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 السابعة ةاملحاضر 

 الغدد الصم

تعود بدايات علم الغدد الصم إلى النصف الثاني من القرن العشرين وإن كانت بعض أطرافه قد ظهرت قبل 

 الفرنس ي C. Bernard برنارذلك، حين الحظ بعض الباحثين دور األخالط في تنظيم وظائف الجسم. وكان لكلود 

 .Internal secretion ل مفهوم اإلفراز الداخليمؤسس الفيزيولوجيا الطبية الفضل في إدخا

يعمل جهاز الغدد الصم بالتنسيق مع الجهاز العصبي على التحكم في وظائف أجهزة الجسم لتحقيق 

 لحفظ النوع. Reproduction والتوالد Adaptation والتكيف Homeostasis االستتباب

تدعى الهرمونات  -ة بإفراز مواد كيميائية حيوية بأنها غدة متخصص Endocrine gland وتعّرف الغدة الصماء

ن الغدد ع؛ للتأثير في الخاليا األخرى وذلك لتمييزها )داخلية اإلفراز( في الدم مباشرة، أي في الوسط الداخلي -

 األخرى خارجية اإلفراز كالغدد اللعابية والعرقية وغدة الثدي.

تم اقتحام  -في التقنية الطبية والكيميائية واالستقصائية  وبفضل التقدم الهائل -ومع نهايات القرن العشرين 

الذي يدرس العالقات  Neuroendocrinology مجال جديد في علم الغدد الصم هو علم الغدد الصم العصبي

والتآثر بين جهازي التحكم في العضوية، وهما الجهاز العصبي بسياالته العصبية وجهاز الغدد الصم بمفرزاته 

الذي يتلقى اإلشارات من الجهاز  Hypothalamus ذ يلتقي هذان الجهازان على مستوى الوطاءالخلطية؛ إ

 ما يعرف باملحور 
ً
 النخامي. -الوطائي  - العصبيالعصبي وينقلها إلى الغدد الصم املحيطية عبر النخامى مشكال

؛ إذ يسمح تطور هذا Autoimmunity ولعلم الغدد الصم قربى ال يمكن تجاهلها باعتالالت املناعة الذاتية

 العلم بالكشف عن اآلليات املرضية لكثير من األمراض الغدية الصماوية.

 لتقدم هذا العلم وتطبيقاته السريرية، 
ً
 جديدا

ً
وجاء تطور علم الوراثة والهندسة الوراثية ليضيف دفعا

 على صحة البشر.
ً
 ويؤمل أن ينعكس ذلك خيرا

الكيميائية ه وأعضائه املختلفة من خالل التآثر بين العديد من الرسل يتم تنسيق وظائف خاليا الجسم ونسج

 التي تتضافر أعمالها من أجل صون االستتباب، ومن هذه الرسل:

اقل العصبية .1 تحررها نهايات املحاوير العصبية في مشابك وموصالت  : Neurotransmittersالنو

 في التنظيم الوظيفي.
ً
 مشبكية، وتؤثر موضعيا

 مك –تفرزها الغدد الصماء : Hormones الهرمونات .2
ً
وتلقيها مباشرة في الدوران الدموي  –ا ذكرنا سابقا

 لتمارس تأثيرها في أماكن أخرى من الجسم.

تفرزها العصبونات في الدوران لتؤثر في  : Neuroendocrine Hormonesهرمونات عصبية صماوية .3

 أجهزة الجسم املختلفة.

تفرزها اللمفاويات التائية املساعدة  :Lymphokinesلمفوكينات أو ال Cytokinesالسيتوكينات  .4

 . على الخاليا األخرى في الجهاز املناعي وعلى خاليا نقي العظمتمارس تأثيرها 
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 الغدد الصم عند اإلنسان

، مجموعة من الغدد املتفرقة املوجودة في أنحاء مختلفة من الجسم، (1)الشكل يضم جهاز الغدد الصم 

 ويشمل: 

  .Pineal gland غدة الصنوبريةال .1

 .Pituitary gland الغدة النخامية .2

 .Thyroid gland الغدة الدرقية .3

 .Parathyroid glands ريقات(الغدد جارات الدرق )الد   .4

 .Thymus gland أو التوتة الغدة التيموسية أو الزعترية )الصعترية( .5

 .Adrenal glands الغدتان الكظريتان .6

 .)تعد غدة مختلطة أي داخلية وخارجية اإلفراز( Pancreas لةأو املعثك البنكرياس .7

عند اإلناث Ovariesواملبايض  ،عند الذكور Testesالخص ى األقناد وتشمل الغدد الجنسية أو  .8

 من الغدد املختلطة(. 
ً
 )أيضا

، يوجد العديد من الخاليا الغدية الصماوية املبعثرة أو امل
ً
جتمعة في أماكن باإلضافة إلى الغدد املذكورة سابقا

 صماوية، نذكر منها:
ً
 متفرقة من الجسم، وتدعى نسجا

 .Hypothalamus الوطاء )تحت املهاد( .1

 خاليا في مخاطية املعدة واألمعاء. .2

 خاليا في النسيج الكلوي. .3

 

 

 

 

 

 (: جهاز الغدد الصم عند اإلنسان.1الشكل )
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 الهرمونات وتصنيفها 

 إلى: )بنيتها الكيميائية( يائيةالناحية الكيمف الهرمونات من تصنّ 

هرمونات  :مثلمعظم هرمونات الجسم من هذا النوع  :)عديدات الببتيد( ببتيديةبروتينية أو هرمونات  .1

(، هناك ن الباراثورمو ريقات )هرمونات الغدة النخامية، هرمونات الوطاء، هرمون الد  معظم  ،البنكرياس

تركيبها السكر وتدعى الهرمونات البروتينية السكرية فئة أخرى من الهرمونات البروتينية يدخل في 

 .LH، والهرمون امللوتن FSH، والهرمون املنشط للجريبات TSHكالهرمون املنشط للدرق 

والتيرونين ثالثي  مثل: التيروكسيننوع معين من الحموض األمينية،  وتتركب من الهرمونات األمينية: .2

 الكظر،هرمونات لب  من )الكاتيكوالمينات(والنورأدرينالين  لينواألدرينا ،ةالدرقي اتالهرمونمن  اليود

املشتق  (، وامليالتونين )هرمون الغدة الصنوبريةفقط من الحمض األميني التيروزينوجميعها مشتقة 

 فقط. من الحمض األميني التربتوفان

لقشاااااااااااااارياااااة وكلهاااااا تشااااااااااااااتق من الكولسااااااااااااااترول، و ي الهرموناااااات الكظرياااااة ا :ةالسااااااااااات  وئيااااديااااالهرمونااااات   .3

)الذكرية: التسااااااتوسااااااتيرون، األنثوية: األسااااااتروجين  والهرمونات الجنسااااااية ،(واأللدوسااااااترونالكورتيزول )

 .والبروجسترون(

 
ً
 إلى: ملكان تأث  هاكما يمكن تصنيف الهرمونات تبعا

و ي هرمونات تؤثر في منطقة من الجسم قريبة من  :Local Hormonesالهرمونات موضعية التأث    .1

ازها، و ي تنتج بسرعة، وتتحرر بسرعة، وينتهي تأثيرها بسرعة، ومن أمثلتها: السكرتين مكان إفر 

 من البنكرياس 
ً
والكوليسيستوكينين اللذان تفرزهما مخاطية العفج )االثنا عشري( ويحرضان كال

 والحويصل الصفراوي على اإلفراز.

