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 Hormones الهرموهاث

 ملدمت: 

  الهسمىهاثHormones  جـسش مباشسة إلى الدم مً كبل أعظاء مخخصصت لِظذ 
ً
هي مىاد مدددة هُمُابُا

وسج أي )الؼدد ذاث ؤلاؿساش الداخلي( ، وجىلل إلى  Endocrine glandsؼدد الصم لها كىاة خازظُت وهي ال

مخخلـت، وجؤزس الهسمىهاث في هره اليسج على العملُاث الاطخلالبُت املخخلـت وجىـمها، ومً هىا أحى  هدف

ً في بداًت الل (Baliss and stareling) اطم الهسمىهاث الري أػلله ألٌو مسة ببلِع و طخازلُىؽ  سن العشٍس

 على اليلمت الُىهاهُت 
ً
 التي حعجي )بدض(.  hormaoاعخمادا

  ت الهسمىهاث: مىاد أطاطُت مىـمت للعملُاث الىُمُابُت في الجظم ولهرا ؿهي حعسؾ باإلاىـماث الحٍُى

Bioregulatores   سجبؽ هرا التىظيم )جىـم الاطخدباب الاطخلالبي والاطخدباب الهُمىدًىامُيي ( ٍو

 ظملت جىـُمُت  التىظيم العصبيبشيل وزُم مع  Hormonal regulation الخلطي
ً
بدُض ًؤلـان معا

 عصبُت خلؼُت مىخدة. 

  ماث باليظبت لؼلبت العلىم الؼبُت ؿئهىا هىزد في الجدٌو الخالي وليي الًخم الخلؽ بحن الهسمىهاث وألاهٍص

 دزاطت ملازهت بُنهما :

ماث الهسمىهاث   ألاهٍص

ت، طخحروبُداث،  الترهُب الىُمُاةي عدًد ببدُد، بسوجِىاث طىٍس

 مشخلاث أخماض أمُيُت

 مىاد بسوجُيُت

 specificجـسش مً وسج مخخّصصت بئؿساشها  ميان إؿساشها

tissues 

 جـسش مً الخالًا التي جدخاظها

 جؼلم في طىابل البدن خاصت الدم  ميان جىاظدها

 جخىاظد في اللمف 

 وفي الححز بحن الخالًا 

  جختزن في أماهً مدددة )مشل

في الـص  ADHألاوهظِخىطحن و

 الخلـي للىخامت(

  ال جؼلم في طىابل البدن إال في

 الحاالث اإلاسطُت.

  جخىاظد داخل الخالًا التي

 أهخجتها.

إما عامت الخأزحر: جؤزس في مخخلف   الخأزحر

 أوسجت الجظم

  بالخالًا التي جصىعها.جؤزس وجخأزس 
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  أو مىطعُت الخأزحر: جؤزس في وظُج

 هدؾ مددد.

ماث حعمل على  ليل هسمىن آلُت عمل خاصت به آلُت العمل لها آلُت واخدة، ظمُع ألاهٍص

ص الخـاعالث. ـّ  زوابصها وجد

جؤزس الهسمىهاث ولى بىمُاث كلُلت   عالكت الخأزحر بالترهحز

ادة الترهحز صداد ألازس بٍص  ٍو

 ىت ُّ  ليل هسمىن جأزحر هىعي بىمُت مع

  مسجبؽ بترهحز السهحزةالخأزحر 

  م زاهىي )خظب جسهحز ألاهٍص

الىؿُـت الاطخلالبُت التي ًلىم 

 بها.

 

 اليسج اإلاخخصصت في إؿساش الهسمىهاث في الجظم هي: ֍

 

 

  جلسيم الهرموهاث مً حيث البييت الكيميائيت: 

 

 :خُض أنها جلظم مً خُض البيُت الىُمُابُت إلى املجمىعاث الخالُت 

 أمُيُت.هسمىهاث خمظُت  .1

الغدة النخامية 1.

Pituitary gland. 

 الغدة الدركية1.

.2 Thyroid gland. 

 جارات الدرق1.

.2 Parathyroid glands 

. 

 الغدثان الكظريجان

 Adrenal glands. 

(  الأكناد)المناسل 

Gonads : 

 Ovariesالمبيضان 

 .Testis والخصيجان

 الغدة الصنوبرية1.

.2 Pineal gland   

 .(ثحح السرير البصري)3.

 (الصعجرية)الجوثة 1.

.2 Thymus. 
 .Pancreasالبنكرياس 1.
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 هسمىهاث عدًدة الببدُد. .2

ت. .3  هسمىهاث بسوجُيُت طىٍس

 هسمىهاث طخحروبُدًت. .4

 .ليل هسمىن جأزحر هىعي بىمُت معُىت 

  :للعىامل الخمظت الخالُت 
ً
 ًىـم جأزحر الهسمىهاث في ألاعظاء اإلاظتهدؿت بشيل عام وؿلا

 وإؿساش الهسمىن املخصن. سرعت اصطىاع .1

 لدم.في بالشما ا الجمل الىاكلتوظىد  .2

 في اليظُج اإلاظتهدؾ. الشكل ألاكثر فاعليتالخدٌى إلى  .3

 في طِخىشٌو الخلُت اإلاظتهدؿت أو في ألاػشُت البالشمُت. مستلبالث هرموهيتوظىد  .4

م الىبد أو اليلُخحن (. إلافراغ النهائي للهرمون الخدزن أو  .5  )والري عادة ما ًخم عً ػٍس

العىامل ًمىً أن ًؤدي إلى حؼحر في ملداز أو ؿعالُت الهسمىن في ملس هرا وإن الخؼحراث الحاصلت في أي مً هره 

 وظُجي معحن.

