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 :أنواع الغدد في جسم إلانسان

 :الغدد

يوجد في جسم إلانسان عدد كبير من الغدد املختلفة، والتي تفرز مواد معّينة ومهمة 

سّمى الهرمونات، وجزء كبير من تلك الغدد تفرز الهرمونات عن طريق قنوات 
ُ
للجسم وت

وتسّمى الغدد القنوية، أما البعض آلاخر من الغدد فإنها تفرز الهرمونات دون الحاجة 

تفرزها مباشرة إلى الدم، ومن ثّم يحمل الدم ذلك إلى أعضاء  لتلك القنوات بحيث

 .الجسم املختلفة ليؤّدي كل هرمون وظيفته في الجسم

 

 :أنواع الغدد في جسم إلانسان

 :الغدد الصّماء أو الالقنوية 

 :وهي غدد إلافراز الداخلي وتتمثل في  

-  
ً
الغدة الصنوبرّية: وهي تشبه حبة الصنوبر وتوجد داخل الدماغ، والتي تفرز هرمونا

 عن تنظيم النوم والاستيقاظ عند إلانسان. 
ً
 مسؤوال
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الغدة النخامّية: وهي من أهم الغدد املوجودة في الجسم، حيث إّنها تسيطر على أكثر  -

 النشاطات الحيوّية في الجسم. 

م معدالت ألايض.الغدة الدرقّية: وتوجد تحت  -
ّ
 البلعوم مباشرة، وتفرز هرمونات تنظ

الغدة الكظرية أو الفوق كلوية: وتوجد فوق كل كلية، وتفرز هرمونات متعددة لها  -

 وظائف مخلتفة في الجسم. الكبد. 

الغدد جارات درقّية: ويبلغ عددها أربع غدد، وتقع خلف الغدة الدرقّية، وتفرز تلك  -

م الكالسيوم في الجسم الغدد هرمون الباراثورمون،
ّ
 .والذي ينظ

 :الغدد القنوّية أو ذات إلافراز الخارجيّ 

 الغدد اللعابّية: وتوجد حول الفم والبلعوم.

 البروستات: وتقع في الجزء السفلي من املثانة عند الرجل. -

الغدد الليمفاوّية: وتوجد في ألاوعية الليمفاوّية، وتوجد إّما تحت الجلد أو سطحّية أو  -

 في ألاحشاء.

 عرقّية: وهي املسؤولة عن إفراز العرق.الغدة النكافّية. الغدة الدهنّية. الغدة ال -

 الغدة الدمعّية: وهي التي تفرز الدموع. -

 الغدة املخاطّية. 

 الغدة الثديية. -

 الغدة الصعترّية. -

 الغدة املصلّية. -
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 الغدة املنوّية. -

 الغدة إلاحليلّية. -

 الغدة املهبلّية. -

 الغدة ألاحادّية. -

 الغدة الكيسّية. -

 الغدة املركبة. -

 الغدة ألانبوبية. -

 .غدة الشريان السباتي -

 :الغدد املشتركة أو املختلطة

 وهي:     
ً
 وهي الغدد التي تفرز هرمونات داخلّية وخارجية معا

 .الن عن إنتاج الحيوانات املنويةالخصيتين: وهما الجهاز التناسلي الذكري، وهما املسؤو  -

املبيضين: وهما ألاعضاء التناسلية عند ألانثى، ويوجدان في الجزء السفلي من البطن،  -

ل وظيفتهما في إنتاج البويضات.
ّ
 وتتمث

البنكرياس: يهضم الطعام، ويوجد تحت املعدة، ويوجد بداخله العديد من ألانسجة  -

م مستوى السكر في الد
ّ
 .مالصماء التي تنظ
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 :الهرمون 

وهو املادة الكيميائّية الطبيعية، والتي تنتجها الغدد، وتفرزها بكمّيات معّينة     

ومحددة، وفي الغالب تكون بكمّيات ضئيلة ولكنها ذات تأثير كبير، ولكل هرمون وظيفة 

ائف رزة في الجسم في تنظيم وظمحددة في الجسم يقوم بها، وتتمثل معظم الهرمونات املف

أعضاء جسم إلانسان وأهمها إلانجاب والنمو والنشاط الذهني والجنس ي باإلضافة إلى 

 .النشاط البدني

 

 