الغدد الصم لتمارس تأثيرها في خاليا و ي تركب في خاليا  :General Hormonesالهرمونات عامة التأث    .2

 وأنسجة بعيدة عن مكان تركيبها، ومن األمثلة عليها: هرمون النمو، وهرمونات الغدة الدرقية وغيرها.

 وظائف الهرمونات:

 في تنظيم كل وظائف الجسم 
ً
 أساسيا

ً
 بما الهرمونات تؤدي دورا

ً
فإن غياب أحد الهرمونات يؤدي لظهور  تقريبا

 ي األعضاء املستهدفة بهذا الهرمون، ومن أهم وظائف الهرمونات عند االنسان:آثار العوز ف

 تنظيم النمو والتنامي )التطور الجسدي(. .1

 الجنس ي والتوالد. تنظيم النضج .2

 تنظيم االستقالب. .3

 تنامي الجهاز املناعي. .4

 ضبط توازن املاء والشوارد. .5

 تنظيم السلوك. .6

 شدات( املختلفة.التحكم بالجوع والشبع، وحاالت الكروب )ال .7
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 الهرمونات: إنتاج

 :
ً
 الب وتينية )الببتيدية(الهرمونات أوال

ركب فيها أي بروتين يهذه الهرمونات من قبل الخلية املختصة بالطريقة التي  synthesisوتركيب  إنتاجيتم  

 ة الباطنةوترجمته على مستوى الشبكة الهيولي ،الرنا املرسال( أوmRNA  كنسخ ) :املراحل املعروفةوفق 

 يتم تغليفهحيث  golgi apparatusجهاز غولجي  إلىنقله ثم ،  rough endoplasmic reticulumالخشنة )الداخلية(

)لحين الحاجة لتبقى مخزنة في هيولى الخلية الغدية  ،secretory vesicles إفرازيةأو حبيبات ضمن حويصالت 

 اشوارد الكالسيوم وارتفاع تركيزهل يةة تؤدي إلى زيادة نفوذعصبيالشارة اإل تأتي إشارة نوعية مثل  إليها(؛ حيث

)األدينوزين ثالثي  cAMPمما يحفز اإلفراز، أو إشارة كيميائية موضعية تحفز دخول الا الغدية داخل الخلية 

وني التي تسّهل عملية اإلفراز الهرمالغدية ز بدوره بروتينات الكيناز داخل الخلية الذي يحّف الفوسفات الحلقي( 

 .الدورانوبالتالي وصول الهرمونات إلى 

)أو  Preproohormone هرمون  طليعة على شكل سليفة عند تركيبها البروتينيةتكون معظم الهرمونات 

لتعطي  –و ي ما تزال في الشبكة الهيولية الباطنة  –يتم شطرها ثم ، الهرمونات البدئية( كبيرة وغير فّعالة

حيث يتم شطرها تخضع لتأثير إنزيمات نوعية ، التي Prohormoneليعة الهرمون جزئيات بروتينية أصغر تدعى ط

نسولين فعال وببتيد وصل أوانشطاره إلى  األنسولينطليعة  :، مثال)ضمن جهاز غولجي( بشكلها الفعال لتصبح

 (.2، الشكل )C ببتيداليسمى 

 

إفرازها.(: 2الشكل )  تركيب الهرمونات الب وتينية )الببتيدية( و
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 :
ً
 الهرمونات األمينيةثانيا

 خاصة في الخاليا املختصة حويصالت أو حبيباتثم تختزن بشكل  ،يتم تركيبها بوساطة إنزيمات نوعية

 والتيرونين ثالثي اليود( نالتيروكسيأما الهرمونات الدرقية ) كهرمونات لب الكظر )األدرينالين والنورأدرينالين(،

 الغراء الدرقي(. في)الغلوبولين الدرقي وتخزن ضمن الجريبات يدعى الحجم ترتبط ببروتين كبير ف

 :
ً
 ةالست  وئيديالهرمونات ثالثا

)و ي القشرانيات الكظرية السكرية ويمثلها الكورتيزول، والقشرانيات  ةالستيروئيديالهرمونات  إنتاجيتم  

كل من الخصيتين، واملبيضين، وقشر التي تنتجها والهرمونات الجنسية  ،األلدوستيرونالكظرية املعدنية ويمثلها 

 ال تختزن  توالستيروئيداسترول وذلك بفعل إنزيمات نوعية موجودة في الخاليا املتخصصة. يالكظر( من الكول

)
ً
 بل تطرح مباشرة في الدم. )إال بكميات ضئيلة جدا

 نقل الهرمونات

ها بناًء على طبيعتها الكيميائية، تختلف الطريقة التي تنقل فيها الهرمونات، والتي تتفاعل بها مع أهداف

)غير مستقطبة(، أو محبة  Lipophilicفالهرمونات قد تصّنف إلى محبة للدهون أو للدسم )ذائبة في الدهون( 

 )مستقطبة(.  Hydrophilicللماء )ذائبة في املاء( 

ت األخرى فجميعها تشمل الهرمونات املحبة للدهون الهرمونات الستيروئيدية والدرقية، أما بقية الهرمونا

 .محبة للماء. إن هذا التمييز مهم في فهم كيفية سيطرة هذه الهرمونات على خالياها الهدف

الدم، ولكنها ال تستطيع أن تدخل الخاليا الهدف ولهذا، فإن مصورة فالهرمونات املحبة للماء تذوب بيسر في 

املقابل تنتقل الهرمونات املحبة للدهون في عليها أن تحفز مستقبالت خارجية أي على سطح غشاء الخلية، في 

مكنها خاصية الذوبان بالدهون من عبور أغشية الخاليا ، وت(3)الدم و ي مرتبطة ببروتينات ناقلة الشكل 

 واالرتباط بمستقبالت داخل الخاليا.