مىً أن هىظص البيُت الىُمُابُت للهسمىهاث بالجدٌو الخالي:  هرا ٍو

 جلظم الهسمىهاث مً خُض البيُت الىُمُابُت إلى املجمىعاث

 هسمىهُت خمظُت أمُيُت هسمىهاث طخحروبُدًت هسمىهاث عدًدة الببدُد

هسمىها

ث 

بسوجُيُت 

ت  طىٍس

1. Insulin 

2. Glucagon 

3. Samataropin 

4. FSH 

5. LH 

6. Vasapressin 

7. Oxytocin 

8. Thyrotropin 

9. ACTH 

1. Estrogen 

2. Testesteone 

3. Cortisol 

4. Aldosterone 

5. Corticosterone 

6. Progesterone 

1. Epinephrine 

2. Norepinephrine 

3. Dopamine 

4. Thyroxine (T3, T4) 

5. Melatonin 

6. Serotonin 

 

TSH 
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ً
ا ال حعؼى ؿمٍى

وىنها جخخسب في 

م  اإلاعدة لىظىد أهٍص

 الببدُداش

  ًحعؼى بالحل

العظلي أو الحلً 

 جدذ الجلد

  
ً
ا بعظها ٌعؼى ؿمٍى

أو مىطعُا أو على 

شيل جدامُل مهبلُت 

 أو شسظُت.

  ًحعؼى بالحل

دي   العظلُأو الىٍز

  الالخلتine,in  ٌجد

على هسمىهاث مشخلت 

 مً خمىض أمُيُت

  وى 
ً
ا نها حعؼى ؿمٍى

ملاومت للعصازة 

 الهظمُت
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 ثصنيف الهرمونات

 حسث ندي دأثٌسها .1

دؤثس فٍ عدج أيسجح نٌ الجسو :عانح الذأثٌس.1  

(نثل هسنىياخ الغدج الدزقٌح)  

(نحدد)دسذهدف يسٌج خاص : نىضعٌح الذأثٌس.2  

 نثل الذسذسذسوى والاسذسادًىل 

 حسث الىظٌفح.2

الذٌسوكسٌٌ، الأيسىلٌٌ: هسنىياخ ةًاءج .1  

كىيه ( الكىزدٌصول)نٌ أكثس الهسنىياخ الهّدانح : هسنىياخ هّدانح.2

 ًدخل فٍ اسذقلاب التسودًٌاخ والسكاكس والدسو

 حسث سرعح دأثٌسها .3

دؤثس ةسرعح أكتس إذا أى شًادج الغراء الهذًاول ًصًد : قصٌسج الأند.1

 نٌ إفساش الأيسىلٌٌ الري ًفعل آلٌاخ لخفض السكس 

دحذاج لىقر أكتس نٌ الأولى وأههها الكىزدٌصول : طىًل الأند.2  

حسث نكاى وجىد .4

 نسذقتلادها

هسنىياخ نسذقتلادها فٍ الغشاء.1  

هسنىياخ نسذقتلادها فٍ السٌذىةلاسها .2  

 حسث قاةلٌح ايحلالها.5

دًذقل عتس نجسي الدم إلى أيسجذها : هسنىياخ نًحلح فٍ الهاء.1

 الهدف 

 هسنىياخ نًحلح فٍ الدسو.2

نسكتاخ نًحلح ةالهاء كالتسودًٌاخ الجائلح فٍ الدوزاى دسدتط نع 

 حذس دصل لأيسجذها الهدف

 وهى الذصًٌف الهعذهد كىيه ًعكس آلٌح عهل الهسنىى
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Action!  
Target 

moelcuole  
signal 

initiator 

Membrance 
or Cytosolic 

reseptor 
Hormone 

  ألالُت العامت لخأزحر الهسمىهاث:

 

ًسجبؽ الهسمىن )اإلاسطاٌ ألاولي( بمظخلبله )طىاء أوان اإلاظخلبل في الؼشاء الخلىي أو في  .1

 الظِخىبالشما(

 مما ًـعل هاكل إشازي بدةي أو بادا إشازي  .2

ه أو عىامل وطُؼُت .3 ت  ًلىم بدوزه بخـعُل وطابؽ إشاٍز  أو مساطُل زاهٍى

خٌى بحروؿىطـاث، بسوجحن هُىاش، ...(   مً أمشلتها: إًىىٍش

ئاث هدؾ .4 جلىم بالىؿُـت   Target moelcuoleحعمل هره العىامل الىطُؼُت على إػالق ظٍص

  اإلاؼلىبت.

 آلالُاث العامت لخأزحر الهسمىهاث:

I.  :مي على مظخىي الىىاة  جدٍسع الاصؼىاع ألاهٍص

ت  للهرموهاث الستيروئيديتخُض ًمىً  د الاصؼىاع العام ليل مً الحمىض الىىٍو  أن جٍص
ً
 RNAمشال

م  ادة ؿعالُت أهٍص م ٍش باطُت، وذلً عً ػٍس )بىلُمحراش(   RNA Polymeraseاإلاسطالت والىاكلت والٍس

. الهرموهاث الدركيتالعام، هما جؤزس  RNAاإلاظخخدم الصؼىاع اٌ
ً
 بصىزة ممازلت أًظا

II. :باطُت مي على مظخىي الجظُماث الٍس  جىبُه الاصؼىاع الاهٍص

اإلاسطاٌ على  RNAاملحمٌى بىاطؼت  سرعت جرجمت إلاعالم الوراثيخُض حظخؼُع الهسمىهاث جىبُه 

باس ي إلى البروجحن اإلاصؼىع.  الجظُم الٍس

III. :الخأزحر الهسمىوي على مظخىي الؼشاء 

وألامُىاث الياجُيىلُت أن حظبب جبدالث اطخلالبُت  واإلوظىلحن الهرموهاث البروجيييتحظخؼُع ول مً 

مُت   أهٍص
ً
عت في وسجها اإلاظتهدؿت، وعادة حظخؼُع الهسمىهاث أن جيشؽ بصىزة ؿعالت ظمال ت طَس زاهٍى
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م ازجباػها اإلاباشس مع البروجِىاث الؼشابُت اإلاخممت الخاصت ) أي مع  ػشابُت مخخلـت وذلً عً ػٍس

 مظخلبالث هىعُت(.

