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 :الغّدة النخامية

 في نظام الغدد الصّماء، وظيفتها       
ٌ
عرف الغّدة النخامية بأّنها غّدة

ُ
ألاساسية إفراز ت

 هرمونات الغّدة 
ً
الهرمونات في مجرى الدم في جسم إلانسان، حيث أّنها تنظم أيضا

شبه في حجمها حج الكظرية والغدد التناسلية إلى جانب تنظيمها للغدد الصّماء،
ُ
م وهي ت

ثمرة الكرز، وتتواجد بداخل الجمجمة في رأس إلانسان بداخل تجويٍف صغير يحميها، 

شكل الغّدة النخامية إلى جانب غّدة ماتتمركز ف
ُ
. ت

ً
 ي املنتصف على ًمستوى ألانف تماما

 للتحكم في الجهاز العصبي، إذ تعد املسؤولة عن تنظيم درجات حرارة 
ً
تحت املهاد مركزا

طاقة اإلضافة للالجسم، معدل نبضات القلب وتحقيق التوازن في معدالت املاء والحرارة ب

 في جسم إلانسان.

 :أجزاء الغّدة النخامية

 تتكّون الغّدة النخامية بشكٍل رئيس ي من شقين هما:      

 :الشق ألامامي -

      
ً
يتألف الشق ألامامي للغّدة النخامية من مجموعٍة من الخاليا التي تعد منتجة

 مونات بأنواعها املختلفة ومنها:للهر 

هرمون النمّو: يعد هذا الهرمون هو املسؤول عن عملية النمو وتطّورها في جسم  -

 إلانسان.

 لتنشيط الغّدة الدرقية  -
ً
الهرمون املحّفز للغّدة الدرقية: إذ يعد هذا الهرمون ضروريا

 يات ألايض.ودفعها إلفراز هرموناتها املهمة لتنظيم عمل
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 لتحفيز الغّدة الكظرية إلفراز هرمون  -
ً
الهرمون املحّفز للغّدة الكظرية: يعد هذا أساسا

 الكورتيزول وغيره من الهرمونات.

 لدى كٍل من النساء والرجال، إذ تتلخص  -
ً
هرمون التحوصل: ويعتبر هذا الهرمون ضروريا

 وانات املنوية.وظيفته بإفراز إلاستروجين املسؤول عن نمو البويضات والحي

 لدى النساء املرضعات. -
ً
 البروالكتين: يعتبر هذا الهرمون ضروريا

 .إلاندروفين: هو الهرمون املسؤول عن تخفيف الشعور باأللم -

 :الشق الخلفي -

 عن إفراز الهرمونات املخزنة لديه والتي ي      
ً
ة تم إنتاجها في منطقيعد هذا الشق مسؤوال

 ماتحت املهاد وهي:

 للحفاظ على الجسم من الجفاف. -
ً
 الهرمون املضاد إلدرار البول: يعد ضروريا

هرمون ألاوكسيتوسين: هو الهرمون املحّفز للمخاض عند النساء، كما ويحّفز إدرار  -

 .الحليب
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