رر جزء من يكون ارتباط هذه الهرمونات )أي املحبة للدهون( بالبروتينات الناقلة ارتباط عكوس؛ بحيث يتح

الهرمون هو )الجزء الحر( الفّعال الذي يفّعل املستقبالت في الخاليا الهدفية، ويفيد هذا االرتباط في الوقاية من 

 التبدالت الحادة في مستوى الهرمون في الدم.

ن اآل 
ّ
 القسم املرتبط، لكّن تطور التقنيات املخبرية مك

ً
ن من كانت املقايسات املخبرية للهرمونات تقيس غالبا

عتمد اليوم من قبل األطباء السريريين؛ وذلك ألن 
 
مقايسة الجزء الحر من الهرمون، وهذه املقايسة  ي التي ت

 البروتينات الناقلة عرضة ملؤثرات كثيرة فيزيولوجية ومرضية ودوائية.

ا هو نوعي، ويتميز البروتينات الناقلة للهرمونات منها ما هو ال نوعي وسعة ارتباطه واسعة كاأللبومين، ومنها م

بميل شديد إلى االرتباط بهرمون معين، وسعته أضيق، لكنها  ي التي تتحكم بنسبة الهرمون الحر، ومن أمثلتها: 

 .C.B.Gالرابط للكورتيزول  والغلوبولين،  T.B.Gللتيروكسينالرابط  الغلوبولين
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عن طريق  ظيفته، وفي النهاية يتم إخراجهالنوعين من الهرمونات يتم تدميره وتخريبه أو تعطيله بعد أداء و  كال

)البروتينية . ومع ذلك، فإن الهرمونات املحبة للماء (مع الصفراءعن طريق الكبد )أو  (،البول الكلية )مع 

بسرعة أكبر من الهرمونات املحبة )بوساطة أنزيمات النسج املوضعية( يتم تخريبها وتعطيلها والكاتيكوالمينات( 

، لذلك فهي تميل إلى العمل خالل مدة قصيرة من الوقت )من دقائق إلى ية والدرقية()الستيروئيد للدهون 

 ساعات(، في حين تكون الهرمونات املحبة للدهون نشطة لفترة زمنية أطول )من أيام إلى أسابيع(. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الهرمونات نقل(: 3الشكل )
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 تأث   الهرمون وارتباطه باملستقبالت

هرمون تأثيره عبر االرتباط بمستقبل نوعي في الخلية الهدف، وينقسم املستقبل عادة إلى وحدتين يمارس ال

وظيفيتين األولى تختص بتعرف الهرمون واالرتباط به؛ والثانية تختص بتفعيل آثار هذا االرتباط في مكونات 

 الخلية.

 وبشكل نحو عام يمكن تصنيف املستقبالت كاآلتي:

الخلية، وتقوم من موضعها بتفعيل الرسائل  غشاءو ي تتوضع ضمن  :الغشائيةحية أو املستقبالت السط -1

 .، و ي خاصة بالهرمونات البروتينية، والكاتيكوالمينات )األدرينالين والنورأدرينالين(داخل الخلوية

معه إلى النواة وتنتقل  ،و ي ترتبط بالهرمون داخل الخلية (:الهيولية والنووية) داخل الخلويةاملستقبالت  -2

، و ي خاصة بالهرمونات تشكل بروتينات جديدة إلى سالسل من الحموض األمينية DNAالا  لتترجمه عبر

 . (T3T ,4) الستيروئيدية، والدرقية

 آليات عمل املستقبالت

: املستقبالت 
ً
 الغشائيةالسطحية أو أوال

لها جزء خارجي يرتبط  غشائيةتقبالت و ي مس :الغشائيةعب   Dimeric تفعيل املستقبالت املثنوية -1

 داخل خلوية 
ً
ال س  تؤدي إلى سلسلة من )كالبروتينات(، بالهرمون يفّعل الجزء الداخلي الذي يفسفر مباشرة ر 

 .(4)الشكل  )االستجابة الخلوية( التفاعالت الخلوية

  وفق هذه الطريقةالهرمونات التي تعمل 

 لنمووالبروالكتين، وعوامل ااألنسولين،  ي: 

 نسولين.الشبيهة باأل

 يعمل هرمون النمو بهذه الطريقة ولكن 

 املستقبل الذي يرتبط به ال يكون 
ً
 أنزيما

، وإنما يعمل على تحفيز وتنشيط 
ً
 مفسفرا

 أنزيمات مفسفرة داخل خلوية، ومن 

 ثم تحدث االستجابة الخلوية. 

 

 

 

 .الغشائيةعب  (: املستقبالت املثنوية 4الشكل )  
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على مستوى  )الرسول األول( بالهرمون  الغشائية: ترتبط هذه املستقبالت G ستقبالت املرتبطة بالب وت نامل -2

 ل إلى:املفعّ  G . ويؤدي املعّقد(5) الشكل عبر سطحها الداخلي Gسطحها الخارجي، وتفّعل املعقد البروتيني 

ل ا cAMPتنشيط تركيب األدينوزين أحادي فوسفات الحلقي  -أ
ّ
نزيم أبوساطة لرسول الثاني الذي يمث

 .Phosphorylation املسؤول عن الفسفرة )الفسفتة( Adenylate cyclase أدينيالت الحلقي

ط بروتينات cAMPيفّعل  -ب
ّ
 التالية للبروتينات لتتم الفسفرة املفسفرة Kinase كينازال وينش

 .وتحفيزها، ومن ثم حدوث االستجابة الخلوية

 عبر هذه اآللية. بروتينيةالوتعمل معظم الهرمونات 
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 .وتفعيل أنزيم األدينيالت الحلقي G(: املستقبالت املرتبطة بالب وت ن 5الشكل )

وفي حالة أخرى، تقوم بعض الهرمونات عقب ارتباطها باملستقبل الغشائي الخاص بها بتفعيل أنزيم 

 من تفعيل األدينيالت الحلقياملرتبط بالجزء داخل الخلوي من امل Cالفوسفوليباز 
ً
أو محلقة  ستقبل )بدال

تحطيم الشحميات الفوسفورية املوجودة في لغشاء الخلوي، وخاصة ثنائي  Cالفوسفوليباز األدنيل(؛ إذ يحّفز 

، وثالثي فسفات DAGإلى جزئتين وهما: ثنائي أسيل الغليسرول  PIP2فسفات إينوزيتول الفسفاتيديل 

 يقومان بدور الرسول الثاني.لذان ال، IP3اإلينوزيتول 

بتحريك شوارد الكالسيوم من املتقدرات والشبكة الهيولية الباطنة،  IP3ثالثي فسفات اإلينوزيتول يقوم 

