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  Hormonesانفصم اخلامس: اهلرمىناث  

 ثألؽسجَ ضّٓ غسز فٟ صص١ٕؼٙج ٠ضُ ح٠ٛ١ز ِطوذجس ٟ٘ ثٌحجعّجس أٚ   Hormoneثٌٙطِٛٔجس 

 ذال٠ج صفطظ٘ج ٌٍغج٠ز ِؼمسر و١ّجة١ز ِٛثز فٟٙ ٚدٕجة١ز ث٠ض١ز , ِرضٍفز ح٠ٛ١ز دٛظجةف ٌضمَٛ ثٌح١ز

 . إ١ٌٙج ثٌؾسُ حجؽز حسخ ؽسث ضت١ٍز دى١ّجس ذجصز

 حجٌز ص١ٙب أٔٙج وّج ٚثٌغضخ ثٌرٛف ػٕس ثٌٙطِٛٔجس إفطثظ ِغً ػصذ١ز ذال٠ج إفطثظ٘ج ٠ٕشظ ٚلس

 ثٌىجةٓ دٙج ٠مَٛ ثٌضٟ ثٌح٠ٛ١ز ثٌؼ١ٍّجس فٟ ُِٙ زٚض ٌٙج أٔٙج وّج , ثٌرجضؽ١ز ثٌذ١تز حسخ ثٌؾسُ

 ِطض١ز حجٌز إٌٝ ٠ؤزٜ ثٌٙطِٚٛٔجس ٚٔمص ػٍّٗ فٟ ِٚضرصص زٚضٖ ٌٗ ٘طِْٛ فىً ٟثٌح

 دجٌغسز صؼطف غسز لذً ِٓ ثٌسَ, فٟ صضحطض و١ّ١جة١ز ِٛثز دأٔٙج ثٌٙطِٛٔجس صؼطف .ثٌّٛس ٚضدّج

 صُٕضؼ وّج ثٌىظط٠ز, ٚثٌغسز ثٌسضل١ز, ثٌغسر ,  ثٌٕرج١ِز ثٌغسر صضضّٓ   Endocrinologyثٌصّجء

 ِٓ ثٌىغ١ط ٚصٕظ١ُ ثٌّؼٍِٛجس, دٕمً ثٌٙطِٛٔجس صمَٛو .ٚثٌّذ١ض١ٓ ثٌرص١ض١ٓ فٟ أ٠ضج   ثٌٙطِٛٔجس

 . ح١جصٕج فٟ ٚثٌٙجِز ثٌح٠ٛ١ز ثٌٛظجةف ِٓ ثٌىغ١ط فٟ زٚض ٌٚٙج ثٌؾسُ, طٛي ػٍٝ ثٌؼ١ٍّجس

 ثٌضطٛض ثٌضٕجسٍٟ, ثٌؾٙجظ ,ثال٠ضث ٚثٌؼظجَ, ثٌؼضالس ٚصطٛض ّٔٛ ػٍٝ ثٌٙطِٛٔجس صؤعط  

 وغ١طر أِٛض ٚػٍٝ ثإلٔؾجح, ثٌضغظ, أٚ ٌٍضٛصط ثالسضؾجدز ٚثالسض١مجظ, ثٌَٕٛ زٚضر ثإلزضثوٟ,

 .أذطٜ

 فٟ ػ١ّك صأع١ط إحسثط ػٍٝ ثٌمسضر ٌٙج أْ إال ؽسث , زل١مز دى١ّجس صٛؽس ثٌٙطِٛٔجس أْ ِٓ دجٌطغُ  

  صأع١طث   ٌٙج ٠ىْٛ أْ ثٌٙط١ِٔٛز, ثٌّسض٠ٛجس فٟ طف١فز ٌضغ١طثس حضٝ ٠ّىٓ ح١ظ ثٌؾسُ, ػ١ٍّجس

 .صحضه ػٍٝ ٍِٚحٛظج   ٘جِج  

 

  انتشرحييت انناحيت من  انغدد تصنيف
 : أنواع ثالثة إلى التشرٌحٌة الناحٌة من الغدد صنفت 