IV. سمىوي اإلاخعلم بمظخىي الىيلُىجُداث الحللُت: الخأزحر اله 

 

  ًلىم( خمع ألادًيُلًُ الحلليAMPc ).د في جدلُم جأزحر هشحر مً الهسمىهاث  بدوز هام وؿٍس

م الخأزحر الهسمىوي والخؼحراث اإلاؤزسة التي حعخمد  ًمىً إلاظخىي هرا اإلاسهب أن ًصداد أو ًىلص عً ػٍس

 على اليسج بدد ذاتها.

  ادة هبحرة في مظخىي هرا الحمع في الىبد، ولىىه ؿهسمىن الؼلىو  ٌظخؼُع أن ٌظبب ٍش
ً
اػىن مشال

 ً  في مظخىاه  بالعظلت وعلى العىع جماما ؿئن هسمىن ؤلاًبِىـٍس
ً
 طئُال

ً
في اإلالابل ٌظبب ازجـاعا

ادة لىمُت هرا اإلاسهب في  ًظاعف مً همُت هرا الحمع في العظلت بصىزة أهبر بىشحر مً ٍش

 الىبد.

 وظىلحن ؿِظخؼُع خـع أما ألاAMPc    م ادجه الحاصلت عً ػٍس الىبدي بصىزة معاهظت لٍص

ت  الؼلىواػىن. إذ جؤزس الهسمىهاث في مساهص مظخلبلُت هىعُت مىظىدة على الاػشُت الخلٍى

ؽ ؿُما بعد 
ّ
م ألادًيُالث طُىالش الؼشاةياملخخلـت والتي طخيش م اإلاظؤوٌ عً أهٍص ، وهى ألاهٍص

 مً   AMPcاصؼىاع 
ً
ماث البروجِىاث هُىاش    AMPc، وجخجلى آلُت عمل ATPاعخبازا بخيشُؽ أهٍص

ت. ماث اإلاظتهدؿت والبروجِىاث البيٍُى  التي جـظـس ألاهٍص

 ألهمُت خمع  ֍
ً
ال بد مً الخعسؾ على طبُله الهام الري حظلىه العدًد مً الهسمىهاث لخدلُم    AMPcهـسا

 للعدًد مً الهسمىهاث ( اإلاسطاٌ الشاهىي   AMPcجأزحرها ) ٌشيل 

 ًيىن أخد بسوجِىاث عابلت  Receptorًسجبؽ الهسمىن )اإلاسطاٌ ألاولي( باإلاظخلبل  .1
ً
  Gs، إما G) ػالبا

 (  inhibitمشبؽ  Giأو  stimulateمىبه 

 ؿخخيشؽ هره البروجِىاث هدُجت لهرا الخأزحر. .2

ؽ بدوزها ألادًيُل طُىالش ) اإلاىظىد على الظؼذ الداخلي لل .3
ّ
ل اٌ وجيش  ATPؼشاء( والري ًلىم بخدٍى

ىم   AMPcإلى   (  Mg+2)بىظىد اإلاؼجًز

AMPcفي الىُىاش البروجُجي اإلاعخمد على   Rاإلاخىلد بالىخُدة الخىـُمُت   AMPcًسجبؽ  .4
- . 

ت  .5 ل البروجحن إلى ؿىطـىبسوجحن Cؿخخدسز الىخُدة الخدـحًز عمل ذلً على جدٍى ًلىم  وجخيشؽ َو

ىلىظُت اإلاؼلىبت.  بالخأزحراث الـحًز

 مالخـاث: ֍
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بعع الهسمىهاث جدخاط عىصس اطخجابت )إطاؿت للمظخلبل( والطُما الهسمىهاث ذاث اإلاظخلبالث  .1

 اإلاىظىدة في الىىاة.

 : اإلاىاد التي حظاعد على زبؽ الهسمىن مع اإلاظخلبل.agonistsاملحـصاث  .2

اة ومً ألامشلت  .3 ع إال مً خالًا مىىَّ الهسمىهاث التي جدخاط لعىصس اطخجابت )جخىاظد في الىىاة( الجصىَّ

 على ذلً: 

دًت.  اليىلِظتروٌ ، اليىزجحزوٌ، الخحروهظحن والهسمىهاث الظخحرٍو

م بأهىاع خاصت مً البروجِىاث  .4
ّ
ت وول منها ًخعل  ومً أهم هره اإلاظالً:   Gجخعدد اإلاظالً ؤلاشاٍز

a.  مىهىؿىطـاث الحاللي ً   AMPcطبُل أدًىىٍش

b.  خٌى بىلي ؿىطـاث  )ًلعب دوز إشازي مهم(  PIP2طبُل ؿىطـى إًىىٍش

c.  طبُلG  مىهىؿىطـاث ً  . G-GMPػىاهىٍش

وجختزن على الىظه الداخلي  GTP، أما الشيل الـعاٌ ؿهى GDPهى  Gالشيل ػحر الـعاٌ لبروجِىاث  .5

 للؼشاء 

 

 كيمياء ووظائف الهرموهاث: 

ت للهسمىهاث خظب الؼدد اإلاـسشة.   طىؾ هدزض الىُمُاء الحٍُى

A.  هرموهاث الوطاءHypothalamus Hormones : 

ؼت  (Releasing.H)جىـم هسمىهاث الىػاء وؿُـت الىخامى الؼدًت، وهره الهسمىهاث إما مؼِللت  أو مشّبِ

(Inhibiting.H) . 