 من حيث تحرّ 
ً
 DAGامللس واإلفراز الخلوي، أما الغليسرول ثنائي األسيل  التقلص العضليض هذه الشوارد كال

 االستجابة الخلوية، فيقوم بتفعيل أنزيم بروتين الكين
ً
از  الذي يفسفر العديد من البروتينات الخلوية محدثا

)ملنبه الدرق،  املطلقة للوطاءالهرمونات وكأمثله على الهرمونات التي تعمل بهذه الطريقة نذكر: األوكسيتوسين، و 

 .(6الشكل ) ولهرمون النمو، ولهرمونات الغدد الجنسية(
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 سفورية الغشائية في آلية الرسول الثاني.دور الشحميات الفو (: 6الشكل )

 

: املستقبالت داخل 
ً
 خلويةالثانيا

 لقابليتها للذوبان في الدسم، الخلوي  الغشاء املحبة للدهون لهرمونات اتجتاز 
ً
وترتبط بسهولة نظرا

(، T3T ,4) الهيولى كالهرمونات الستيروئيدية، أو داخل النواة كالهرمونات الدرقيةبالتها املوجودة داخل بمستق

 وتقوم هذه الهرمونات بعملها على النحو اآلتي:

 مستقبل. –ارتباط الهرمون بمستقبله وتشكيل املعّقد هرمون  .1

 دخول هذا املعّقد إلى النواة. .2

 .يدعى عنصر االستجابة الهرمونية  DNA بموقع محدد من شريط ارتباط املعّقد .3

 .املرسال أو الرسول  الرنا mRNAالا تفعيل عملية انتساخ جينات )مورثات( معينة وتركيب  .4

ينتشر الرنا الرسول إلى الهيولى؛ إذ يحفز عملية الترجمة في الريباسات لتركيب بروتينات جديدة  .5

 .(7)الشكل  كاستجابة للتأثير الهرموني،
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  .للهرمونات الدرقية (B)ت  وئيدية، للهرمونات الس (A)، داخل خلوية للهرمونات املحبة للدهون  (: املستقبالت7الشكل )

B 

A 
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 في اإلفراز الهرموني التحكم التنظيم و 

 :
ً
 Control and feed - backالتلقيم الراجع أوال

. واملثال النموذجي لهذه اآللية هو: السلبي الجمل الهرمونية يتم التحكم بها بآلية التلقيم الراجع معظم     

 :(8)الشكل  ،النخامي – الوطائي – الوطائياملحور 

 - الوطائي يفرز من خاليا الوطاء ليذهب في الدوران البابي TRH ويدعى TSH العامل املطلق )املحرر( للا -1

 .TSH النخامي لتحريض إطالق الا

 ية،الدرق قبل الغدة تذهب في الدوران العام لتحرض قبض اليود من TSH للدرق ( املنشطةاملنبهة ) -2

 ، وإفرازهما.3Tالتيرونين ثالثي اليود و  4T يروكسينالت :وتركيب هرموني الدرق 

عندما يصل مستوى الهرمونين الدرقيين إلى العتبة الفيزيولوجية العليا تتحسس مستقبالت نوعية  -3

، وبالتالي تعود مستويات الهرمونين TRH أو TSH ( فيحدث تثبيط إلفراز4T )املفرز أو املتحول من 3T للا

 لطبيعية.الدرقيين إلى الحدود ا

إن التدقيق في آليات التلقيم الراجع السلبي يظهر أن املتحكم األساس ي بها هو درجة فعالية العضو  -4

املستهدف أو استجابة النسج املستهدفة للهرمون، فعندما تصل هذه االستجابة إلى الحد املطلوب يحدث 

 التلقيم الراجع للغدة الصماء املفرزة لهذا الهرمون.

لقيم الراجع السلبي في املستويات الوظيفية كلها: تركيب الهرمون، إفراز الهرمون، عدد يحدث الت -5

 مستقبالت الهرمون، وحتى على املستوى املورثي )الجيني(.

 في تنظيم عمل الغدد الصماء، فعلى سبيل املثال، تحث      
ً
 مهما

ً
من جهة أخرى، يؤدي الجهاز العصبي دورا

من القسم الودي إلى غدة لب الكظر على إفراز الكاتيكوالمينات التي تعزز عمل الدفعات العصبية الواردة 

 القسم الودي من الجهاز العصبي املستقل )الذاتي(.

كما أن الوطاء يقوم بإفراز عدد من العوامل )الهرمونات( الوطائية املطلقة )املحّرضة( أو املثبطة التي تؤثر      

 . مباشرة في عمل النخامى األمامية

: التغيرات الدورية في إفراز الهرمونات
ً
 ثانيا

 للتغيرات الفصلية، وملراحل النمو املختلفة، 
ً
يتميز إفراز بعض الهرمونات بوجود تغيرات دورية تحدث تبعا

وللتقدم بالعمر، ولدورة الليل والنهار أو لحالة النوم واليقظة، وربما تعود هذه التغيرات إلى التبدالت في 

لعصبية املسؤولة عن اإلفراز الهرموني، وعلى سبيل املثال: يزداد تركيز هرمون النمو بوضوح مع الفعالية ا

 بداية النوم وينقص في مراحله املتأخرة، بينما ترتفع مستويات الكورتيزول في الصباح وتنخفض في املساء.
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 .(: تنظيم إفراز هرمونات الدرق بالتقليم الراجع السلبي8الشكل )

 الغدة النخامية وهرموناتها

الغدد الصم، ألن مفرزاتها تسيطر على  سيدة Hypophysisأو النخامى   Pituitary glandالنخامية تعّد الغدة

 معظم نشاطات الغدد الصم األخرى.

