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1 اعداد الدكتور اسلم سعود

%�����-�� � �!���, �-��.�/ 

�فعالية ربط �يتم �ا�ركزي �العص�� �الصم�Central nerve system (CNS)الجهاز �الغدد بجهاز
Endocrine systemالغدة�النخامية- من�خ?ل�النظام�البوابي�لتحت�ا�هاد�hypophyseal -hypothalamus

portal systemمن� �ا�ركزي�بالسيطرة�عOى�وظائف�الجسم �اذ�يقوم�الجهاز�العص�� لتنسيق�عمل�الغدد،
الكيمائية�أو�الهرمونات�خ?ل�نبضات�عصبية�كهربائية�سريعة�،�بينما�يستخدم�جهاز�الغدد�الصم�النواقل

.  لتنظيم�عمليات�الجسم�ا�ختلفة�كالنمو�والتناسل

: 1���-�� 2��� 

kيjي الهرمونات �تصنيعها �يتم �حيوية �حيوية غدد مركبات �بوظائف �لتقوم �الحية �qجسام ضمن
. Target organsوتنتقل�اwى�جهاز�الدوران�ليقوم�بنقلها�اwى�vعضاء�ا�سstدفة�مختلفة�ايضية�وبنائية

14��,�!5�� *'6��Pineal gland:

�صغ|}ة �صماء �الصنوبر�غدة �حبة �ا�ه،تشبه �منطقة �kي �الدماغpithalamusEداتقع �نصفي ب|ن
للثديات،�كامنة�kي�اخدود�تلتقي�فيه�نصفي�ا�هاد،�تنشأ�كانبعاج�خار�ي�للظهارة�العصبية�من�سطح�البط|ن�

�يبلغ� �الخلفية�للجسم�الثف��، �الثالث�تحت�ال�sاية �الصنوبرية�بكمية3ملم8-5حجمها �يتم�تجه|��الغدة ،
كب|}ة�من�الدم�بواسطة�الشريان�الدماغ�الخلفي�وjي�غ|}�معزولة�عن�الجسم�بواسطة�نظام�الحاجز�الدموي�

يحتوي�عOى�الخ?يا�الصنوبرية�فض?�عن�،�النسيج�الحشوي�للغدة�kBlood–brain barrier systemي�الدماغ�
تكون�Interstitial cells،�ب|ن�الخ?يا�الصنوبرية�توجد�الخ?يا�البينية�ذلك�احتوا�sا�عOى�ا�ستقب?ت�الضوئية

�من�الضوءأذات� �تتاثر�بكل �الصنوبرية �للغدة �الهرمونية �الفعالية �الشكل، �طولية �والدورات-نوية الظ?م
ت منحا�وسمية�اذ�تؤدي�دورا�مهما�kي�السيطرة�الصمية�العصبية�للتناسل،�الغدة ول�ا�علومات�العصبية

الع|ن�حول�طول�ال�sار�اwى�افرازات�صمية�من�هرمون�ا�ي?تون|ن�حيث�يفرز�اwى�مجرى�الدم�والسائل�ا��ي
 الشوكي.

141.8����.�$�� 1���9Melatonin:
�الجزيئية kيmethoxytryptamine-5-Acetyl-Nصيغته �تصنيعه ليتم �الحشوي لغدة�النسيج

(�الصنوبرية �ال¥}بتوفان)1صورة �الدموية�Tryptophanالذي�يأخذ�الحامض�vمي���vسا§¦� من�الدورة
� �س|}اتون|ن �اwى �اwى�Serotoninوتحويله �الس|}وتون|ن �تحول �وjي �عصبية �vوwى �بخطوت|ن: ،N-

acetylserotoninا�ي?تون�� �انزيم �تكوين �تتطلب �الثانية �الخطوة �اما �مي?تون|ن، �اwى �تحويله �ثم �ومن
)HIOMT(methyltransferase-Hydroxyindole O ف¥}ات� �خ?ل �وافراز�ا�ي?تون|ن �تصنيع �بشدة يرتفع

وعOى�العكس�من�ذلك�يثبط�دورات�الشبق�kي�الظ?م،�ويعد�مسؤو�²عن�احداث�الدورات�الشبق�kي�النعاج�
 vفراس.
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2 اعداد الدكتور اسلم سعود

) *��;1�# 8����.�$��/ ��,�!5�� *'6�� �# ������ <�=��/ 8����.�$�� 8��� ��	$� (
?'�� 

24���&�-$�� ypothalamusH:

البصري�غدة�صماء�تشغل�ح|�ا�صغ|}ا�kي�الدماغ،�يقع�kي�البط|ن�الثالث�ويمتد�من�منطقة�التصالب
�الحلمية �vجسام �تقوم�اwى �ال¶� �vنوية �من �العديد �بالفعالية�بإنتاجيحتوي�عOى هرمونات�ذات�الع?قة