 ( الخارجً اإلفراز ذات) القنوٌة الغدد.    1

 افراغاتها أو إفرازاتها بواسطتها لتصب بها خاصة رئٌسٌة قنوات على تحتوي التً الغدد وهً

 ومعظم اللعابٌة الغدد مثل الجسم داخل أو العرقٌة والغدد الدمعٌة الغدد مثل الجسم خارج إلى

 منطقة فً محصورا و محددا اإلفرازات هذه من االستفادة مكان وٌكون والمعوٌة المعدٌة الغدد

 . معٌنة

 ( الداخلً اإلفراز ذات) القنوٌة أو الصماء الغدد.    2

 الدموٌة الدورة فً مباشرة إفرازاتها تصب  بل بها خاصة قنوات لها لٌس بان الغدد هذه تمتاز

 .   الجسم مناطق لمعظم شامال بل محددة بمنطقة محدد غٌر تأثٌرها ٌكون ولهذا

 ( قنوٌة وغٌر قنوٌة) المختلطة أو المشتركة الغدد.    3

 القدرة لها الوقت ونفس بها خاصة قنوات لها فان وعلٌه السابقٌن النوعٌن بٌن الغدد هذه تجمع

 .الجنسٌة والغدة البنكرٌاس غدة فً كما مباشرة الدم فً إفرازاتها تصب إن
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 نههرمىنــــــاث انكيميائي انرتكيب
The chemical composition of the hormones 

 ٘صٖ ٚدؼض ثٌىطد١٘ٛسضثس, أٚ ثٌذطٚص١ٕجس ِٓ دؼضٙج ٠ضطوخ و١ّ١جة١ز ِٛثز ثٌٙطِٛٔجس

 ثٌؼٕجصط دؼض ِغ صطو١ذٗ فٟ ٠ضحس ث٢ذط ٚثٌذؼض حطر, ػض٠ٛز صٛضر فٟ ٠ٛؽس ثٌٙطِٛٔجس

 ِٓ ٠ضىْٛ دؼضٙج أْ ٚٚؽس , Zn ثٌعٔه ِغ ٠ضحس ثٌصٞ ثألٔس١ٌٛٓ ٘طِْٛ ِغً ثٌؼض٠ٛز غ١ط

 ِٓ صضىْٛ أذطٜ ِٚؾّٛػز ثٌىظط٠ز ثٌغسز ٚ٘طِٛٔجس ثٌؾٕس١ز ثٌٙطِٛٔجس ِغً ١سثسصثسضطٚ

 .ثٌىظط٠ز ثٌغسز ٔرجع ِٓ ٠فطظ ثٌصٞ ثألزض٠ٕج١ٌٓ ٘طِْٛ ِغً ثٌف١ٕٛي ِشضمجس

 

 

 The mechanism of action of hormones اهلرمىنــــــــاث عمــــم آنيـــــت
 

 ِجشث ٔحسز أْ ِٓ ِج ٌٙطِْٛ ثٌفس١ٌٛٛؽٟ ثٌضأع١ط ٔالحع أْ وغ١طث ثألسًٙ ِٓ أْ ثٌٛثضح ِٓ

   ٌٍٙطِٛٔجس ثٌٕٛػٟ ثٌضرصص فُٙ ٔحٛ صمسَ حس٠غج دصي لس ثٔٗ أال.  صأع١طٖ ألحسثط ثٌٙطِْٛ ٠فؼٍٗ

وهناك نظرٌات  . ثٌّسضٙسفز ثٌرال٠ج دسثذً أٚ ػٍٝ وجةٕٗ ِضرصصز ثسضمذجي ِٛثلغ ػٍٝ صؼضّس

 تفسر عمل الهرمون منها :

 : انثاني وانرسىل اخلهيت سطح عهى املستقبالث نظريه  

   ثٌرٍٛٞ ثٌغشجء ػٍٝ ثسضمذجي دّٛلغ ٠طصذظ فئٔٗ. ,   ثٌّسضٙسفز ذ١ٍضٗ إٌٝ ثٌٙطِْٛ ٠صً ػٕسِج

