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التسمية

الرتكيب الكيميائي



Endocrine Glandsالغدد الصماء 

 الغدة الدرقية-١
 الغدة اجملاورة للدرقية-٢
 الغدة النخامية-٣
 الغدة الكظرية-٤
 الغدد اجلنسية-٥
 غدة البنكرياس-٦



Maleذآر  Femaleأنثى   

الغدة النخامية
Pituitary gland

الغدة الصنوبرية 
Pineal gland

الغدة الدرقية
Thyroid gland

الغدة المجاورة للدرقية
Parathyroid gland

التيموسية  الغدة 
Thymus gland

الغدة الكظرية
Adrenal gland البنكرياس 

Pancreas

المبيض
Ovary

الخصية
Testis



 هرمونات الغدة البنكرياسية
Pancreatic Hormones

إنسولين   -١
من خاليا بيتا     

 الجلوآاجون   -٢
من خاليا ألفا  

هرمونات البنكرياس



Stomach  المعدة   

الحويصلة المرارية    
 Gall bladder

القناة البنكرياسية     
 Pancreatic duct

 عشر  اإلثنى
 Duodenum

البنكرياس   
 Pancreas

القناة المرارية  
Common bile duct
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من خاليا بيتا اإلنسولني-١
 C  سلسلة  
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 ببتيد) +  حمض أميني٥١ (إنسولين>  ---)  حمض أميني٨٤ (بروإنسولين 

 تنشيط هرمون اإلنسولني

نقص السكر في البالزما : زيادة اإلنسولني
 زيادة السكر في الدم وعدم القدرة        :نقصه

علي استخدامه وخروج الجلوآوز في البول      
 يصاحب المرض العطش       آيتونية     مع أجسام 

وفقدان الوزن



 زيادة السكر في الدم    –السكري   
) اإلنسولين نقص إفراز   (

Hyperglycemia, Diabetes Mellitus

أمراض خلل اإلنسولني

) اإلنسولين زيادة إفراز    (نقص السكر في الدم     
Hypoglycemia,
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Glucagon اجللوكاجون
)  حمض أميني   ٢٩( عديد    ببتيد    ينتج من خاليا ألفا وهو عبارة عن                 

ليوسين       آيزو   أو    برولين      أو    سيستين      ال يحتوي على       

زيادة السكر في البالزما  : زيادته
 نقص السكر في الدم :نقصه



 هرمونات الغدة الدرقية
 Thyroid Gland Hormones
الثريوكسني -١
 ثالثي اليودالثايرونني -٢
 الكالسيتونني-٣



 جم  ٣٠-٢٥وزنها   الدرقية     الغدة   
Hفصين يتصالن ببرزخ مكونة ما يشبه حرف    

الثيروآسين  ممتلئة بمادة غروية محتوية على هرمون        Folliclesتتكون من حويصالت      



T4 (3,5,3’,5’- tetra iodo thyronineT3 (3,5,3’- tri iodo thyronine
(5 times more effective)

 الثريوكسني
التايروسنيمحض أميني عطري مشتق من 
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 الثريوكسني
 والليبيدات والربوتينات الكربوهيدرات  أيضيؤثر على 

  والربوتيناتوالليبيدات الكربوهيدرات  أيضزيادة : زيادته
 

 العرق – ارتفاع حرارة اجلسم– بالتعب شعور  -توتر عصبي 
،،، زيادة نبضات القلب–الوزن نقص –

تقزم - Cretinismعقلي ختلف – بدني تشوة: نقصه



 الكالسيتونني

 يقلل نسبة الكالسيوم : زيادته
  ويقلل تركيز الفوسفات يف الدم

 يزيد تركيز الكالسيوم يف الدم: نقصه
  لني عظام- توتر و تشنجات -          

ً – ال حيتوي على يود – محض أميني ٣٢ عبارة عن ببتيد
ال ميثل جزء من املادة الغروية للحويصالت
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 الكالسيتونني



 هرمونات الغدد اجملاورة للدرقية
Parathyroid Gland Hormones

 الباراثورمون
 حمض أميني       ٨٤ عبارة عن       ببتيد   

 
يضاد الكالسيتونين في وظيفته   

يحافظ علي ترآيز الكالسيوم والفوسفات في الدم      
نقصه يؤدي لهبوط مستوي الكالسيوم                
وارتفاع شديد في مستوي الفوسفات        