:  التناسلية�م�sا

�تقوم�Arcuate nucleusا�قوسة�vنوية-أ �الدوبام|ن �عOى �لل¸}و²كت|ن�بإنتاجالحاوية �ا�ثبط الهرمون
Prolactin inhibiting hormone 

PIHى�تثبيط�افراز�هرمون�Oيعمل�ع)
�ا�حفز�ال¸}و²كت|ن) �الهرمون و
�  Prolactin releasingلل¸}و²كت|ن

hormone PRH��|تحف� �عOى (يعمل
و�الهرمون�ا�حرر�افراز�ال¸}و²كت|ن)
�القند Gonadotropin-�حفزات

(GnRH) releasing hormone.

) *��;2(���A &�-$�� ��� 
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3 اعداد الدكتور اسلم سعود

�ا�توسطة-ب �البطنية vرتفاع�ا�توسط�vventromedial nucleusنوية مسارا¾sا�Median eminenceو
 �Follicle stimulating hormoneالهرمون�ا�حفز�لنمو�الحويص?ت�العصبية�تحفز�التحرر�النشط�لكل�من

FSHباضةو�vهرمون��Luteinizing hormone LH�.

تتمثل�Supraoptic nucleusوvنوية�فوق�البصرية�vparaventricular nucleusنوية�جنب�البطينية-ج
�ا�لمسية �vحاسيس �نقل �kي �العصبية �اwى�مسارا¾sا �يؤدي �مما �الرحم �وعنق �والرحم �اللبنية �الغدة من

�هرمون� �انتاج �عن �مسؤولة �وjي �الكميتات �انتقال �عملية �ويسهل �الحليب �ونزول �الرحمية التقلصات
.Vasopressinوالفازبريس|ن�vOxytocinوكسيوس|ن�

241.8� ����
/�� 1���9Oxytocin :

�امينية �احمض �تسعة �من �يتكون �ببتيدي �سيست|ن�هرمون :
Cysteineتايروس|ن� ،�Tyrosine� �ايزوليوس|ن ،Isoleucineكلوتام|ن�� ،

Glutamineاسباراج|ن� ،�Asparagine� �سست|ن ،Cysteineبرول|ن�� ،
Prolineليوس|ن��،Leucineو�ك?س|ن�Glycineنوية�فوق�vي�kيصنع�

البصرية�لتحت�ا�هاد�وينقل�kي�حويص?ت�صغ|}ة�محاطة�بغشاء�اwى�
� �لتحت�ا�هاد �العصبية �النخامية- اسفل�ا�حاور حيث�تخزن�الغدة
في�للغدة�النخامية�ال¶��تحررهالعند�ال�sايات�العصبية�kي�الفص�الخ

اwى�الدورة�الدموية�عند�الحاجة،�كما�يصنع�هرمون�vوكسيتوس|ن�kي�
�الطور� �kي �الرحمية �التقلصات �تنشيط �عOى �يعمل �ايضا، ا�بيض

اwى�قناة�الحويصOي�من�دورة�الشبق�لتسهيل�عملية�انتقال�الحيامن�
من�خ?ل�من�الحمل�البيض�وتقلص�عض?ت�الرحم�kي�الف¥}ة�vخ|}ة
،�ويزيد�kي�حدة�وعدد�التنبsÈات�ويحرك�ويزيد�من�حساسيته�خفض�الطاقة�kي�غشاء�الليف�العضOي�الرحم�

وا.الكالسيوم شوارد �البصرية �ا�حفزات �هرمون�للمان �تحرر �اwى �تؤدي �الرضاعة �عملية �مع �ا�رتبطة سية
�وال¶�� �اللبنية �الغدة �kي �تحيط�بالحويص?ت �ال¶� �العضلية �الط?ئية �تقلص�الخ?يا �مسببا vوكسيتوس|ن

�¦Êوكسيتوس|ن�ا�بيv� �vتؤدي�اwى�نزول�الحليب. صفر�حيث�يعمل�عOى�بطانة�له�ع?قة�بوظيفة�الجسم
الذي�يعمل�عOىProstaglandins F2α(PGF2α)تحفزها�عOى�افراز�ال¸}وستك?ندين�Endometriumالرحم�

.Luteolytic actionاضمح?ل�الجسم�vصفر�

242.B�C�� 1���9/8���,�Vasopressin:

�الهرمون�الرافع�للضغط�او�الهرمون�مانع�كÌ}ة�التبول �Antidiuretic s hormone ADH ويدÎى�ايضا
(يتكون�من�تسعة�احمض�امينية�هو�هرمون�ببتيدي �سيست|ن :Cys�(Cysteine)تايروس|ن�،Tyr�(Tyrosine�،