)في العظم ، تسكن في تجويف عظمي (9)الشكل  تشبه حبة الفاصولياءبيضوية الشكل صغيرة   ي غدة

،  Hypothalamusوأهم مجاوراتها الوطاء ،Sella Turcicaويدعى السرج التركي  قاعدة الجمجمةيقع في الوتدي( 

 البصري، وقاع البطين الثالث.  والتصالب

 بوساطة السويقة 
ً
 ووظيفيا

ً
تقسم و  ،Hypophysial stalkالنخامية وترتبط الغدة النخامية بالوطاء تشريحيا

ويطلق عليه النخامى  Anterior pituitaryن هما: الفص األمامي يسإلى قسمين رئي من الناحية الفيزيولوجية

 .ويطلق عليه النخامى العصبية Posterior pituitaryالغدية، والفص الخلفي 
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متطورة عند الحيوانات )األسماك،  و ي Pars intermediaيوجد بينهما منطقة صغيرة تدعى الجزء املتوسط 

ضامرة  ، بينما تكون MSHلثدييات( تفرز الهرمون املحرض للخاليا امليالنينية البرمائيات، الزواحف، والعديد من ا

( ضمن الجلد 
ً
 )محليا

ً
بعض املراجع إلى أن  )تشيرعند اإلنسان البالغ؛ إذ ينتج هذا الهرمون عند اإلنسان موضعيا

(. خالل التنامي الجنيني ولدى األطفال الصغار،  MSHهذه املنطقة تكون فّعالة ومفرزة للا 
ً
 ثم تضمر الحقا

 

 

 (: الغدة النخامية.9الشكل )

هو الوطاء. والوطاء منطقة في الدماغ تقع أسفل املهاد، يتألف من  إن القوة الحقيقية التي تحرك هذه الغدة

على إفرازات الفص  الهرمونات التي يفرزها الوطاءمجموعة من النوى العصبية القادرة على اإلفراز، تسيطر هذه 

 :(1)نوعين الجدول النخامية، و ي  للغدة األمامي
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 هرمونات مطلقة:  

o  للدرق  ملنشطالهرمون املطلقTRH. 

o القشرية  هةالهرمون املطلق للموجCRH. 

o ة املناسل )األقناد( هالهرمون املطلق ملوجGnRH  . 

o  الهرمون املطلق لهرمون النموGHRH. 

o  الهرمون املطلق للبروالكتينPrRP.  

 :هرمونات مثبطة 

o هرمون املثبط لهرمون النمو الGHIH أو السوماتوستاتين. 

o  )الهرمون املثبط للبروالكتين )الدوبامينPIH . 

 (: هرمونات الوطاء )تحت املهاد( وتأث  اتها على النخامى األمامية.1الجدول )

 

رمونات النخامية األمامية بإفراز العديد من اله تقوم الغدة Adenohypophysis الفص األمامي للنخامى

 :(10الشكل ) املختلفة

 الب والكت ن Prolactin يقوم هذا الهرمون بتحريض إفراز الحليب من الثدي بعد الوالدة. وله كذلك :

من خالل جعل الخاليا البينية )خاليا ليديغ( أكثر حساسية للهرمون  ؛بعض التأثير في خصية الرجل

 كرية. وبالتالي تنظيم إنتاج األندروجينات الذ LHامللوتن 
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 هرمون النمو Growth hormone:  باملوجهة الجسدية، وهو يحرض النمو في معظم 
ً
يعرف أيضا

األنسجة القادرة على ذلك في الجسم، وبشكل خاص النسيج العظمي والنسيج العضلي. وتشمل 

 التأثيرات االستقالبية لهرمون النمو ما يأتي:

 سم املختلفة.يزيد هرمون النمو كمية البروتينات في أنسجة الج 

  يزيد هرمون النمو تحريك الشحوم من األنسجة الشحمية، ويرفع مستوى

الحموض الدسمة الحرة في الدم، فهو يعزز استخدام الشحوم كمصدر للطاقة 

 من السكريات والبروتينات.
ً
 بدال

 .بذلك معدل سكر الدم 
ً
 ينقص هرمون النمو معد إدخال الغلوكوز إلى الخاليا رافعا

  ن النمو نمو العظم والغضروف، وذلك من خاليا زيادة معدل تكاثر يحرض هرمو

 الخاليا املولدة للعظم والخاليا الغضروفية.

  يحرض هرمون النمو الكبد على إنتاج عامل النمو الشبيه باألنسولينIGF-1  أو(

(، هذه العوامل تقوم بتحفير نمو األنسجة Somatomedinالسوماتوميدين 

  وفية والعظمية. وخاصة األنسجة الغضر 

حدثت زيادة  إذايحدث نتيجة لزيادة إفراز هرمون النمو في مرحلة قبل البلوغ ما يسمى بالعملقة، أما 

أن عظام الجبهة والوجنتين والفك أصبحت ؛ حيث نالحظ اإلفراز بعد البلوغ فتسبب ضخامة النهايات

 نتيجة 
ً
 .(11) شكلاللزيادة املستمرة في ثخانة هذه العظام، اأكثر بروزا

أما نقص إفراز هرمون النمو فيؤدي إلى حدوث القزامة النخامية، وتصيب القزامة الذكور أكثر من 

 مع تأخر في البلوغ، وتبقى لدى املريض 
ً
اإلناث، واملظهر السريري فيه هو قصر القامة، وقد يترافق كثيرا

 القزم امللكات العقلية جميعها طبيعية.

 
 

A 
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 (.B(، وتضخم النهايات )Aة )العملق(: 11الشكل )

  لقشرة الكظر)املوجه( املنبه الهرمون Adreno corticotropic hormone (ACTH):  يقوم هذا

 على إفراز الكورتيزول الضروري للحياة. قشر الكظرالهرمون بتحريض 

  للدرق  املنبه )املوجه(الهرمون(TSH) stimulating hormone Thyroid يحرض هذا الهرمون :

 ،وصرف الطاقة ،ستقالب الجسمالدرقية على إنتاج الهرمونات الدرقية الضرورية لتنظيم ا دةالغ

 .والنمو

 الهرمون امللوتن Luteinizing hormone (LH) : يقوم هذا الهرمون بتنظيم إفراز هرمون

خاليا ويسمى الهرمون املحرض للخاليا الخاللية أو البينية ) عند الرجال Testosterone نالتستوستيرو

 عند النساء.  Progesterone وهرمون البروجسترون ليديغ(، وتشكيل الجسم األصفر وإفراز

 الهرمون املحرض للجريب  Follicle stimulating hormone (FSH) : يساعد هذا الهرمون على

 اإلباضةتحفيز و الجريبات )جريب دوغراف( إنتاج النطاف عند الذكور، في حين أنه يساعد على إنضاج 

( من خاليا املبيض Estradiol)وخاصة األستراديول  Estrogensوكذلك تحفيز إفراز األستروجينات 

 عند النساء. LHبالتعاون مع 

 

 

 

 

B 
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 (: هرمونات النخامى األمامية وتأث  اتها.10الشكل )

أصغر من الفص األمامي، : يقع في القسم الخلفي من النخامى، وهو Posterior lobe الفص الخلفي للنخامى

 النخامى العصبية، 
ً
أجسام خاليا عصبية موجودة في ضمن يتم تركيب هرمونات النخامى الخلفية ويسمى أيضا

وجنيب  Supraoptic nucleus و ي موجودة في النواة فوق البصرية ،الوطاء تدعى العصبونات كبيرة الخاليا

