى سكر العنب )ا
)الرافع لمستوى سكر  Glucagonعن المستوى الطبيعي فيؤدي الى افراز الكلوكاكون 

الدم( الذي يسبب انطالق السكر من مواقع خزنه في الكبد )على شكل كاليكوجين( ليرفع 
نات معينة في الدم في تنظيم مستويات مستواه في الدم. ويؤثر اختالف مستويات هرمو 



 Feedbackلية التغذية األسترجاعية آهرمونات أخرى عن طريق ما يعرف ب
Mechanism موجبة او سالبة, يعني بالموجبة زيادة هرمون معين يؤدي  التي تكون اما

الى زيادة افراز هرمون آخر, اما السالبة فان زيادة مستوى هرمون معين يؤدي الى نقصان 
 Thyroid Stimulatingافراز هرمون آخر. ان تنظيم مستوى الهرمون المحفز للدرقية 

Hormone (TSH) م يؤدي الى انطالق افراز , وان نقص هرمون الثايروكسين في الد
 Thyroid Stimulating Hormoneهرمون محرر هرمون الهرمون المحفز للدرقية 

Releasing Hormone   (TSH-RH)  المفرز من تحت المهاد والذي يحث على
 TSH-RHو  TSHالذي يحفز افراز الثايروكسين, لذا فان عالقة افراز  TSHافراز 

 تعتبر موجبة. TSHعالقة افراز هرمون الثايروكسين مع  تغذية استرجاعية موجبة في حين
: ويتم عن طريق األعصاب المجهزة للغدد الصم  Neural regulationالتنظيم العصبي -2

التي تسيطر على تنظيم افراز الهرمونات فيها ومثال ذلك ما يحدث في لب الكظرية التي 
ة المجهزة لها عند حدوث حافز تتحفز إلفرازه هرمون االبنفرين عند تحفز االعصاب الودي

عصبي في حالة االنفعاالت العاطفية أو حاالت الخوف والهلع. وهناك طريقة أخرى تتمثل 
مثل ما يحدث من تأثير للضوء  Hypothalamusفي اسلوب توسط منطقة تحت المهاد 

للضوء على فسيولوجيا التناسل في بعض الحيوانات, فالموجات الضوئية تصل عن طريق 
وتؤثر في نشاط تحت المهاد فقصر النهار  Pineal Glandصاب الى الغدة الصنوبرية الع

 Melatonineفي فصل الشتاء مثال يؤدي الى افراز الغدة الصنوبرية هرمون الميالتونين 
 . LHوالهرمون اللوتيني  FSHالذي يثبط بدوره افراز هرمون محفز الجريبات 

 ثير السيطرة الهرمونية بناحيتين هما:ويختلف تأثير السيطرة العصبية عن تأ

 يستغرق زمن التنسيق العصبي فترة قصيرة جدا مقارنة بزمن التنسيق الهرموني. -1
 يكون أثر التنسيق العصبي موضعيا في حين يأخذ تاثير الهرمون مجاال أوسع تقريبا. -2

 
 األصناف الكيميائية للهرمونات:

 ما يأتي:تصّنف الهرمونات حسب تركيبها الكيميائي الى 

 هرمونات تتكون من األحماض األمينية وتشمل: -1



هرمونات بروتينية بسيطة مثل هرمون الحليب وهرمون محفز قشرة الغدة الكظرية  -أ
 وهرمون النمو و االنسولين والباراثارمون والهرمون المرخي.