 أٔع٠ُ ٘ٛ ثٌغشجةٟ ثٌّسضمذً ِغ ِٛؽٛز ألٔع٠ُ ٔشجطج ٚثٌّسضمذً ثٌٙطِْٛ د١ٓ ثالصحجز ٘صث ٠ٚسذخ

 ثألٔع٠ُ ٘صث ٠ٚمَٛ(  ثالز١ٕ٠ً ٌحٍم١ز ثٌّسذخ أٞ)    Adenylate Cyclase س١ى١ٍع ثز١ٕ٠الس

 دٙصث ثٌّضٌٛس ثٌحٍمٟ ثٌّطوخ ٘صث ٠ٚؼًّ.  ثٌحٍمٟ AMP إٌٝ ثٌس١ضٛدالظَ فٟ ثٌىجةٓ ATP دضح٠ًٛ

   دضغ١١ط ٠مَٛ ح١ظ,  ٌٍر١ٍز و١ّ١جة١ز ثٌذ١ٛ ث٢ٌز إٌٝ ثٌٙطِْٛ ضسجٌز ٠ٕمً" عجٟٔ وطسٛي" ثٌشىً

 ٌٍٙطِْٛ ٚثحس ؽعا ضدظ دّؾطز,   ػس٠سر ؽع٠تجس صى٠ٛٓ ٠ضُ لس ثٔٗ ٚح١ظ.  ِؼ١ٕٗ ذ٠ٍٛٗ ػ١ٍّز

  ثٌحٍمAMPٟ    فجْ ػس٠سر , ٚفٟ ِطثس فٌثأل إٌٝ ٚضدّج صضضرُ ثٌطسجٌز فجْ..  ثٌغشجء ػٍٝ

  ٚث٠ذ١ٕ١فط٠ٓ   Glucagon ْٛوٍٛوجو ِٕٙج,  وغ١طر ٘طِٛٔجس أفؼجي فٟٔالحظٗ ٠ضٛثؽس ٠ٚضٛسظ 

Epinephrine  ,    ,أٞ د١ض١سثس ؽ١ّؼجثٌٙطِٛٔجس   فئٔٙج   ثد١ٕ١فط٠ٓ ٘طِْٛ ٚدجسضغٕجء 

 ِذجشطٖ غ١ط دصٛضر ٠ؼًّ فؾ١ّؼٙج , ثٌر١ٍز غشجء صرضطق أْ ِٓ ثوذط ٌٚىٕٙج صغ١طٖ دطٚص١ٕجس

 .  ثٌر١ٍز سطح ػٍٝ( ِضحطن غ١ط) عجدش ِسضمذً ذالي ِٓ

 Theory receptors the cytoplasm            انسيتىبالزميت املستقبالث نظريه  -2

 ثٌضسضٛسض١طْٚ ثٌصوطٞ ٚثٌٙطِْٛ , وجإلسض١طٚؽ١ٓ) ثٌؼس٠سر  ثٌسضط٠ٚسثس ٘طِٛٔجس صٕضشط

Testosterone   ْٚٚأٌسٚسض١ط Aldosterone   )ثٔضمجة١ج صطصذظ ح١ظ ؛ ثٌر١ٍز ٌسثذً ِضسطدز 
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 ثٌٙطِْٛ ِٓ ِؼمس ِطوخ ٠ىٛٔج دح١ظ ثٌّسضٙسفز ثٌرال٠ج زثذً  س١ضٛدالظِٟ ِسضمذً ؽع٠تجس ِغ

 زثذً إٌٝ ١ٌصً ٌهش دؼس ٠ٕضشط أْ(  ثٌّسضمذً+  ثٌٙطِْٛ) ثٌّؼمس ثٌّطوخ ٠سضط١غ ٚثٌّسضمذً