�vن|ن( �Pheفنيل (Phenylalanine) �كلوتام|ن ،Gln(Glutamine)اسباراج|ن� ،Asp(Asparagine�،
ارجن|نPro�(Proline)،�برول|نCys�(Cysteine)سست|ن( ،Arg�(Arginine�)و�ك?س|نGln�(Glycine��|يتم 
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4 اعداد الدكتور اسلم سعود

vرجن|ن�باحتوائه �vمي�� �الحامض يطعOى �عليهلولهذا ق
�فا rgipressinAأوrginine vasopressinA (AVP)بريس|نزوارجن|ن

�ا�هاد، �تحت �غدة �kي �تصنيعه زيادة�يتم �عOى  يعمل
زيادة)ephron)Nالنفرون نفاذية �إwى �يؤدي �مما �الكلية، إعادة�kي

�عندما �ا�اء. �من زائدة �كمية �فقد �من �يمنع �وبذلك امتصاص�ا�اء،
�فقد �يؤدي�ذلك�إwى �لÓدرار�منخفضًا، يكون�مستوى�الهرمون�ا�ضاد

ت�مستويات�الهرمون�،�وبالعكس�إذا�كانا�خفف البول كمية�كب|}ة�من
 مرتفعة�تخرج�كمية�قليلة�من�البول�ا�ركز.

�vوكسيتوس|ن �هرمون �من kي�الفازوبريس|نوك? يصنعان
ق?ن�اwى�الفص�الخلفة�للغدة�النخامية�خ?ل�محاور�تحت�ا�هاد�وينت

عصبية�للجهاز�العص���وذلك�لوجود�اتصل�تشريÔي�ب|ن�تحت�ا�هاد�
�النخامية� �ب|ن�تحت�ا�هاد�Hypothalamic-hypophyseal tractوالغدة ارتباطات�وعائية فض?�عن�وجود

النخامية�عن�طريق�الشران�النخامي�العلوي�اذ�يدخل�الدم�الشرياني�اwى�والفص�vمامي�للغدة�النخامية
�السفOي،� �وعن�طريق�الشريان�النخامي �العص�� �ا�توسط�والجزء vرتفاع �عند �شعرية الذي�يكون�عقدة

الغدة�النخامية�والذي�يبدا�وينت��Öيجري�الدم�من�هذه�الشع|}ات�الدموية�اwى�النظام�البوابي�لتحت�ا�هاد
م �الدم�الوريدي�الخارج�من�الفص�vمابالشع|}ات�الدموية�دون�ا�رور ي�للغدة�النخاميةمن�خ?ل�القلب.

�ال �الرج×ي �الخلفي �التدفق �من�هرمونات�الفصذيكون�عن�طريق �تراك|��عالية �اwى �يعرض�تحت�ا�هاد ي
� �العكسية �التغذية �بميكانيكية �النخامية �الغدة �يزود �هذا �الدم �جريان �النخامية �للغدة  vNegativeمامي

feedback mechanismعليه�� �يصطلح �العكسية �التغذية �من �النوع �هذا ،� �ا�هاد �تحت �وظائف لتنظيم
.Short loop feedbackبالتغذية�العكسية�ذات�الحلقة�الصغ|}ة�

243.'!=�� %��C�$� E��$�� 1���-�� Gonadotropin releasing hormone 
GnRH :

�من �الجزيDicapiptide��Üاحماض�امينية10يتكون �خمسة�1183وزنه �النصفي �وعمره دالتون
الهرمون�ومن�ثم�يخزن�kي�الجزء�القاعدي�الوسطي�لتحت�ا�هاد،�مهم�kي�السيطرة�عOىادقائق�يصنع�هذ

�الثديات�وكذلك�يعرف�بالهرمون�ا�حرض�لهرمون�vباضة  releasing  -Luteinizing hormoneالتكاثر�kي
RH)-(LH hormoneك وجهميعمل
�عOى�للغ �بالسيطرة �النخامية دة

�الدماغ� �kي �vنظمة �من العديد
�يزود� �حيث �ا�حيطية، وvجهزة
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5 اعداد الدكتور اسلم سعود

�تتحرر�GnRHهرمون �vشارات�العصبية �اwى �با²ستجابة �والصم�، �العص�� �الجهازين �ب|ن �خلطية ع?قة
من�الفص�vماميLHو�FSHاwى�النظام�البوابي�لتحت�ا�هاد�لتحرير�كل�من�هرمون�GnRHنبضات�هرمون

 للغدة�النخامية.