 وأهم الهسمىهاث الىػابُت هي: 

 جسوبحن )أي اإلاؼلم للهسمىن اإلاىبه للدزكُت(الهسمىن اإلاؼلم للشحرو  .1

 Thyrotropin-releasing hormone- TRH  

   Growth hormone-r h GH,RHالهسمىن اإلاؼلم لهسمىن الىمى  .2

 .Somatostatineالهسمىن اإلاشبؽ لهسمىن الىمى الظىماجىطخاهحن  .3

  Prolactine-Realeasing Factor (PRF) العامل اإلاؼلم لهسمىن البروالهخحن .4

  Prolactine-Inhibiting Factor (PIF) العامل اإلاشبؽ لهسمىن البروالهخحن .5

  Gonadotropine R.H (GnRH)الهسمىن اإلاؼلم إلاىظهت ألاكىاد  .6
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   Cortico R.H (CRH)الهسمىن اإلاؼلم إلاىظهت اللشسة  .7

 هسمىهاث جخصن في الىخامى العصبُت )الخلـُت(: .8

a.  الهسمىن اإلاظاد لإلبالتAntidiuretic.H (ADH)   

b.  ألاوهظِخىطحنOxytocine  

B.  :هرموهاث الىخامىPituitary glands 

 )أمامي ػّدي وخلـي عصبي( 

 مع الىػاء 
ً
الىخامى هي العظى السبِس ي للخىـُم الهسمىوي في الجظم وهرا الدوز ٌعىد إلى ازجباػها وؿُـُا

(Hypo Thalamus) ًىـم بالخالي الـعالُت الهسمىهُت للؼدد  الري ًىـم بدوزه الىخامى الهسمىهُت هما

ت.
ّ
 الصم واؿ

I.  :الىخامى ألاماميت 

هي التي جلىم باليشاغ الهسمىوي ألاطاس ي خُض أن الـص ألامامي هى اللظم ألاهبر وألاهثر أهمُت في 

ؤلف هرا الـص خىالي  % مً وشن الؼدة، وحشمل هسمىهاث الىخامى ألامامُت 77الؼدة الىخامُت ٍو

 خازاث: 

 : Thyroid-stimulations (T.S.H)هسمىن اإلاىظه للدزق ال .1

 
ً
ظمى أًظا ئي  ThyroTropinَو خألف  300000)الشحروجسوبحن( وهى بسوجحن طىسي ًبلؽ وشهه الجٍص ٍو

وزالسي ًىد  T4مً هىعحن لخدذ الىخداث : ألـا وبِخا، وهى ًىـم إؿساش الدزق مً الخحروهظحن

  T3الخحروهحن

  :يرجفع في 

i.  كصىز الدزق ألاولي 

ii.  )وزم هخامي : 
ً
 ؿسغ الدزق الشاهىي )هادز ظدا

  :يىخفض في 

i. .ؿسغ الدزق ألاولي 

ii.  )كصىد الدزق الشاهىي )الىاظم  عً كصىز الىخامى 

  Critenismالـدامت  كصىد الدزق الىالدي 

 :  Growth Hormoneهسمىن الىمى  .2
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 الظىماجىجسوبحن 
ً
دعى أًظا خمع أمُجي، طلظلت وخُدة  191مً وهى ميىن  Somatotropinٍو

 مً عدًد الببدُد.

خصبؽ بىطاػت الببدُد السباعي جدذ اإلاهادي  GNRHًخدسض إؿساشه بىطاػت  ٍو

 )الظىماجىطخابحن(، 

دسض إؿساش عامل الىمى)  ( الشبُه باألوظىلحن  Iًسجبؽ هسمىن الىمى مع اإلاظخلبالث في الىبد ٍو

IGH-I خىاطؽ معـم الخأزحراث  الري ًجٌى في الدوزان لحرجبؽ مع البروجِىاث السابؼت له ٍو

 املحسطت للىمى في الجظم بىطاػت هسمىن الىمى.

لت اث هسمىن الىمى لعُىت عشىابُت ال  الىبضاث ًـسش هسمىن الىمى بؼٍس وإن معاًسة مظخٍى

جـهس أي ؿابدة إطاؿت إلى أن ؿسغ إؿساش هسمىن الىمى ًتراؿم مع خاالث: الدشمع الىبدي، 

 ، وعدد مً ألامساض الحادة. Iت، الللم، الداء الظىسي مً الىمؽ املجاع

اث  لدي أػلب الحاالث في اإلاسض ى الرًً لديهم ؿسغ إؿساش هسمىن  IGF-Iلىً جـُد معاًسة مظخٍى

 الىمى.

 :ادة إؿساش هسمىن الىمى  ٍش

i.  كبل البلىغ: العمللت الىخامُتPituitary Gigantism 

ii.  بعد البلىغ: ضخامت النهاًاثAcromegaly. 

 :هلص إؿساش هسمىن الىمى 

 .Short Statureكصس اللامت)اللصامت( 

 

 : Prolactin (PRL)البروالهخحن  .3

 الهسمىن اإلاىلد للبن، وهى عدًد ببدُد
ً
دعى أًظا ًدض على اطخمساز إهخاط البروظظترون مً  ٍو

 الجظم ألاصـس وجصداد وظبت هرا الهسمىن في اإلاصل إزىاء الحمل، وجىخـع بعد الىالدة.

مىً أن ًخصبؽ إؿساش البروالهخحن بعامل ًـسش مً ما جدذ اإلاهاد هى الهسمىن اإلاشبؽ للبروالهخحن  ٍو

Dopamin. 