.  Chromosomeثٌىطِٚٛسَٛ  فٟ وجةٕز ِؼ١ٕٗ دطٚص١ٕجس ِغ ِذجشطر ٠طصذظ ٕٚ٘جن ثٌٕٛثر

   mRNA ثٌطث٠ذٛظٞ ثٌطسٛي ٌٍحجِض ؽع٠تجس ٚصضىْٛ ثٌؾ١ٕجس ثسضٕسجخ ٠عزثز ٌصٌه ٚٔض١ؾز

..  ثٌس١ضٛدالظَ إٌٝ ثٌٕٛثر ِٓ حس٠غج ثٌّضىْٛ mRNA ٚدضحطن DNA ِٓ ِضرصصز سالٌٗ ػٍٝ

 . ٌٍٙطِْٛ ثٌٍّحٛظ ثٌؼًّ دصثٌه ٠ٚظٙط ؽس٠سر دطٚص١ٕجس صى٠ٛٓ ػٍٝ ٠ٚؼًّ

 وكما موضح فً الشكل ادناه

 

 
 

 

                   Control the secretion of hormones انسيطرة عهى افراز اهلرمىناث
 صؤعط ثٌذ١ٛو١ّ١جة١ز ثٌؼ١ٍّجس ِٓ وذ١ط ػسز ِؼسالس دضغ١١ط ثٌر٠ٍٛز ثٌٛظجةف ػٍٝ ثٌٙطِٛٔجس صؤعط

 ٔفجش٠ٗ دضغ١١ط ثألذط ثٌذؼض ٠ٚمَٛ ثٌرٍٛٞ ثال٠ض ٠ضغ١ط ٚدصٌه ثإلٔع٠ّٟ ثٌٕشجط ػٍٝ دؼضٙج

 أذطٜ صّجء غسز ِٓ ثٌٙطِٛٔجس صحط٠ط ثٌذؼض ٠ٚحفع ثٌر٠ٍٛز ثٌذطٚص١ٕجس صر١ٍك أٚ,ثٌغشجء

 ٠ؾخ ٌصث , ثٌّضغ١طر ثال٠ض ِضطٍذجس ِغ صضالءَ أْ ٠ؾخ ز٠ٕجِى١ز ثٌؼ١ٍّجس ٘صٖ وً أْ ٚح١ظ

 ِٓ ثٌٙطِٟٛٔ ثٌضد دٛثسطز شٌه ٠ٚضُ ثٌّٕجسذز ثٌٙطِٛٔجس دٛثسطز صٕظ١ّٙج ِؾطز ١ٌٚس صٕظ١ّٙج

 صغذ١طٗ ِٚؼسي ؛ إفطثظٖ ِؼسي:  ػج١ٍِٓ ػٍٝ ٠ؼضّس ثٌذالظِج فٟ ثٌٙطِْٛ صطو١ع أْ غ١ط.  ثٌغسر

 ِسضٜٛ ٌّؼطفز صحضجػ ثٌسثذٍٟ ثإلفطثظ شثس ثٌغسر فجْ , ػ١ٍٗ ٚدٕجء.  ثٌس٠ِٛز ثٌسٚضر ِٓ ٚإظثٌضٗ

 . إفطثظثصٙج ػٍٝ دجٌس١ططر صمَٛ حضٝ ثٌذالظِج فٟ دجٌصثس ٘طِٛٔٙج صٛثؽس

 أؽٙعٖ دٛثسطز ثٌٕرج١ِز ٌٍغسٖ ثٌضجدؼز صٍه ذجصز ثٌٙطِٛٔجس ِٓ ثٌؼس٠س ػٍٝ ثٌس١ططر صضُ

 ططثظ ٠ٚؼضذط ثٌّسضٙسفز ٚثٌرال٠ج ٌٍٙطِٛٔجس ٖثٌّفطظ ثٌغسز د١ٓ صؼًّ ثٌضٟ ثٌسجٌخ ثالسضطؽجع
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 فّغال.  ِحسزٖ دٕمطٗ ثٌٙطِْٛ ضد ِمجضٔٗ ِسضّطر دصفٗ ف١ٙج صضُ ثٌضٟ ثٌططثظثس ثحس ثالسضطؽجع

 إلفطثظ(  ثٌّسضٙسفز ثٌرال٠ج)  ثٌىظط٠ز ثٌغسر دضحف١ع ثٌٕرج١ِز ثٌغسر ِٓ ثٌّفطظ ACTH ٠مَٛ.. 