34����F!�� *'6���Pituitary gland:

�الدماغ �قاعدة �عند �منخفض�عظم� �وjي �vسفي�� �العظم �من �النخامية �الحفرة �kي �النخامية �الغدة تقع
:  مقسمة�شريحيا�اwى�ث?ث�اقسام

�حسب�Anterior lobeالفص�vمامي-1 �تصنف�الخ?يا :
�للصبغات �vليفة �الخ?يا �اwى �التصبيغ �عند خصائصها

�وقاعدية، �حامضية �اwى �تقسم �وال¶� والخ?يا�الحبيبية
 vليفة�للصبغات�غ|}�الحبيبية.�

.Intermediate lobeالفص�الوسطي-2

.Posterior lobeالفص�الخلفي-3

) *��;6H'-�� I�J���/ �-������9/ ����F!�� *'6�� ( 

:  الفص�vمامي�للغدة�النخامية�يمتلك�خمسة�انواع�من�الخ?يا

.Growth hormone GHتفرز�هرمون�النمو�Somatotropesالخ?يا�ا�حرضة�للنمو-1
�القشرية-2 �ا�حرضات �الكظرية�Corticotropesخ?يا �الغدة �قشرة �محرض �هرمون تفرز

Adenocorticotropic hormone ACTH.
.Prolactinتفرز�هرمون�ال¸}و²كت|ن�Mammotropesخ?يا�محرضات�الغدة�اللبنية-3
 Thyroid stimulatingتفرز�هرمون�محرض�الغدة�الدرقية�Thyrotropesخ?يا�محرضات�الغدة�الدرقية-4

hormone TSH.
�التناسل-5 �محرضات �الحويص?ت�Gonadotropesخ?يا �نمو �محفز �هرمون �من �كل  Follicleتفرز

stimulating hormone FSH باضة�vو�هرمون�Luteinizing hormone LH.
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6 اعداد الدكتور اسلم سعود

341.���9%�K�"�� �$� �C�� 1Follicle stimulating hormone FSH :

�سكري �بروتي�� �الببتيدات�هرمون (متعدد
Polypeptides(النخامية� �للغدة �vمامي �الفص �من �يفرز
�النصفي �الجساعات4-3عمره وزنه دالتون�32000ي�Üز،

�فرعيت|ن �وحدت|ن �من (�يتألف �ßبيتاو�αالفا)7صورة
�الفرعية �الهرمون|ن�αالفا�الوحدة �لكل�من �مش¥}كة تكون

LHو�FSHالفرعية�� �الوحدة �مم|�ة�ßبيتا�اما تكون
(�ومخصصة�لكل�هرمونات�محرضات�القند.� *��;71���-� ��M�"�� �6�5�� ( FSH 

عOى�تحف|��نمو�ونضج�الحويص?ت�ا�بيضية�او�حويصلة�كراف�والفعل�kFSHي�vن�âãيعمل�هرمون
�يعملLHو�هرمون�FSHب|ن�هرمون�التآزري �الذكر� �kي �افراز�هرمون�vس¥}وج|ن�من�ا�بيض. يؤدي�اwى
�النطفية�الثانوية�SpermatogenesisعOى�الخ?يا�الجرثومية�FSHهرمون�  Secondaryح¶�âمرحلة�الخ?يا

spermatocyte stage� .

24�+�,�� 1���9�Luteinizing hormone LH:

�ßبيتاو�αالفا�يتألف�من�وحدت|ن�فرعيت|ن)Polypeptides(متعدد�الببتيدات�هرمون�بروتي���سكري
) LHدقيقة،�kي�vن�âãالزيادة�ا�فاجئة�لهرمون30دالتون�وعمره�النصفي�30000وزنه�الجزي�Ü)8صورة

�ثم �ومن �الناضجة �جدار�الحويصلة �تمزق �عن مسؤولة
� �القراب. �تحف|��خ?يا �وكذلك �vباضة �kي�حدوث ا�فرز

�البينية �ا�حفز�للخ?يا �بالهرمون  Interstitialالذكر�يدÎى
(ICSH) hormone stimulating–cell��|تحف� �عOى يعمل

�هرمون� �لتنتج �الخصية �kي �²يدك) (خ?يا �البينية الخ?يا
(.�ت|}ونالتستوس *��;8�+�,�� 1���9 (LH

348��
�/�K�� 1���9�Prolactin:

 Polypeptide(ببتيدي�متعدد�هرمون�بروتي���غ|}�سكري
hormone�(ليفةqصباغ يفرز�من�الخ?يا�éيتألفالحامضية�ل�

�الجزي198��Üمن وزنه �امينيا عمره�دالتون�24000حامضا
� �دقيقة15النصفي �ال¸}و²كت|ن �نمو�غدة�، �kي �اسا§¦� �دور له
و  �واستمرار�عمليةالضرع �من�Lactationالحلب�بدء �يعد �كما ،

�يعمل�عOى�Luteotropicالهرمونات�ا�حرضة�للجسم�vصفر� اذ

) *��;98��
�/�K�� ���9 (
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7 اعداد الدكتور اسلم سعود

 Growth hormoneفانه�تكون�له�نفس�الخصائص�البايلوجية�لهرمون�النمو�عمله.�وkي�بعض�vنواعةادام
GH.