الغدة الدرقية       

الغدد المجاورة للدرقية            



 )فوق كلوية(هرمونات الغدة الكظرية 
Adrenal Gland Hormones

Cortex القشرة   -Medulla٢ النخاع  -١

 جم ١٢-١٠  الكظرية الغدة  
 تتكون من طبقتين          



אאא):١٠−٥( .א.א
s3_adrenal.htmlhttp://training.seer.cancer.gov/module_anatomy/unit6_3_endo_glnd

 Kidneysالكلية

 Adrenal Glandالغدة الكظرية

 Kidneysالكلية

 Adrenal Glandالغدة الكظرية



 )فوق كلوية(هرمونات الغدة الكظرية 
Adrenal Gland Hormones

) إبينفرين      (  األدرينالين      -١
) إبينفرين     نور    ( نور أدرينالين        -٢

) غير أساسية  ( الكظرية هرمونات نخاع الغدة   

الجاليكوجين    عن طريق تحلل الالآتيك  زيادة السكر وحمض : زيادة الهرمون   
 ارتفاع ضغط الدم

انخفاض ضغط الدم : نقص الهرمون 

أو يؤدي إلى مضاعفة االستجابة العصبية لظروف اإلثارة مثل حاالت الخوف  
اإلثارة الجنسية أو الصدمات ،،،، الخ

 من ويؤدي إلى زيادة ضربات القلب وتمدد الشرايين وانقباض العضالت ويزيد   
آمية الدم المدفوع من القلب إلي الشرايين
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 الكظريةمتثل ثلثي وزن الغدة 
اإلستريويدية اهلرموناتتفرز عدد من 

)ضرورية للحياة (الكظريةقشرة الغدة 

مينيرالوآورتيكويدات   -٢جلوآوآورتيكويدات -١



 الكورتيزون-١
)الكورتيزول (اهليدروكورتيزون -٢

 هرمونات قشرة الغدة الكظرية

 األلدوستريون-٤
الكورتيكوستريون -٣

 التستوستريون-٥
الربوجسرتون -٦



.  وآورتيكوستيرون           والهيدروآورتيزون        الكورتيزون       مثال    •
تقوم بتنظيم اصطناع الجلوآوز من مصادر غير                        •

.الجليكوجين         وتكوين        آربوهيدراتية    
 جليسرول     إلى  الدهنية  تعمل على تكسير الدهون في األنسجة               •

.أمينية     إلى أحماض       البروتيينات       وتكسير     .  دهنية وأحماض     
. تعمل على تصنيع عدد من االنزيمات الهامة                 •
.تقوم بوظيفة مضاد لاللتهابات               •
الزيادة المفرطة منها تسبب زيادة إفرازات المعدة مما يتسبب                     •

.في نشوء قرح     

اجللوكوكورتيكويدات



.والكورتيزول          األلدوستيرون    مثال    •
 بواسطة االنابيب          والكلور    تزيد من امتصاص الصوديوم             •

الكلوية وتقلل من إخراجهما في البول والعرق واللعاب                           
.وإفرازات القناة الهضمية         

 ضعف    ١٠٠٠  بـ  الكورتيزول      يوفق     األلدوستيرون    نشاط    •

املينريالوكورتيكويدات
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 هرمونات الغدد اجلنسية
Gonadal Hormones

 هرمونات أنثوية      -٢ هرمونات ذآرية     -١

الهرمونات الجنسية



 التستوستريون-١
هيدروتستوستريون ثنائي -٢

 اهلرمونات اجلنسية الذكرية

األندروستريون -٣
دايون األندروسنت -٤



 اجلنسية الذكريةاهلرمونات
.  ذرة آربون  ١٩ تتكون من         استيرويدات     عبارة عن      •
مسئولة عن الصفات الجنسية الثانوية وتعتبر مصدر للطاقة                               •

 السائل     pHالالزمة لحرآة الحيوانات المنوية وتحافظ على                         
.المنوي   

. مسئولة عن السلوك العدائي وعن الرغبة الجنسية                       •
تقلل من إفراز النيتروجين في البول وذلك عن طريق تصنيع                             •