 .ِٕٙج ACTHصحطض ٌضغذ١ظ ثٌٕرج١ِز ثٌغسر ػٍٝ ٠ؤعط فجٔٗ ثٌذالظِج فٟ ثٌىٛضص١عٚي ٘طِْٛ

 ٔجح١ز ِٓ ثٌّضٛثظٔز ثٌؾ١سر ثٌضغص٠ز:  ٟ٘ ثالٔسجْ ؽسُ فٟ ثٌٙطِٛٔجس صٕظ١ُ ػٛثًِ أُ٘ إْ

  .  ثٌط٠جض١ز ثٌضّجض٠ٓ ِّٚجضسز , ثٌؾ١س ثٌَٕٛ , ثٌضطو١خ

 س١حطن ثٌىجٌس١َٛ ٔمص الْ دجٌىجٌس١َٛ غ١ٕز ٚؽذجس صٕجٚي ثٌٕسجء صغص٠ز فٟ ؽسث ثٌُّٙ ِٚٓ

 زٚضث ثٌؾسُ ٚظْ صٕظ١ُ ٠ٍؼخ وّج.  ثٌؼظجَ ِٓ ثٌّسضّس دجٌىجٌس١َٛ ثٌؾسُ ٠ّس وٟ ل١زثٌسض ٘طِْٛ

 ثٌٙطِٛٔجس ٚٔشجط صى٠ٛٓ طط٠مز صغ١ط ثٌذسثٔز الْ ثٌٙط١ِٔٛز ثٌؾسُ ١ِعث١ٔز صٕظ١ُ فٟ ث٠ضج ٘جِج

 .والمخطط التالً ٌوضح السٌطرة على افراز الهرمومونات.

 
 

 

  نههرمىناث انكيميائي انتصنيف
 Peptide hormones اهلرمىناث انببتيديت  .1

حامضا  222 – 3ٌترواح عدد االحماض االمٌنٌة فً سالسل هذه الهرمونات ما بٌن 

, الكلوكاكون   Insulinمن هذه الهرمونات البنكرٌاسٌة كاالنسولٌن امٌنٌا ,

Glucagon  والسوماستاتٌن ,Somatostatin   باراثاٌروٌد ,Parathyroid  واٌضا
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والغدة   Hypothalamusوجمٌع هرمونات غدة الــ  Calcitoninالكالسٌتونٌن 

ثم   Prehormone. جمٌع هذه الهرمونات تصنع بشكل  Pituitary glandالنخامٌة 

تنتقل الى الحوٌصالت االفرازٌة وٌتم تجزئتها بالتحلل البروتٌنً لتشكٌل الببتٌد الفعال 

. 

االنسولٌن هو بروتٌن صغٌر ,مكون من سلسلتً ببتٌد ترتبطان معا بواسطة جسرٌن 

 ثنائً الكبرٌت

 

 

 
 

 

 
 

 Catecholamine Hormones هرمىناث انكاتيكىل االمينيت .2

          Norepinephrine) االدرٌنالٌن ( والنو اٌبٌنفرٌن   Epinephrineاالٌبٌنفرٌن 

) نور أدرٌنالٌن ( وهما هرمونان ٌنحالن بالماء وٌنتمٌان للهرمونات الكاتٌكول امٌنٌة . 

 وٌسمان هذا اشتقاقا من بنٌة الكاتٌكول.
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وفً النسج العصبٌة وتعمل كنواقل عصبٌة , ولكن تتشكل الكاتٌكول امٌنات فً الدماغ 

هما اٌضا هرمونان ٌصطنعان وٌقرزان  Norepinephrineو  Epinephrineهرمون 

 .  Adrenaline glandمن الغدة الكظرٌة 

وكما هو الحال فً فً الهرمونات الببتٌدٌة تتجمع الكاتٌكوا امٌنات بتراكٌز عالٌة فً 

باالفراز وتعمل من خالل مستقبل سطحً لتشكٌل وسٌط الحوٌصالت االفرازٌة وتتحرر 

 ثان داخل الخلٌة .