  من الوطاء،  Paraventricular nucleus البطينية
 
نقل الهرمونات بعد تركيبها عبر هيولى املحاوير العصبية لهذه ت

 
 
ختزن في نهايات املحاوير ضمن حويصالت العصبونات باتجاه النخامى الخلفية عبر السويقة النخامية، حيث ت

 :(12الشكل )خاصة حتى تحين الحاجة إليها، 

 الهرمون املضاد لإلدرار (ADH) Antidiuretic hormone رسينازوبأو ف Vasopressin ويقوم :

على إعادة )الخاليا الظهارية للنبيب املتعرج البعيد والقناة الجامعة من النفرون( بتحريض الكلية 

 امتصاص املاء مّما يؤدي إلى نقصان كمية البول، ومنه أتت التسمية بمضاد لإلدرار
ً
، كما يولد تقبضا

 
ً
 شديدا

ً
رينات لذلك يسمى لضغط الشرياني للدم( )يساهم في رفع ا Vasoconstrictionوعائيا

 
في الش
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 بالفازوبريسين
ً
يسبب نقص إفرازه أو غيابه إيقاف عملية إعادة امتصاص املاء عبر النبيبات  .أيضا

البعيدة )القاصية( واألقنية الجامعة، مما يؤدي إلى طرح بول شديد التمدد )يحوي كمية كبيرة من 

 .املنشأ نخامية Diabetes insipidusلتفهة املاء( وتعرف هذه الحالة بالبوالة ا

 األوسيتوس ن( األوكسيتوس ن( Oxytocin:  ،يحرض هذا الهرمون على تقلص الرحم في أثناء املخاض

 ويحرض على تقلص أقنية الثدي في أثناء اإلرضاع، مما يؤدي إلى إدرار الحليب من الثدي.

 

 

 

 

 

 

 لخلفية وتأث  اتها.(: الهرمونات املخزنة في النخامى ا12الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 الغدة الدرقية وهرموناتها

 ،بينهما برزخأيمن وأيسر يصل من فصين تتكون و   ي أكبر الغدد الصم في جسم اإلنسان، الدرقية الغدة

أسفل الغضروف الدرقي للحنجرة وعلى جانبي الجزء العلوي من الرغامى، و ي غنية في العنق وتتوضع الدرقية 

لتي تتم عن طريق الشرايين الدرقية العلوية والسفلية. ومن املهم في أثناء العمل الجراحي االنتباه بالتروية الدموية ا

 
ً
 (.13الشكل ) ،إلى توضع الدريقات التي تكون على السطح الخلفي للدرقية خشية استئصالها خطأ
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 (: الغدة الدرقية، وجارات الدرق )الدريقات(.13الشكل )

خاليا طبقة واحدة من المؤلفة من  املغلقة  Follicles مجموعة من الجريبات تظهر املقاطع النسيجية

، ممتلئة بسائل تقوم بتصنيع الهرمونات الدرقية Follicular cellsجريبية الظهارية مكعبة الشكل تدعى الخاليا ال

، Thyroglobulin دعى الغلوبولين الدرقييكبير الحجم بروتين سكري مركب بشكل أساس ي من  Colloid غرواني

التي تفرز  Cأو الخاليا  الجريبيةيحمل الهرمونات الدرقية ويخزنها. ويوجد بين الجريبات جزر من الخاليا نظيرة 

 .(12الشكل ) ،هرمون الكالسيتونين
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 (: البنية النسيجية للغدة الدرقية.13الشكل )

 وظائف الهرمونات الدرقية

 عدة وظائف منها:( 3Tرونين ثالثي اليود والتي، 4T)التيروكسين لهرمونات الدرقية 

تزيد معدل االستقالب األساس ي، فيزداد استهالك األكسجين،  زيادة الفعالية االستقالبية الخلوية: .1

 وتزداد فعالية الجسيمات الكوندرية )املتقدرات الحيوية( وإنتاج الطاقة، ويزداد توليد الحرارة.

صها إلى نقص في النمو )القزامة الدرقية( نمو هيكلي، ويؤدي نق زيادتها يؤدي إلى فرط تأث  ها في النمو: .2

والجملة  املترافقة مع نقص امللكات )القدرات( العقلية، ألن هرمون الدرق ضروري لنمو طبيعي للدماغ

 املبكرةأثناء الحياة الجنينية والطفولة  العصبية

إلى زيادة معدل ضربات القلب وقوته  تؤدي زيادة فعالية الغدة الدرقية تأث  ها في القلب والدوران: .3

 وسرعة جريان الدم، فيزداد النتاج القلبي. )تسهم في رفع الضغط الدموي(، التقلصية

تؤدي الزيادة البسيطة في هرمونات الدرق إلى زيادة االستجابة العضلية، لكن  التأث   في العضالت: .4

 Tremorعف العضالت ويظهر الرعاش في تقويض البروتينات فتض لى زيادةالزيادة الكبيرة تؤدي إ

 ثانية./مرة  15-10بتردد  الدقيقالبسيط أو 

يترافق فرط النشاط للدرق بحدوث هياج وانفعال ومزاج عصبي ويظهر  التأث   في الجهاز العصبي: .5

سلوكية  عكسات الوترية، كما نشاهد تغيراتالرجفان في األصابع واللسان، إضافة إلى زيادة شدة املن

واضطراب في النوم، ويترافق القصور الدرقي بحدوث بطء باملنعكسات الوترية مع نقص ونفسية 

 القدرة على التركيز وضعف الذاكرة.

، يسهم في تنظيم استقالب الكالسيوم والفوسفات بالتعاون عديد الببتيدأما هرمون الكالسيتونين فهو هرمون 

كال الهرمونين بشكل متعاكس(؛ حيث يفرز الكالسيتونين  )يعمل املفرز من جارات الدرق  ن مع هرمون الباراثورمو 

استجابة لزيادة تركيز الكالسيوم في الدم فيزيد من عمل الخاليا البانية للعظم ويثبط عمل الخاليا الناقضة أو 

 الدم.مصورة الهادمة أو املحطمة للعظم، مما ينقص من تركيز الكالسيوم في 
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: له مظاهرة عديدة؛ إذ يحدث خفقان وتسرع قلب حتى في أثناء النوم بازدو( –فرط نشاط الدرق )داء غريف 

والراحة، رجفان دقيق )يمكن إظهاره بمد اليدين واللسان(، كما يالحظ أن املريض كثير الحركة مع شكوى من 

التعب والقلق والهياج وحدة االنفعال، يزداد التعرق، سهولة في تكسر األظافر وسقوط األشعار، باإلضافة 

(، وال 14خلف املقلة( الشكل )الشحوم والسكريات املخاطية وزيادتها حدوث جحوظ في العينين )نتيجة توضع ل

 تالحظ تلك األعراض في جميع حاالت فرط النشاط الدرقي.