44�$!�� 1���9�Growth hormone GH:

�من �يتكون �النخامية �للغدة �vمامي �الفص �من �يفرز �متعدد �ببتيدي �امينيا�191هرمون حامضا
kي�الجهاز�التناسOي�سواء�وبسلسلة�واحدة،�يقوم�بتحف|��كافة�اعضاء�الجسم�بالنمو�والتطور�كما�هو�الحال�

 من�vن�âãاو�من�الذكر،�كما�يعلب�دورا�هاما�kي�عملية�نمو�الضرع�ودر�الحليب.

54����'�� *'6�� E��� 1���9Thyroid stimulating hormone TSH:

�Üوزنه�الجزي دالتون�يتكون�من�وحدت|ن�28500هرون�بروتي���سكري�عمره�النصفي�ساعة�واحدة،
حامض�امي���يقوم�بتحف|��الغدة�الدرقية�لتحرير�هرمون��ß118بيتاو�حامض�امي���α92الفا�فرعيت|ن

(الدرق|ن)�والذي�بدوره�يساعد�عOى�الفعاليات�vيضية�بالجسم.�  الثايروكس|ن

64��R��� *'6�� *�S� E��� 1���9�Adenocorticotropic hormone ACTH:

وا�عدن�القشري�Glucocorticoidsوتحرير�السكر�القشري�ëفراز يقوم�بتحف|��قشرة�الغدة�الكظرية
Mineralocorticoidsناث�دارة�ام�جافة�vى�تكوين�وافراز�لحليب�سواء�كانت�wاضافة�ا.

��	F�� T�5��� UV��WModes of intercellular communication :

تتصل�الخ?يا�مع�بعضها�البعض�من�خ?ل�نواقل�كيميائية�مثل�vمينات�وvحماض�vمينية�والست|}ويدات
 والببتيدات�ا�تعددة،�لذا�فان�طرائق�vتصال�ب|ن�الخ?يا�jي:

�الذاتي-1 �التأث	� �ذات �الخ�يا �خ�ل �من  �Autocrineتصا�ت
communication �:) �الكيميائية)10صورة �النواقل �تفرز �خ?لها �من وال¶�

 ومن�ثم�ترتبط�بمستقب?¾sا�عOى�الخلية�نفسها�ال¶��افرزت�الناقل.

 �Paracrineتصا�ت�من�خ�ل�الخ�يا�ذات�التأث	��ا,وض(ي-2
communication � من�خ?ل�هذه�الطريقة�تنتشر�نواتج�الخ?يا:

� لتؤثر�عOى�Extracellular fluidsعن�طريق�السوائل�خارج�الخ?يا
�هرمون� �مثل �م�sا �قريبة �مسافة �عOى �تكون �ال¶� �ا�جاورة الخ?يا

(�ال¸}وستك?ندين .)10صورة

) *��;9(���X�� ��Y���� Z[ T�5��� 

) *��;10(��+�$�� ��Y���� Z[ T�5���
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8 اعداد الدكتور اسلم سعود

�الصمية-3 وتتم:��Endocrine communicationتصا�ت
�وهذه� �الدموية �الدورة �خ?ل �من �الهرمونات �نقل �طريق عن

(�الطريقة�مثالية�²كÌ}�الهرمونات .)11صورة

ويتم�vتصال�ب|ن�الخ?يا:��Gap junctionsتصال�ع4-�5
� �الغذائية �ا�واد �لنقل �vتصا²ت �هذه �طريق وا�واد�عن

�والخ?يا� �س|}توwي �مثل�vتصال�ب|ن�خ?يا vيضية�vخرى،
(�النطفية�ا�تطورة .)12صورة

وتتم�عن�طريق:� �Neural communicationتصا�ت�العصبية-5
�من� �الشبكي �vتصال �نقاط �عند �تتحرر �ال¶� �العصبية النواقل
�كنواقل� �الضيقة �التشابك �شقوق �ع¸} �وتعمل �العصبية الخ?يا

� �كول|ن �vسيتيل �مثل والسراتون|ن�Acetyl cholineعصبية
Serotonin�) .)13صورة

من:Intracrineالتأث	��الكيميائي�للمادة�ضمن�الخلية�نفسها-6 وjي�شكل
�التأث|}�للنواقل�الكيميائية (�اشكال والهرمونات�حيث�ان�تصنيع)14صورة

 وفعل�ا�ادة�الكيمائية�يكون�ضمن�الخلية�نفسها�من�دون�افرازها�للخارج.