 ؿسغ البروالهخحن :  ازجـاعه 

 : ال إباطت، اهلؼاع ػمض، زسخلُب.عىد اليظاء .1

 عىد السظاٌ: هلص شهىة ظيظُت، عىاهت. .2

ب  .4  Follicule Stimulationg H (F.S.H)الهسمىن اإلاىبه للجٍس
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د مً إػالق البروظظترون  بروجيني سكري هى هسمىن  ٍص ب ٍو  في همى الجٍس
ً
 أطاطُا

ً
ًلعب دوزا

اهخـاطه ٌشحر إلى كصىز ألاكىاد  (وازجـاعه ٌشحر إلى كصىز ألاكىاد ألاولي،LH)الىاظم عً 

 الشاهىي.

 :  Luteinizing H (LH)الهسمىن اإلالىجً  .5

  بروجين سكري هى 

a.  دسض على ؤلاباطت وعلى جؼىز الجظم ب دوػساؾ ٍو لدي ؤلاهار ًدسض على هضج ظٍس

يبع إؿساش ول مً ؤلاٌظتروظحن والبروظظترون  ألاصـس ٍو

b. لدظخىطخحرون( في الخصُت.لدي الروىز: ًخسض على إهخاط ألاهدزوظُىاث )ا 

ت هىعُت ؿُيشؽ مدللت ألادًيُالث التي جيشؽ بدوزها جيّىن اٌ  LHًسجبؽ  إلى مظخلبالث خلٍى

AMPc .ادة ؤلاوشاء الحُىي للبروظظترون والدظخىطخحرون  الري ٌظهم بدوزه في ٍش

 ًصداد جسهحزه في البالشما أزىاء البلىغ وفي ؿترة ؤلاباطت.
ً
ىلىظُا  ؿحًز

 : ACTHالهسمىن اإلاىظه للشس الىـس  .6

  39ًخألف مً طلظلت واخدة مً عدًد الببدُد وهى ميىن مً  ببتيديهسمىن 
ً
 أمُيُا

ً
خمظا

 ًىـم إؿساش هسمىهاث كشس الىـس.

ادة إهخاط اٌ  ACTHآلُت عمله: ًؤدي ازجباغ اٌ  بالؼشاء الخلىي إلى جـعُل مدللت ألادًيُالث وٍش

AMPc اء الحُىي للظخحروبُداث.وبالخالي جىبُه ؤلاوش 

  :ًسجـع في 

i. )داء أدٌظىن ) كصىز كشس الىـس 

ii. )مخالشمت وىشِىؽ )ؿسغ وشاغ كشس الىـسالخالي لـسغ وشاغ الىدامى 

  :ًىخـع في 

i. .كصىز الىـس الىاظم عً خلل وػُـت الىخامى 

ii.  .مخالشمت وىشِىؽ الىاظمت عً ؿسغ جيسج هـسي 

II.  :الىخامى املتوسطت 

-MSHأهىاع مً الببدُداث وهي:  3والتي حشخمل على  MSHحشيل الهسمىهاث اإلاىبهت للخلُت اإلاُالهُت 

 ػاما.-MSHبِخا و  -MSHألـا، 

III. :الفص الخلفي للىخامى 
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)الهسمىن اإلاظاد  Vasopressin: الفازوبريس يجدىي خالصت الـص الخلـي للىخامى مادجحن هما

وألاوكس ي جوسين اث الخأزحر الساؿع للظؼؽ واإلاظاد الدزاز البٌى ( اإلاىخجت في الىػاء و ذ ADH لإلدزاز

Oxytocin .ذو الخأزحر املحسض للىالدة 

خمىض  8ومً الىاخُت الىُمُابُت ؿئن ألاوهظِخىطحن هى عبازة عً عدًد ببدُد خللي مؤلف مً 

ظحن ؿبىِخه حشبه بيُت ألاوهظِخىطحن وجىمً الاخخالؿاث ؿُما  بُنهما في خمظحن أمُيُت، أما الـاشوبَس

ظدبدٌ  ظحن َو أمُيُحن ؿلؽ: إذ ٌظدبدٌ الاًصولىطحن في ألاوهظِخىطحن بالـُيُل الاهحن في الـاشوبَس

ظحن أو باألزظُىحن. ً في الـاشوبَس  لىطحن ألاوهظِخىطحن باللحًز

C.  :هرموهاث الدرقThyroid glands 

 جيخج الدزق هسمىهحن أطاطُحن هما: 

 .T4الخحروهظحن  .1

ًزالسي ًىد  .2  .T3الخحروٍش

ىخـظان في ظمُع خاالث كصىز الدزق.  ًسجـعان في ظمُع خالالث ؿسغ وشاغ الؼدة الدزكُت ٍو

 اصؼىاع وهُمُاء الهسمىهاث الدزكُت: 

والؼلىبىلحن   IodoThyroglobulinإن الظلف ألاولي للهسمىن الدزقي هى الؼلىبىلحن الدزقي الُىدي 

خألف م19sًالدزقي هى بسوجحن طىسي )  وخُدجحن زىابِخحن )أي زىاةي اللظُم( عدًدحي الببدُد. ( ٍو

ت على 17ًدىي ول زىاةي كظُم على  اث، وجصؼىع الظالطل عدًدة الببدُد ػحر الحاٍو % مً الظىٍس

اث. بُت، خُض جظاؾ بعدها بعع الظىٍس  الُىد في الشبىت الظِخىبالطمُت الباػىت للخلُت الجٍس

م الدظسب. وبعد هرا ًـسش الؼلىبىلحن بُت عً ػٍس  الدزقي إلى اللمعت الجٍس

بُت خُض ًخم سحبها  لها لخخىكف في الخالًا الجٍس ت ذاث اإلايشأ اللىحي ػٍس جخابع شىازد الُىد الالعظٍى

 إلى داخل الخلُت بىاطؼت الىلل الـعاٌ.