 
 بازدو. –امرأة مصابة بداء غريف (: 14الشكل )

 الغدد جارات الدرق )الُدريقات(

 لغدة الدرقية، واحدة وراء كل قطب من القطبين العلويين والسفليينعددها أربع، تقع على الوجه الخلفي ل

، وقد تستأصل مع  (،15الشكل )
ً
تبدو بلون بني غامق مما يجعل تحديد مواقعها في أثناء الجراحة الدرقية صعبا

 
ً
 مهما

ً
 فيزيولوجيا

ً
ريقي عادة اضطرابا

؛ ألن الغدة الدرقية بطريق الخطأ، ال يسبب استئصال تصف النسيج الد 

 الجزء املتبقي قادر على النمو والتعويض عن الجزء املستأصل.

الباراثورمون وهو هرمون عديد الببتيد، الذي أو   Parathyroid hormone (PTH)قي رالجار د هرمون الفرز ي

 :(14، الشكل )مستوى الكالسيوم وخفض مستوى الفوسفات في مصورة الدم من خاللتركيز أو يعمل على رفع 

حيث يزيد من ارتشاف الكالسيوم والفوسفات من خالل تفعيل الخاليا   ه في مستوى العظام؛تأث  

 للعظم.Osteoclasts ( أو الكاسرة أو املحطمة الناقضة )الهادمة

حيث يزيد من إعادة امتصاص الكالسيوم، وباملقابل يثبط إعادة امتصاص  تأث  ه في مستوى الكلية؛ 

 فقدانها عن طريق البول. الفوسفات األمر الذي يؤدي إلى

حيث يزيد من معدل االمتصاص املعوي لكل من الكالسيوم والفوسفات على  تأث  ه في مستوى األمعاء؛ 

تركيب الشكل الفّعال من فيتامين د في الكليتين؛ إذ أن فيتامين د وذلك من خالل تحريض  حٍد سواء،

 السيوم والفوسفات.بشكله الفّعال هو املحّرض األساس ي لالمتصاص املعوي للك
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 تنظيم مستوى الكالسيوم في الدم عن طريق الهرمون جار الدرقي.(: 15الشكل )

 الغدة الكظرية وهرموناتها

 قساامين وتتضاامن ،الكليتينالعلوي لكل من  الجزءثنائية الجانب، تتوضااع فوق  Adrenal gland الكظر غدة

)األدريناالين والنورأدريناالين( وهو على ارتبااط  يكوالمينااتيفرز الكااتالاذي    Medullaاللاب ، هماا:غاديين متميزين

ويفرز الهرمونات القشاااااارانية  Cortex والقشاااااار وظيفي مع القساااااام الودي من الجهاز العصاااااابي املسااااااتقل )الذاتي(،

الكرب ، التي تسااااااااااااااهم في تنظيم اسااااااااااااااتقالب مصاااااااااااااااااااادر الطااااااقاااااة واالسااااااااااااااتجااااااباااااة إلى Glucocorticoids السااااااااااااااكرياااااة

كميات قليلة  إضااافة إلى ذلك يقوم القشاار بإفراز، و Mineralocorticoid قشاارانيات املعدنيةوال Stress (الشاادة)

بمحفظة ليفية واضحة تفصلها عن النسج غدة الكظر من الهرمونات الجنسية وخاصة األندروجينات، وتحاط 

 .(16الشكل ) املجاورة،
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أقسامها(: 16الشكل )  .الغدة الكظرية و
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 (، من الخارج إلى الداخل:14الث مناطق متميزة و ي كما يظهرها الشكل )يتألف قشر الكظر من ث

طبقااة رقيقااة من الخاليااا تقع مباااشاااااااااااااارة تحاات املحفظااة، Zona glomerulosa: املنطقاة الكبيبياة  .1

% من كتلة قشاااار الكظر، تركب خالياها وتفرز األلدوسااااتيرون، ويخضااااع إفرازها إلى تأثير 15وتمثل 

 سيوم في الحيز خارج الخلوي.والبوتا IIاألنجيوتنسين 

، إذ تمثااال :  Zona fasciculataاملنطقااة الحزميااة .2
ً
% من 75و ي الطبقاااة الوسااااااااااااااطى األكبر  جماااا

كتلة قشااااار الكظر، تفرز خالياها الكورتيزول بشاااااكل أسااااااسااااا ي، ويخضاااااع هذا اإلفراز لتأثير الهرمون 

ACTH .املفرز من النخامى األمامية 

، 10تمثل  Zona reticularis: املنطقة الشاااااااااابكية .3
ً
% من قشاااااااااااار الكظر، و ي الطبقة األكثر عمقا

 .وكميات قليلة من األستروجينات وتكون على تماس مع اللب، تفرز األندروجينات

الكظرية، على الرغم من صغر  جمها، أساسية الستمرار الحياة، فعدم وجودها يؤدي إلى الوفاة  تعد الغدة

 في بضعة أيام.

تقوم ؛ إذ الحاااادة واملزمناااة (الشاااااااااااااااادةالكرب ) ي حمااااياااة اإلنسااااااااااااااااان في حااااالت الوظيفاااة األساااااااااااااااااسااااااااااااااياااة للكظر 

الكاتيكوالمينات بالدور األساااااااساااااا ي في اسااااااتنفار الجساااااام في حالة الشاااااادة الحادة، أما في حالة الشاااااادة املزمنة، التي 

تقوم  تترافق مع نقص الطعام والساااااااااااااوائل، فهنا يكون دور الساااااااااااااتيروئيدات القشااااااااااااارية الساااااااااااااكرية واملعدنية، التي

، لتأمين اساااااتمرار وجوده الحتياجات الجسااااام والسااااايما الدماغ، وكذلك Gluconeogenesis باساااااتحداث الساااااكر

 استقرار  جم السائل خارج الخلوي. لتأمين تقوم بزيادة امتصاص الصوديوم

 الهرمونات الرئيسة لقشر الكظر

 الكورت زول Cortisol : 

، املنطقة الحزمية(من ) الذي يفرزه قشاااااااااااار الكظر الرئيسالسااااااااااااتيروئيد السااااااااااااكري القشااااااااااااري يعّد الكورتيزول 

 :هناك وظيفتان أساسيتان للكورتيزول

يتم هذا  ، حيثتنظيم اساتقالب الساكريات، ومنه أتت تسامية القشارانيات الساكريةب تتمثل األولى الوظيفة