) *��;11(��$5�� %��5��� 

) *��;12(�K� T�5���Gap junctions 

) *��;13(��K5��� %��5��� 

) *��;14(�V��$���� ��Y����, T�5���
�-�C� ��	F�� 8$+ *&�$	� 
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9 اعداد الدكتور اسلم سعود

�/�4� �!$�� %�����9�'/��� �� Steroid gonadal hormone:

 Nongonadalاست|}ويدية�جنسية.�كما�ان�vعضاء�غ|}�التناسلية�هرموناتز�ا�بيض�والخصيةُرفَي
organsما�است|}ويديةمثل�الكظرية�وا�شيمة�تفرز�ايضا�هرمونات� والشكل�يوضح�عملية�تخليق�اwى�حد

:الهرمونات�vست|}ويدية�

 DHEA-S كوليسترول

 اندروستيندايول-5 داي ھيدروابيأندروستيرون بركنيولون OHα17 بركنيولون

 بروجستيرون

 المناسل

OHα17 تستوستيرون اندروستيندايون بروجستيرون 

 استراديول استرون دي اوكسي كورتزول

 كورتزول قشرة الغدة الكظرية

]^F� )1�'/��� �� %�����-�� U�	F� ��	$� ( 

:ومن  الهرمونات�الست	�ويدية

141/��� ������ Testosterone�:

�التست �صورة(وست|}هرمون �نوع)15ون �عن عبارة
�الست|}ويد �أنواع �عOى  steroidمن ذرة19وهو�يحتوي

�من �الهرمون �هذا �و�يصنع �الكيميائي. �تركيبه �kي كربون
�الكوليس¥}ول هرمون�التستوست|}ون.  Cholesterolمادة

الذي�يقوم�الجسم�بإنتاجه�ينقسم�إwى�ث?ثة�أنواع�فرعية
(:jي *��;15(1/��� ����	� �M�"�� _�
����
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10 اعداد الدكتور اسلم سعود

 هرمون�التستوست	�ون�الحر:-أ

و �أن�يسموه �يحب�العلماء �أو�التستوست|}ون�ا�متاز�كما �انقى�صوره هو�هرمون�التستوست|}ون�kي
�التستوست|}ون�الحر�يدخل�إwى” بالحر“سبب�تسميته . هو�عدم�وجود�أي�بروتينات�أو�جزيئات�متصلة�به

من3-2ل�إ�²حواwي�الخ?يا�و�ينشط�مستقب?¾sا.�وعOى�الرغم�من�فوائد�التستوست|}ون�الحر�إ�²انه��²يمث %
.  اجماwي�نسبة�التستوست|}ون�ا�وجودة�داخل�الجسم

:  Globulin-bound Testosterone لوبيول	نكهرمون�التستوست	�ون�ا,رتبط�بال-ب

�لوبيول|نكالالفا%�من�نسبة�التستوست|}ون�ال¶��ينتجها�الجسم�مرتبطة�ب¸}وت|ن�يسم50â-40حواwي
Globulin-αالحر� �التستوست|}ون �كمية �هو�تنظيم �¦ôالرئي� �و�دوره �الكبد �kي �انتاجه �يتم �ال¸}وت|ن �هذا ،

.�التأث|}�السل���لربط�هرمون�التستوست|}ون�ب¸}وت|ن�ال لوبيول|ن�هو�أن�التستوست|}ونكا�وجودة�kي�الجسم
.هkي�هذه�الحالة�يكون�غ|}�نشط�مما�يع���أن�الجسم��²يستطيع�vستفادة�من

: Albumin-bound Testosteroneالتستوست	�ون�ا,رتبط�با\لبوم	ن-ج

،�Albuminألبوم|نâالنسبة�ا�تبقية�من�التستوست|}ون�ا�وجودة�داخل�الجسم�ترتبط�ب¸}وت|ن�يسم
�و�مثل �و�وظيفته�jي�ضبط�مستوي�السوائل�خارج�الخ?يا. �الكبد، �kي �عن�بروت|ن�يفرز و�qلبوم|ن�عبارة

لوبيول|ن�فإن�هرمون�التستوست|}ون�ا�رتبط�باõلبوم|ن�يكون�غ|}�نشط�و�لكنك}ون�ا�رتبط�بالالتستوست|
�ا�رتبط�بال �عكس�التستوست|}ون وكعOى �ضعيفة �و�qلبوم|ن �التستوست|}ون �ب|ن �الرابطة �فإن لوبيول|ن