ً اإلاخىؿسة بىثرة في ظصيء الؼلىبىلحن ال دزقي وذلً جؤهظد شىازد الُىد وجىلل إلى زماالث الخحروٍش

حن على املجمىعت الهُمُت: البحروهظُداش والبحروهظُداش الدزقي. محن الحاٍو  بخىطؽ ألاهٍص

ً في الؼلىبىلحن الدزقي في اإلاىكع الشالض مً الىىاة الحللُت  ججسي عملُاث الُىدهت إلى زماالث الخحروٍش

 وبعدها في اإلاىكع الخامع.
ً
 أوال

ً )في اإلاسخلت الشاهُت( مما ًؤدي إلى حشىُل أخادي ًىد الخحروش  ًٍ ) في اإلاسخلت ألاولى( وزىاةي ًىد الخحروٍش

ً ًلتربان مً بعظهما البعع داخل ظصيء الؼلىبىلحن  ئحن مً زىاةي ًىد الخحروٍش عخلد أن ظٍص َو

ً أو ماٌظمى الخحروهظحن   طمً زابؼت ببدُدًت. T4الدزقي لُدشيل هدُجت لرلً زباعي ًىد الخحروٍش
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ً وبشيل ممازل ًجسي  ً لُدشيل زالسي ًىد الخحروٍش ً مع زىاةي ًىد الخحروٍش اكتران أخادي ًىد الخحروٍش

T3. 

لىم الهسمىن اإلاىظه للدزق   بخيبُه ظمُع أػىاز اصؼىاع الهسمىن الدزقي.  TSHٍو

 في الغدة الدركيت بإفراز : cكما جلوم الخاليا 

اث اإلاسجـعت لليالظُىم اإلادشسد في اإلاصل. هسمىن اليالظِخىهحن م اإلاظخٍى  الري ًخيبه اؿساشه عً ػٍس

خألف مً   أمُجي. 32وهسمىن اليالظِخىهحن ذو بيُت ببدُدًت ٍو
ً
 خمظا

ادة  ادة جشبُذ اليالظُىم على العـام وٍش م: ٍش ًخجلى عمله بخـع مظخىي ولع البالشما عً ػٍس

ٍص م اليلُت، ٍو م اليلُت.إػساح اليالظُىم عً ػٍس  د في ػساح الـىطـاث عً ػٍس

 

 التأثيراث الكيميائيت الحيويت للهرموهاث الدركيت: 

د مً   في الاطخلالب الخلىي ؿهي جٍص
ً
 مهما

ً
 معدل الاستلالب اللاعديجلعب الهسمىهاث الدزكُت دوزا

B.M.R (basal metabolic rate) هسمىهاث إلاعـم خالًا الجظم مما ٌعلل الخأزحر اإلاىلد للحسازة لل

 عىد ؤلاوظان.  جحفيز الىمو والتطور العظميالدزكُت، هما جلىم الهسمىهاث الدزكُت بدوز مهم في 

أزىاء الحُاة الجىُيُت وفي مسخلت الؼـىلت ٌعخمد على وظىد  هضج الدماغ السوي باإلطاؿت لرلً ؿئن 

ىن الدزق ) همُاث واؿُت مً هسمىن الدزق، خُض ًددر جأخس عللي العيىض في خاٌ ػُاب هسم

 (. Cretinismالـدامت 

أما في البـع ؿُؤدي عىش هسمىن الدزق إلى جأزس همى الجظم وجؼىزه ولِع مً الىادز أن وشاهد خاالث 

 العيىض في اإلاظىحن جالُت للصىز الدزق. Dementiaمً الخسؾ 

 

 : TsHلخدسي أمساض الؼدة الدزكُت هلىم بئظساء اخخباز 

1. TsH مسجـع : كصىز ػدة دزكُت. 

2. TsH .مىخـع: ؿسغ وشاغ الؼدة الدزكُت 

 ألهمُت هرا الخدلُل ؿئهه ًجسي بشيل زوجُجي لألػـاٌ خدًثي الىالدة.
ً
 وهـسا

D.  :هرموهاث جاراث الدرقParathyroid glands  

الري ٌظاهم مع ول مً  Parathormonالباراثورمون جـسش الؼدد ظازاث الدزق هسمىن 

بالحـاؾ على مظخىي ػبُعي ليالظُىم وؿىطـىز  Dوالشيل الـعاٌ مً الـُخامحن  اليالظِخىهحن

 الدم.
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ىمً  84وهى عدًد ببدُد ميىن مً  خمع أمُجي ًخم اطخلالبه في الىبد واليلُت وزبما في العـام، ٍو

ً اليالظُىم  عمله ألاطاس ي في الحـاؾ على والظُىم الدم طمً الحدود الؼبُعُت وذلً بخدٍس

اث: الشازدي ىلىجي على عدة مظخٍى مازض هرا الهسمىن عمله الـحًز  هدى الظابل خازط الخلىي، ٍو

  ادة عىدة امخصاص اليالظُىم إلى الظابل اليلُت: ٌعمل على ػسح الـظـىز في البٌى وٍش

 خازط الخلىي.

  د مً امخصاص اليالظُىم اإلاعىي بشيل ػحر مباشس، خُض أهه ألامعاء الدكُلت: ًٍص

م ألـ ً الشيل )-اًـعل إهٍص ( زىاةي 25-1هُدزوهظُالش الري ٌظاعد على جيٍى

د بدوزه مً الامخصاص اإلاعىي لليالظُىم.  Dهُدزوهس ي ؿُخامحن   الري ًٍص

  د مً ازحشاؾ العـام بخيشُؽ الخالًا الياطسة وجشبُؽ الخالًا الباهُت العـام: ًٍص

 للعـم.

م هـام الخللُم بشيل أطاس ي بىطاػت مظخىي اليالظُىم  PTHًظبؽ إؿساش الـ  الحس في الدم عً ػٍس

ؤدي اهخـاطها إلى  PTHالساظع خُض ًؤدي ازجـاع شىازد اليالظُىم في الدم إلى جشبُؽ إػالق اٌ ٍو

 اػالق هرا الهسمىن.