. البروتينات        



)احلويصلية (اإلسرتوجينية اهلرمونات -١
الربوجستريونية اهلرمونات -٢

 اهلرمونات اجلنسية األنثوية



اإلسرتوجينات
ال تحتوي      ( ذرة آربون   ١٨ تتكون من         استيرويدات     عبارة عن      •

). ١٠ في الموقع      ميثيل    على   
) الفا وبيتا        (اإلسترادايول     اإلستروجينية         الهرمونات     من أهم    •

. واإلسترون      اإلستريول    وهرمون    
تعمل على تحضير غشاء الرحم لتقبل البويضة الملقحة وتلعب                               •

. دورًا في الحفاظ على الحمل وتؤثر على إفراز الحليب                    



الربوجستريون
يسمى هرمون الجسم األصفر         •
.  يعمل على نضج البويضة الملقحة ويهيئ الرحم الستقبال الجنين                                 •

 وله دور    التبويض     وعند حدوث الحمل يعمل على إيقاف عملية                       
. في إثارة الغدد اللبنية إلفراز الحليب             



الريالكسني
يفرز من الجسم األصفر•
.  دالتون ٩٠٠٠ وزنه الجزيئي حوالي  ببتيد  هو •
 الضامةوظيفته تهدئة الرحم وارتخاء عضالته وعضالت األنسجة    •

 وجعل عنق الرحم أآثر مطاطية فيساعد على عملية بهللمناطق المحيطة 
.الوالدة ويؤثر على نمو الغدد اللبنية في الثدي
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هرمونات الغدة النخاميةهرمونات الغدة النخاميةهرمونات الغدة النخامية
 هرمونات الفص األمامي•
 هرمونات الفص األوسط•
هرمونات الفص اخللفي•



الحبل الشوآي     
Spinal cord

الغدة النخامية       
Pituitary Gland

الغدة الصنوبرية      
Pineal Gland

المخيخ  
Cerebellum



هرمونات الفص األماميهرمونات الفص األمامي
  هرمون النمو-١
  اهلرمونات اجلنسية-٢
  اهلرمون املنشط للغدة الكظرية-٣
  اهلرمون املنشط للغدة الدرقية -٤
 اهلرمون املنشط إلفراز احلليب-٥



هرمونات الفص األماميهرمونات الفص األمامي
GH or Somatotropinهرمون النمو  -١

 فيزيد من تصنيع البروتينات التي                األيضية     يحفز العمليات   
ُتستخدم في بناء العضالت ويزيد من تصنيع الدهون                       

 وينبه امتصاص الكالسيوم من األمعاء                والكربوهيدرات      
الدقيقة لبناء الهيكل العظمي         

 . يساعد على تنبيه الغدد الثديية على إفراز الحليب                   
 Dwarfismتقزم : نقصه   
 Gigantismعملقة  : زيادته  



هرمونات الفص األماميهرمونات الفص األمامي
Gonadotropic اهلرمونات اجلنسية-٢

Hormones  
Lutinizingالهرمون المنشط للجسم األصفر       Hormone (LH) .   ، ُيفرز في آال الجنسين

 وعلى تطور الجسم األصفر وزيادة إفراز       واإلباضة في اإلناث يساعد على نضوج البويضات       
. البروجستيرون  هرمون 

.التستوستيرونفي الذآور يحفز الخصيتين على إفراز هرمون         

 Follicle Stimulating إلفراز الحويصالت   المنبةالهرمون    •
Hormone (FSH) .

ل هرمون    في اإلناث ينبه نمو وتطور البويضة وتهيئة الحويصالت في المبيض لعم        
LH   ويكون نشطًا أثناء دورة الحيض  .