.  يمكن�للجسم�كسرها�بسهولة�ëنتاج�التستوست|}ون�الحر�عندما�يحتاج�الجسم�له

24%�!��/�� ��Estrogens:
�كاربون،18ذات �هرمونذرة �إنتاج ويتم
(�vس¥}وج|ن �ا�بيض،)16صورة �kي �qول �ا�قام kي

�qصفر�وا�شيمة. من الجسم �كميات�صغ|}ة �إنتاج يتم
�الكبد� �مثل �qخرى �qنسجة �kي �vس¥}وج|ن هرمون

�الكظرية، kي�والغدد �يبدأ �vس¥}وج|ن �هرمون تخليق
�تركيب� �خ?ل �من �ا�بيض، �kي �الداخلية �القراب خ?يا

�الكولس¥}ول �من �يع¸}،�التستوست|}ون �ا�ركب هذا
و ا�حيطة�søا،�حيث�تم�تحويله�إwى�الحبيبيةالغشاء�القاعدي�kي�الخ?يا� �يس¥}ون�أو�اس¥}اديول²إvس¥}يول

.�¦ôس¥}وجي���الرئيvوهو�الهرمون� 

) *��;16(8��/�� .� �M�"�� _�
����
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11 اعداد الدكتور اسلم سعود

:الوظائف�ال  فسيولوجية�ل�س�bوجينات
 ع?مات�الشياع�لدى�vناث.�ëحداثkي�الجهاز�العص���ا�ركزي�التأث|}-1
كل�تأث|}اتتؤثر�kي�الرحم�لزيادة�كل�من�سعة�وتكرار�التقلصات�الرحمية�وذلك�من�خ?ل�تنشيط�او�تقوية-2

 من�vوكسيتوس|ن�وال¸}وستك?ندين.
 للصفات�الجنسية�الثانوية�kي�vناث.التطور�الف|�ياوي-3
 تحف|��النمو�القنوي�وتطور�الغدد�اللبنية.-4
 من�خ?ل�تحت�ا�هاد.LHو�FSHالسيطرة�عOى�التغذية�العكسية�ا�وجبة�والسالبة�لكل�من�هرموني-5
 vجهاض.�ëحداثص�محللة�للجسم�vصفر�ولهذا�تستعمل�kي�vبقار�وvغنامئتمتلك�خصا-6
�النخامية-7 �تحف|��للغدة �قابلية �الجسم�والنمو�²مت?كه �ال¸}وتينات�وذلك�لزيادة �بناء زيادة �ëنتاجيؤثر�kي

 هرمون�النمو.
34%�!������/�K��Progestogens:

منذرة�كاربون،21ذو)17صورة(�ال¸}وجس¥}ون هو�vكÌ}�شيوعا�من�ب|ن�ال¸}وجستوجينات�وتفرز
�ب¸}وت|ن� الخ?يا�الصفراء�للجسم�vصفر�وا�شيمية�والغدة�الكظرية،�ال¸}وجس¥}ون�ينتقل�kي�الدم�مرتبطا

 يحفز�الجسم�vصفر�عOى�افراز�ال¸}وجس¥}ون.LHالكلوبيول|ن�هرمون�vباضة�
:�فسيولوجيةالوظائف�ال  لل¸}وجس¥}ون

�الحمل� Endometriumالرحم�بطانة¾sيئة-1 ل?نغراس�وادامة
�خ?ل� �ومن �الرحم �بطانة �kي �vفرازية �الغدد زيادة �خ?ل من

� �للرحم �ا�بطنة �العضلية �الطبقة ،�Myometriumتثبيط�حركة
 ويثبط�حركة�الرحم.

 احداث�سلوك�الشياع.يعمل�بال¥�امن�مع�vس¥}وج|ن�عOى-2
 يطور�vنسجة�vفرازية�للغدد�اللبنية.-3
 عند�ا�ستويات�العالية.LHيعمل�عOى�تثبيط�الشياع�وتثبيط�تحرير�هرمون-4
. Uterine defense mechanismيثبط�الية�الدفاع�الرحم�-5

��������� : 1���-�� B��#� ��R!�� ������� �X6��� 

kي�تنظيم�وتخليق�وخزن�وتحرر�هرمونات�تحت�ا�هادةالست|}ويديتش¥}ك�الغدة�النخامية�والهرمونات
وال¶��تتطلب�التداخل�ب|ن��Long feedbackمن�خ?ل�ميكانيكيت|ن�للتغذية�العكسية�هما�الحلقة�الطويلة

تسمح��حرضات�الغدد�التناسلية��Short feedbackا�ناسل�والغدة�النخامية�وتحت�ا�هاد�والحلقة�القص|}ة
kي�النشاط�vفرازي�لهرمونات�vنط?ق�kي�تحت�ا�هاد�من�دون�وجود�أي�تأث|}�للمناسل،�بالتأث|} النخامية