E.  :هسمىهاث الىـسAdrenal glands 

I.  :لب الكظر 

ت حعسؾ باطم  ت إلى شمسة مً اإلاسهباث العظٍى جيظب هسمىهاث لب الىـس مً الىاخُت البيٍُى

 وأمُىاث واجُيىلُت 
ً
مً وهي مشخلت  Catecholaminesالياجُيٌى أمُىاث، خُض جصىف ػبُا

 التيروزيً.

% مً الـعالُت الهسمىهُت إلاسهباث الياجُيٌى أمُيُت في لب الىـس ًمىً أن حعصي 87هرا وإن 

ىالُت في إ ً أن ًسجبؽ مع اإلاظخلبالث ألـا وبِخا ألادٍز ً ، خُض ًمىً لإلًبِىُـٍس لى ؤلاًبِىُـٍس

م ألادًيُل  هشحر مً اليسج، وكد جبحن أن الخأزحراث بِخا هي التي جتراؿم مع ازجـاع في ؿعالُت ألاهٍص

ماث )الب AMPcطُىالش وبالخالي جصداد همُت  ؤدي هرا الازجـاع إلى جيشُؽ أهٍص روجِىاث هُىاش( ٍو

ت  ت لىشحر مً الخأزحراث الىُمُابُت الحٍُى ماث اإلاـظـسة الظسوٍز وبالخالي جسجـع ؿعالُت ألاهٍص

.ً  لإلًبِىُـٍس

II. :ت  كشر الكظر جيخج كشسة الىـس هسمىهاث طخحروبُدًت هاّمت جدعى الظخحروبُداث اللشٍس

ىلىجي لشالر مجمىعاث هي:  لخأزحرها الـحًز
ً
 وجلظم جبعا
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i.  اث الؼلىوىوىز ت( التي جؤزس في اطخلالب الظىٍس جُيىبُداث )اللشساهُاث الظىٍس

والدطم والبروجِىاث وأهمها : اليىزجحزوٌ ومظخللبه اليىزجحزون 

 واليىزجُيىطخحرون.

ii.  ع اإلااء في اليسج وأهمها اللشساهُاث اإلاعدهُت التي جىـم اطخلالب الىهاٌز وجىَش

 ألالدوطخحرون.

iii.  ألاهدزوظُىاثAndrogenes  ٌظتروظُىاث و ؤلاestrpgenes   والتي جؤزس على

ت في أعظائها اإلاظتهدؿت الخاصت.  الصـاث الجيظُت الشاهٍى

 البيُت الىُمُابُت العاّمت: 

ً اإلاهدزط هىىاة  جخألف ظمُع الهسمىهاث الظخحروبُدًت مً هُيل البيخان الحللي مع الـُىاهتًر

 لخىىع ألاشياٌ الـساػُت اإلاخماهبت 
ً
 للظخحروبُداث ؿئهه ًيىن لدًىا الاخخماالث الخالُت: هُمُابُت، وهـسا

أن جسجؼبا مع بعظهما إما بدظب الشيل الـسغي اإلاـسوق    Bو   Aًمىً للحللخحن  .1

trans أو بدظب الشيل الـساغي اإلالسون cis  أما الاٌظتروظُىاث ؿلِظذ كادزة على

 ألن الحللت 
ً
ت.هي خللت ع  Aحشىُل أي مً الىمؼحن الـساػُحن هـسا  ؼٍس

 الججاه معحن، إما  .2
ً
ًمىً لرزاث الهُدزوظحن أو الصمس ألاخسي أن جسجبؽ مع الحللاث وؿلا

 إلى أعلى طؼذ الحللت ) اإلاماهب بِخا( وإما إلى ألاطـل )اإلاماهب ألـا(

 إلى الصمس اإلاىظىدة على هـع 
ً
وبصىزة مخـم عليها ٌعخبر الشيل ذو الاججاه بِخا ميظبا

شاز إليها على الشيل بخؼىغ زخُىت C19اإلاظخىي والصمسة اإلاخلُت في اإلاىكع  ، َو
ً
 مشال

 أما الصمس ألـا اإلاعاهظت ؿِشاز إليها بخؼىغ مىلؼت.

 الاصطىاع الحيوي للهرموهاث الكظريت: 

 الكوليسترولالظلف ألاولي الصؼىاع ظمُع الظخحروبُداث خُض ًدشيل  acetateاث حعخبر ألاطِخ

 البريغىولولون الري ًخدٌى بدوزه ) بعد أن جخعسض طلظلخه الجاهبُت لعملُاث حشؼحر وأهظدة( إلى 

عخبر طخحروبُد مدىزي جدشيل مىه ظمُع الهسمىهاث الظخحروبُدًت ألاخسي.  َو

ؼىىلىلىن  م هاشع  البروجسترونفي الظِخىشٌو إلى  pregnenoloneًخدٌى البٌر ًخىطؽ أهٍص

م -17الهُدزوظحن أو إلى  ؼىىلىلىن بىاطؼت أهٍص  هُدزوهظُالش هىعي.-17هُدزوهس ي بَس

وهرًً الظخحروبُدًً ًخدىالن إلى مجمىعت مخخلـت مً الهسمىهاث الـعالت في الشبىت 

مُخحن هما : ألاهظُجُىاشاث وهاشعاث الظِخىبالطمُت الباػىت واإلاخلدزاث بخأزحر مجمىع خحن أهٍص

ئي )باليظبت للمجمىعت ألاولى( و  الهُدزوظحن اللخحن جخؼلبان لعملهما ول مً ألاهسجحن الجٍص
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NADPH  مُت املجخمعت هي إطاؿت الصمس ) باليظبت للمجمىعت الشاهُت ( وهدُجت هره الخـاعالث ألاهٍص

 . C21و  C17و  C11الهُدزوهظُلُت أو الىُخىهُت في اإلاىاكع 

ت إلؿهاز ؿعالُتاللشساهُاث  C21وبشيل عام ًمىً اللٌى أن الهدزهظلت في اإلاىكع  هي طسوٍز

ت واإلاعدهُت.  الظىٍس

ت أهمُت ؿهي: اليىزجحزوٌ واليىزجُيىطخحرون وأن أهثر اللشساهُاث  أما أهثر اللشساهُاث الظىٍس

 اإلاعدهُت ؿعالُت هى هسمىن ألالدوطخحرون.