 
 

 

 

 

  Eicosanoids Hormones هرمىناث االيكىسانىنيداث .3

   Arachidonicمن الحامض الدهنً االراجٌدونٌك  تشتق الهرمونات االٌكوسانونٌدٌة

,     Prostaglandinsالبروستوكالندٌنات ,  وتشمل هذه المجموعة من الهرمونات

 .   Leukotriene'sو مركبات اللٌكوترٌان  ,  thromboxane'sالثرمبوكسانات  

وعلى عكس الهرمونات السابقة ال تصطنع هذه المركبات ةتدخر بشكل مسبق , فهً 

تنتج انزٌمٌا عندما تدعو الضرورة لوجودها من حامض االراجٌدونٌك  وتتحرر من 

اجد فً االغسٌة الخلوٌة بواسطة انزٌم الفوسفولٌباز الشحوم الفسفورٌة المتو

Phospholipase معظم هذه الهرمونات االٌكوسانونٌدٌة  ) من نوع باراكرٌن .

Paracrine  ( ٌتم افرازها فً السوائل ما بٌن الخالٌا ) ولٌس فً الدم اوال( وتعمل

 فب الخالٌا المجاورة لمكان افرازها. 

لص العضالت الملساء بما فٌها عضالت االمعاء والرحم   تنشط البروستوكالندٌنات تق

) لهذا ٌمكن استخدامها طبٌا لتحرٌض المخاض(,كما انها تساهم بالشعور بااللم 

والتهابات جمٌع االنسجة , والكثٌر من االدوٌة المضادة لاللتهابات تعمل على تثبٌط 
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هرمونات العمل  مراحل معٌنة من التخلٌق الحٌوي للبروستوكالندٌنات , وتنظم

 الوظٌفً للصفٌحات الدموٌة وبالتالً تخثر الدم . 

فٌعمالن من خالل المستقبل السٌتوبالزمً الخلوي  LTD4  , LTC4اما اللٌكوترٌنات 

 على تنشٌط تقلص العضالت الملساء فً االمعاء.
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   Steroids Hormones   اهلرمىناث انستريويديت .4

فً العدٌد من     Cholesterolتصطنع الهرمونات الستٌروٌدٌة من الكولٌسترول 

االدرٌنوكورتٌكالٌة االنسجة ذات االفراز السطحً. وتشمل الهرمونات 

Adrenocortical   والهرمونات الجنسٌةSex Hormones . 

قل تنقل هذه الهرمونات نحو الخالٌا المستهدفه بواسطة تٌار الدم , مرتبطة مع نا

 بروتٌنً . 

تنتمً الهرمونات الستٌرولٌة الى نموذجٌن عامٌن , الكلوكوزتٌكونٌدات ) مثل 

( وٌؤثر بشكل رئٌس على  أٌض  الكربوهٌدرات ,   Cortisolالكورتٌزول 

) مثل االولدستٌرون    Mineralocorticoidsوالكورتٌكوتٌدات المعدنٌة 

Oldsteron    اما  االندروجٌنات ,Androgen     التستوستٌرون (

Testosterone واالستروجٌنات Estrogens مثل االستراداٌول ( Estradiol ). 
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   D    Vitamin D Hormonesهرمىناث فيتامني  .5

نتٌجة لتفاعالت  Dٌتم تخلٌقه من الفٌتامٌن   Calcitriolمنها هرمون الكالسٌترٌول 

 بواسطة انزٌمات الكبد والكلٌتٌن.