مثل الهرمون اللوتيني وهرمون محفز  Glycoproteinهرمونات بروتينية كاربوهيدراتية  -ب
 جريبات وهرمون محفز الدرقية.ال

هرمونات ال يتعدى تركيبها سلسلة قصيرة من الحماض األمينية الببتيدية مثل  -ت
الهرمونات المحررة من تحت المهاد المحفزة والمثبطة وهرمونات المعدة واألمعاء 

 والثايروكسين واالبنفرين والنورابنفرين.
  Steroid Hormonesالهرمونات الستيرويدية  -2

ك جميع هذه الهرمونات نواة ستيرويدية تتكون من أربع حلقات ثالث منها سداسية وتمتل
وتشمل بعض  cyclopentanoperhydrophenanthereneوالرابعة خماسية وتسمى 

هرمونات قشرة الغدة الكظرية والهرمونات الجنسية الذكرية )األندروجينات( واألنثوية 
 )األستروجينات والبروجيستينات(.

 
 هرمونات أو عوامل تحت المهاد:

تنتج هذه الهرمونات ضمن الخاليا العصبية مما تحت المهاد, ثم تنقل عبر محاور هذه 
الخاليا الى النهايات العصبية, حيث تطلق من هذه النهايات استجابة لتأثير حافز عصبي 

للغدة معين, وتنقل بعد ذلك عن طريق أوعية بابية متخصصة الى خاليا الفص األمامي 
النخامية الذي يستجيب بإطالق الهرمون المالئم لعمل الهرمون المحرر. وفيما يلي 

 الهرمونات أو العوامل المحررة والمثبطة التي تفرز من تحت المهاد:
 Gonadotrophine Releasing (GnRH)هرمون محرر هرمونات محرضة القند -1

Hormones . 
 Thyroid Stimulating  (TSH-RH)هرمون محرر هرمون محفز الدرقية -2

Hormone Releasing Hormone.  
 .   Prlactine Releasing Factor(PRH)هرمون محرر هرمون الحليب  -3
 . Prolactine Inhibiting Factor (PIH)هرمون مثبط هرمون الحليب  -4
 . Growth Releasing Hormone (GRH)هرمون محرر هرمون النمو  -5



 . Growth Inhibiting Hormone (GIH)هرمون مثبط هرمون النمو  -6
 Adrenocrticoid (ACTH-RH)الهرمون المحرر لمغذي قشرة الكظر  -7

Hormone Releasing Hormone . 
 Melatonine Stimulating Hormoneهرمون محرر هرمون محفز الميالتونين  -8

(MSH-RH)  Releasing hormone . 
 (Melatonine Stimulating Hormoneهرمون مثبط هرمون محفز الميالتونين  -9

Inhibiting hormone(MSH-RH). 
 

 Pituitary glandالغدة النخامية:
 Hypophysisوتسمى بالالتينية ب  Master Glandتسمى الغدة النخامية سيدة الغدد 

. وقد عدت هذه الغدة امتدادا تشريحيا ووظيفيا للجهاز العصبي المركزي . تشمل الغدة 
هما الجزء النخامي العصبي والجزء النخامي الغدي وكل جزء  النخامية جزأين متميزين

 يفرز عدد من الهرمونات :
 هرمونات الجزء العصبي:

 :  Oxytocinهرمون معجل الوالدة  -1
يسبب تقلصا في العضالت الملساء للجهاز التناسلي االنثوي حيث يساعد على  -أ

 تعجيل عملية الوضع عند الحوامل.
 ناتي الرحم الى مكان االخصابيزيد من نقل النطف خالل ق  -ب
 يعمل على تحفيز تقلص الخاليا الظهارية لعنبات الغدد اللبنية مسببا ادرار الحليب  -ت
يعمل افراز الحليب بوساطة الرضاعة وتوسع المهبل في أثناء الوالدة الى تحفيز  -ث

 افراز الهرمون.
 : ”Antidiuretic Hormone “ADH  هرمون مانع التبول )الفاسوبرسين( -2

يعمل على زيادة اعادة امتصاص الماء المترشح من الكبيبات الكلوية عن طريق  -أ
 زيادة امتصاصه في النبيبات الملتوية السفلى.

 يزيد من ضغط الدم عند اعطائه بجرع عالية عن طريق األوعية الدموية.  -ب
 