 من مواد غير سااااااااااااااكرية كالالتنظيم من خالل 
ً
بروتينات، التحريض على اسااااااااااااااتحداث السااااااااااااااكر الكبدي اعتبارا

، توفير كمية كافية من السااكر والساايما في وقت عوز السااكرأي ، وبالتالي زيادة مخزون الكبد من الغليكوجين

 في استقالب 
ً
كما له دور في استقالب البروتينات من خالل تقويضها )عدا بروتينات الكبد(، كذلك يلعب دورا

 للطاقة.
ً
 الشحوم وجعلها مصدرا

مقدرة الكورتيزول على تثبيط االسااااااتجابة االلتهابية والتحسااااااسااااااية في الجساااااام، ب تمثلفتالوظيفة الثانية أما 

 في معالجة كثير من األمراض مثل الربو املهمة وهذه الخاصااااااااااااااة 
ً
تجعل من الكورتيزول ومشااااااااااااااتقاته دواء فعاال

 والعديد من أمراض املفاصل.
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يرة إلى تثبيط جهاز املناعة، مما يزيد من بكميات كب إدخالهبسااااابب تأثيرات الكورتيزول الكابتة للمناعة يؤدي 

، وفي الوقت نفسااااااااااااااه، وبسااااااااااااااباب هذا التاأثير الكاابت 
ً
إمكاانياة حدوث االنتاانات، والتي قد تصاااااااااااااابح خطيرة جدا

للمنااعاة يسااااااااااااااتعمال الكورتيزول بعاد عملياات زرع األعضااااااااااااااااء )كاالكلياة أو القلاب( وذلاك ملنع رفضااااااااااااااهاا من قبال 

 الجسم. 

 األلدوست  ون Aldosterone:  

ويشاارف  املنطقة الكبيبية(من ) املفرز من قشاار الكظر الهرمون القشااري املعدني الرئيس األلدوسااتيرونيعّد 

 . بشكل أساس ي على حفظ توازن الشوارد واملاء في الجسم

 ضااااااااامنبعمله  هذا الهرمون يقوم ؛ إذ يرون  ي تنظيم اساااااااااتقالب الصاااااااااوديوملدوساااااااااتسااااااااااساااااااااية لأالوظيفة األ 

إعادة امتصاااااااااااص الصااااااااااوديوم، الذي يترافق مع من خالل ، بيبات القاصااااااااااية أو البعيدة()الن األنابيب الكلوية

 زيادة طرح البوتاسيوم والهيدروجين في البول. 

زيد من تركيز الصوديوم في السائل خارج الخلوي وهذا يترافق مع امتصاص إعادة االمتصاص هذه توبالتالي 

طرح البوتااساااااااااااااايوم مع البول وتحريض نقلاه إلى كماا يؤدي  كمياة معاادلاة من املااء باآلياة الحلول )التنااضاااااااااااااا (،

 داخل الخاليا إلى نقص مهم في تركيزه في السائل خارج الخلوي.

 أنزيم. والرنين هو األلدوسااااااااااااااتيرونبتنظيم إفراز  Renin-Angiotensin أنجيوتنسااااااااااا ن - جملة الرن نتقوم  

 I ل األنجيوتنساااااينيساااااهم في تشاااااكيدم، حيث طلق إلى اليتشاااااكل في الكلية و ي )بعص املراجع تصااااانفه كهرمون(

 من بروتين بالزمي يدعى مولد 
ً
بفعل أنزيم  Iثم ينقلب األنجيوتنسااااين ، )يصاااانع في الكبد( ناألنجيوتنسااااياعتبارا

، ويعرف األخير بخواصاااااااااااااه املقبضاااااااااااااة لأوعية الدموية )يساااااااااااااهم في رفع II ناألنجيوتنسااااااااااااايمحول في الرئتين إلى 

 ع
ً
 .من قشر الكظر ناأللدوستيرون تحريضه إفراز الضغط الشرياني(، فضال

كماااااا إن زياااااادة تركيز شااااااااااااااوارد البوتااااااساااااااااااااايوم في السااااااااااااااااااائااااال خاااااارج الخلوي يؤدي إلى زياااااادة شااااااااااااااااااديااااادة في إفراز 

 األلدوستيرون.

 من يكفي ما نعصاااااا على قادرتين الكظريتان تانالغد تكون  ال عندماو القصااااااور الكظري أ أديسااااااون  داء يحدث

  األلدوسااااااتيرون) الكورتيزول هرمون 
ً
 . الكظريتان الغدتان تتلف عندما أديسااااااون  داء يحدث. (أحيانا

ً
 ما وغالبا

 تلفتف الخطأ طريق عن األنساااااااااااااجة املناعي الجهاز يهاجم ذإ ؛املناعي الجهاز في شاااااااااااااكلةم بسااااااااااااابب ذلك يحدث

 .ناالكظريت ناتالغد

 :تيأي ما (17)الشكل  أديسون، داء أعراض تتضّمن

 ةالشهي ونقص الوزن نقص. 

 املل  اشتهاء. 
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 عضلي عفض. 

 قيء أو إسهال أو ثيانغ. 

 يزداد إنهاك  
ً
 .الوقت بمرور سوءا

 الدم ضغط انخفاض. 

  الجلد لون  (و فرط تصبغأ اغمقاق)اسمرار. 

 

 .(2) االصابة( وبعد 1) االصابةقبل  ،ديسون أمراء مصابة بداء إ(: 17الشكل )

وقد  ،ورتيزول في الجسمكهرمون ال فرط نشاط قشر الكظر وتراكم كميات كبيرة من تيجةداء كوشينغ نيحدث 

 .تيزولنتاج الجسم للكور إو بسبب فرط أ ،يرويدات عن طريق الفمدوية الكورتيكوستأيكون نتيجة تناول 

 :تيأي ما (18)الشكل  ،متالزمة كوشينغ وأداء  أعراض بعض تتضّمن

  الوجه )وفي الوجه  ،على الظهرأوخاصة حول وسط و  ،ة الدهنيةب النسيجيالوزن والرواسزيادة

 .وبين الكتفين ،(البدري 

  رقيق ضعيف تحدث فيه الكدمات بسهولةجلد. 

  التئام الجروحبطء. 

  على الجلد في البطن والفخذين والثديين والذراعين (خطوط)رجوانية أو أوردية عالمات. 
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 .(2( وبعد استئصاله )1قبل استئصال الكظر ) ،كوشينغمراء مصابة بداء إ(: 18الشكل )

 

 

 

 انتهت املحاضرة.... بالتوفيق للجميع
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