والضروري لتحقٌق  Caٌنشط الكالسٌترٌول تخلٌق لبروتٌن المعوي الرابط للكالسٌوم 

Ca+2امتصاص الـ 
او توقف  Dالوارد مع الوجبات الغذائٌة  وبسبب انعدام فٌتامٌن  

 خطٌرة كهشاشة العظام والشلل. بأمراضاصطناع الكالسٌترٌول , ٌؤدي الى االصابة 

 
 

 

 

   Retinoid Hormones  اهلرمىناث انرتينىنيديت .6

 وحٌاتها الخالٌا تكاثر تنظٌم فً تساهم وهً,  للنمو المنظمة الرئٌسة الهرمونات هً

  Nuclear retinoid receptors نووٌة رٌتنوئٌدٌة مستقبالت عبر وذلك وتماٌزها

 الى الرٌتنول تحوٌل االنسجة من العدٌد ٌستطٌع كما,  الكبد فً A فٌتامٌن من تخلق

 : التالً وفق Retinoic acid الرتٌنوئٌد حامض

β- Carotene                  Vitamin A (Retinol)                   Retinol acid    

 من واحدا شكال االقل على تمتلك جمٌعها جٌث الهرمون لهذا هدفا الخالٌا جمٌع تعتبر 

. اما عند البالغٌن فان الهدف االكثر احتماال هً خالٌا النووٌة الرتٌنوئٌد مستقبالت

 القرنٌة وخالٌا الجهاز المناعً وخالٌا النسٌج الظهاري فً الرئتٌن والقصٌات الرئوٌة.

بتنظٌم عملٌة تخلٌق البروتٌنات الضرورٌة  Retinoic acid الرتٌنوئٌد حامضٌقوم  

ٌؤدي الى االجهاض, وتنصح  Aكما ان االفراط فً استخدام فٌتامٌن للنمو والتماٌز , 

 الحوامل بعدم تعاطً هذا المركب بكثرة .
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  Thyroids Hormones   يديت اهلرمىناث انثريو .7

وثالثً ٌود الثروكسٌن   Thyroxin ( T4)الثٌروكسٌن تضم هذه الهرمونات 

Triiodothyroxin (T3)  . اللذان ٌصنعان فً الغدة الدرقٌة, 

 خالل من اٌضا وتعمل, مائٌا البروتٌنات تحلل الى الحاجة عند الهرمونات هذه تحرر 

 الكبد فً وخاصة االٌضٌة التفاعالت الى الطاقة وصول لتنشٌط نووٌة مستقبالت

 الكاتابولٌزم النزٌمات المشفرة المورثات تنشٌط زٌتادة طرٌق عن والعضالت

Catabolism Enzymes . 

 
 

 

 

 تنظيم افراز اهلرمىناث بىاسطت املؤشراث انعصبيت واهلرمىنيت
Regulate the secretion of hormones by hormonal and neural indicators 

تؤدي التغٌرات فً تركٌز الهرمونات المتخصصة الى تنظٌم التفاعالت الخلوٌة , ان 

 Sensorsمن الكتٌر من المتحسسات  Inputالجملة العصبٌة المركزٌة تتسلم االشارات 

الخطر , الجوع , تركٌب الدم وضغطه , ثم تنسق االشارات  Signalsمثال اشارة 

والشكل التالً ٌوضح نظام االنتاج ددٌة المناسبة. الهرمونٌة المناسبة الً االنسجة الغ

الهرمونً فً جسم االنسان وعلى بعض العالقات المتبادلة الوظٌفٌة والتوضع التشرٌحً 

 الهم الغدد الصماء قً جسم االنسان 
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) تحت السرٌر البصري او الوطاء( موقعا   Hypothalamusتشكل غدة الــ 

صغٌرا من منطقة الدماغ وتلعب دورا مركزٌا فً نظام الغدد الصماء , فهً تستقبل 

 Hypothalamusالرسائل من الجهاز العصبً وكاستجابة لهذه الرسائل تنتج الغدة 

والتً تنتقل مباشرة الى الغدة   Regulatory Hormonesهرمونات منظمة 

المجاورة لها عبر وعاء دموي خاص والخلٌة العصبٌة   Pituitary glandالنخامٌة 

 التً تربط الغدتٌن معا.