أهدزوطخحرون مجزوع الهُدزوظحن هى ألاهدزوظحن الىـسي السبِس ي خُض ًدشيل بشؼس  ٌعخبر ألاًبي

ؼىىلىن. -17الظلظلت الجاهبُت ٌ   هُدزوهس ي بَس

F.  : هرموهاث ألاكىاد 

I. :الخصيتان  
ً
ًصؼىع الهسمىن الرهسي السبِس ي الخِظخىطخحرون مً خالًا لُدٌؽ اعخبازا

ؼىىلىلىن و البروظِظترون،  مً اليىلِظتروٌ وعبر ول مً اإلاسهباث الخالُت: البٌر

هُدزوهس ي البروظِظترون، خُض ًخدٌى ألاخحر إلى ألاهدزوطدىدًىن الري ٌعخبر 

 مً الدظخىطخحرون جىظد في 
ً
الظلف اإلاباشس للدظدظترون وهىان همُت كلُلت ظدا

بالشما ؤلاهار خُض جيشأ بصىزة زبِظُت مً الخدٌى الجاهبي لألهدزوطدىدًىن الى 

 ن بىاطؼت اإلابُع.الدظخىطخحرو

II. :بُت أو  املبيضان ت ًـسشها اإلابُع : الهسمىهاث الجٍس هىان هىعان مً الهسمىهاث ألاهشٍى

ب ػساؾ  اإلاخؼىز  Graafian follicleؤلاٌظتروظُيُت اإلاىخجت مً كبل خالًا ظٍس

 . corpus lutumوالهسمىهاث البروظظتروهُت اإلاشخلت مً الجظم ألاصـس  

ذزة هسبىن جخخلف عً ألاهدوزظُىاث  18ُت هي طخحروبُداث مؤلـت مً والهسمىهاث ؤلاٌظتروظُي

 عً ظمُع الظخحروبُداث الؼبُعُت ألاخسي جدىي  C10بـلدان للصمسة اإلاخُلُت مً اإلاىكع 
ً
وخالؿا

ت.  الهسمىهاث الاٌظتروظُيُت على خللت عؼٍس

ت والري ًخمخع بأعلى ؿعالُت مً املجمىعت  أما الهسمىن ألاٌظتروظُجي ألاطاس ي في الدوزة الدمٍى

الاًدظسوظُيُت ؿهى الاطُترادًٌى خُض ًيىن في خالت جىاشن اطخلالبي مع الاٌظترون ألاكل ؿعالُت 

 مىه.

دشيل مً  ٌى  الاٌظتروظحن ألاطاس ي الري ًىظد في بٌى اإلاسأة الحامل وفي اإلاشُمت ٍو عد الاطُتًر َو

 . C17هُت في اإلاىكع وإزظاع الصمسة الىُخى  C16هدزهظلت الاٌظترون في اإلاىكع 

 الصؼىاع الاطتروظُىاث في ول مً الخصِخحن 
ً
حعخبر ول مً الدظخىطخحرون وألاهدزوطدىدًىن أطالؿا

ً واإلاشُمت.  واإلابُظحن والىـٍس
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وحظخللب الاطتروظُىاث والبروظظتروهاث بـعالُت مً كبل الىبد خُض ًدٌى الىبد الاطترادًٌى 

ٌى ًؼسع  في البٌى  وؤلاطترون إلى اطتًر

G.  :هرموهاث املعثكلت 

I.  :ألاوسولين 

ذ وهىان ظظس زىاةي  ًخألف مً طلظلخحن عدًدحي الببدُد ًسبؼهما ظظىز زىابُت الىبًر

ذ زالض مىظىد على الظلظلت   ذاتها  Aالىبًر

د ألاوظىلحن مً اصؼىاع الهسمىهاث الدزكُت وهرلً مً اصؼىاع اليىلِظتروٌ وىهه  ًٍص

ماث د مً بىاء ألاهٍص  اإلاظؤولت عً صىع اليىلظتروٌ. ًٍص

عخبر ألاوظىلحن الهسمىن الببدُدي ألاٌو  ئي اإلاسجـع الري أمىً جسهُبه  –َو ذي الىشن الجٍص

 بعملُت الهىدطت الىزازُت والهسمىن الىخُد الخاؿع لظىس الدم

II. :زمالت خمع أمُجي طمً طلظلت  29هى عبازة عً عدًد ببدُد ًدىي على  الغلوكاكون

خىي هرا الجصيء الهسمىوي على الظِظخِئحن أو البرولحن أو الاًصولىطحن ولىىه واخدة، وال ًد

بخىؿان وهى هسمىن زاؿع لظىس الدم  ًدىي على اإلاُدُىبحن والتًر

H. :هي عدًداث ببدُد جيخج مً كبل خالًا مخاػُت ذاث إؿساش داخلي في  هرموهاث اللىاة املعويت املعديت

ً اإلاعدة واإلاعي الدكُم، وهىان زالزت  ت زبِظُت معسوؿت هي : الؼاطتًر  gastrinهسمىهاث معدًت معٍى

خحن واليىلِظِظخىهُىحن   Cholecystkinin    والظُىٍس

I.  : هرموهاث الغدة الصىوبريت 

 OXT, ADHجـسش عىامل مؼللت جدض على إؿساش الحازاث التي جـسش الهسمىهحن العصبُحن 
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