.ةفي الذآور يزيد من نمو الخصيتين وله دور في تكوين الحيوانات المنوي       



هرمونات الفص األماميهرمونات الفص األمامي
 الكظرية اهلرمون املنشط للغدة -٣

AdrenoCorticoTropic Hormone (ACTH or 
Corticotropin)  

 أمينياً    حمضًا   ٣٩ واحدة تحتوي على         ببتيدية   يتكون من سلسلة        
 أمينياً    حمضًا  ٢٣ويكمن النشاط الهرموني في أول                 

) . الطرف األميني    (
 ويحرض قشرتها       الكظرية  ينظم هذا الهرمون نمو ونشاط الغدة               

 معدنية    آورتيكويدات       إلى   الكولستيرول       على تحويل        
 . وجلوآوآورتيكويدات         



هرمونات الفص األماميهرمونات الفص األمامي
  اهلرمون املنشط للغدة الدرقية-٤

Thyroid Stimulating Hormone (TSH or 
Thyrotropin) 

  دالتون     آيلو    ٢٣ حمض أميني     ١٩٨ يتكون من        جاليكوبروتين          هو  
 وأى خلل     (T3 , T4)  هرموناتها    يحرض الغدة الدرقية على إفراز          

 يؤثر بشكل مباشر على وظائف الغدة               TSHفي إنتاج    
 .الدرقية   



هرمونات الفص األماميهرمونات الفص األمامي
Lactogenicالهرمون المحفز إلدرار الحليب            -٥

Trophic Hormone (LTH)       يطلق عليه أيضًا 
Prolactin  بروالآتين      (PRL) 

 ووزنه      أمينياً    حمضًا   ١٩٨وهو بروتيني الترآيب يتكون من                  
 دالتون      ٢٣٠٠٠الجزيئي حوالى       

 ويحفز هذا الهرمون نمو الغدد الثديية وزيادة إفراز الحليب                         
. من الجسم األصفر       البروجستيرون         وإنتاج     



هرمونات الفص األوسطهرمونات الفص األوسط
اهلرمون احملفز خلاليا امليالنني  -١

 )اإلنرتميدين(
Melanocyte Stimulating Hormone (MSH)

يترآب    )  وجاما    ألفا وبيتا       ( تم فصل ثالثة أشكال للهرمون في اإلنسان                     . 
. ببتيد    آل منهم من       

ACTH)مثل      (أمينياً      حمضًا     ١٣النوع الفا فيتكون من             
 ونشاطه البيولوجي يزيد بمقدار               أمينياً      حمضًا     ٢٢النوع بيتا فيتكون من                

.  مرة عن نشاط النوع ألفا           ٥٠



األكسيتوسني -١
هرمونات الفص اخللفيهرمونات الفص اخللفي

الفاسوبريسني -٢

Cys-Tyr-Ile-Gln-Asn-Cys-Pro-Lue-Gly-NH2

S S

Cys-Tyr-Phe-Gln-Asn-Cys-Pro-Arg-Gly-NH2

S S

8



Oxytocin

 ترتبط معًا        أمينية     أحماض      ٩ قليل عبارة عن          ببتيد   يتكون من        •
لتكون شكًال حلقيًا          

 يعمل هذا الهرمون على زيادة تقلصات الرحم فيؤثر بشكل                       •
مباشر على عضالت الرحم ويحقن أثناء الوالدة لإلسراع من                        

.  عملية الوضع     
آما يؤثر على انقباض العضالت الملساء للغدد الثديية فيساعد                          •

. على إدرار الحليب       



Vasopressin الفاسوبريسين   هرمون 

. يعمل على انقباض األوعية الدموية               •
Antidiureticيسمى أيضًا الهرمون المضاد إلدرار البول                  •

Hormone (ADH) 
 يعمل على إعادة امتصاص الماء من البول أثناء مروره                          •

بالكلية وإعادته لمجرى الدم لذلك فهو يقلل من الفاقد من                      
.  الماء  

 ترتبط معًا      أمينية     أحماض      ٩ يتكون من         ببتيد   يترآب من      •
لتكون شكًال حلقيًا          



اهلرموناتآلية عمل 
 يعتمد على     الهرمونات    أآثر الطرق استخدامًا لتصنيف             •

أماآن مستقبالتها وعالقته بالذوبان في سوائل الخلية                           
 تحفز اصطناع اإلنزيمات على المستوى النووي                     هرمونات   ١.
الرايبوسومي       تحفيز اصطناع اإلنزيمات على المستوى                 ٢.
التحفيز المباشر على المستوى اإلنزيمي                ٣.
التأثير الهرموني على المستوى الغشائي                     ٤.
cAMP الحلقية      النيكلوتيدات       التأثير على        ٥.
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