) *��;17(1/����/�K	� �M�"�� _�
���� 
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12 اعداد الدكتور اسلم سعود

�عOى�تراك|��الهرمونات والسيطرة�عOى�التغذية�العكسية�عند�كل�من�تحت�ا�هاد�والغدة�النخامية�معتمدا
.الست|}ويدية�kي�الدم�وال¶��قد�تؤدي  اwى�تحف|��تغذية�عكسية�موجبة�او�سالبة

: �ا�سstدفة،�التغذية العكسية السالبة �او�اكÌ}�وب|ن�vعضاء �غدت|ن �ب|ن �تبادلية تتطلب�ع?قة
،�فض?�عن�ذلك�FSHمثال�عOى�ذلك�عند�افراز�vس¥}وج|ن�من�ا�بيض�يؤدي�اwى�انخفاض�مستوى�هرمون

�مستويات �اwى �النخامية �الغدة �هرمونات �وصول عند
تحت�ا�هاد�تستجيب�من�خ?ل�أنويةمعينة�فان�بعض

�افراز �تقليل �ثم �ومن �ا�حرضة �الهرمونات �انتاج تقليل
�مستوىناهرمو �انخفاض �وبالتاwي �النخامية �الغدة ت

 استجابة�vعضاء�ا�سstدفة.

زيادة التغذية العكسية الموجبة: عند
زيادة�²حقة�kي�هرمون مستوى�هرمون�مع|ن�يؤدي�اwى
�طور �kي �vس¥}وج|ن �هرمون �مستوى زيادة �مثل اخر،

�لهرمون �مفا�ئ �تحرر �اwى �تؤدي �vباضة منLHقبل
الغدة�النخامية،�وهذا�ال¥�امن�يكون�ضروريًا�²ن�موجة

�لتمزقLHهرمون الحويصلة�Ruptureضرورية
 ا�بيضية.

����Y4�'/������ ��` � �!$�� %�����9 Non-steroid gonadal hormones:

148��
.��� 1���9 hormone Relaxin:

�الببتيد) (متعدد �بروت|ن من�يتألفهرمون
(�وحدت|ن�فرعيت|ن�الفا�وبيتا مع)18صورة ال¶��ترتبط

ب �الجزي�Üآبعضها وزنه �الك¸}يتات �ثنائية �6000صرت|ن
�ويفرز �vصفر�كما �الجسم �من �اساسا �يفرز دالتون،
ايضا�من�ا�شيمة�والرحم،�الفعل�البايلو�ي�للري?كس|ن
�ويثبط �عنق�الرحم�وا�هبل�قبل�الو²دة�كما ارتخاء هو

زيادة�نمو�الغدة�اللبنية.التقلصا  ت�الرحمية�ويؤدي�اwى

24%�!�K-��� Inhibins:تتألفبروتينات�) وαمن�وحدت|ن�فرعيت|ن�مرتبطت|ن�ثنائية�الك¸}يتات�الفا (
()ßبيتا( �خ?يا)19صورة �من �الذكور �kي �تنتج ،

س|}توwي�وتفرز�عن�طريق�اللمف�وkي�vناث�تنتج
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13 اعداد الدكتور اسلم سعود

:�من�الخ?يا�الحبيبية�وتفرز�عن�طريق�الدم�الوريدي  ول?sûبينات�وظائف�فسيولوجية�م�sا

 تلعب�دورا�مهمًا�kي�التنظيم�الهرموني�لعملية�التخليق�الحويصOي�kي�ا�بيض�خ?ل�دورة�الشياع.-1
 كيميائية�للغدة�النخامية�حول�عدد�الحويص?ت�النامية�kي�ا�بيض.�نقل�اشارات-2
 اwى�مستوى�مع|ن�بحيث�تبقى�نسبة�vباضة�ضمن�العدد�ا�حدد�للنوع.�FSHتقلل�افراز�هرمون-3
�ترتبط�sûvبينات�مع�ال¸}وتينات�ا�نظمة�لوظيفة�خ?يا�²يدك�kي�الذكور.-4

34%�!�C�
���Activins :

�افراز�هرمون �الجزيئية�تحرض�عOى �الصيغة �بروتينية�فعالة�مزدوجة �مواد �توجد�ضمن�jFSHي اذ
�وفعا�²من�عوامل �تعد�عام?�مهمًا �كما �تجويف�الخصية. �kي �للجريبة�والسائل�ا�وجود السائل�الحويصOي

من�وحدت|ن�تتألف،�فقد)20صورة(�فقطßمن�وحدت|ن�فرعيت|ن�نوع�بيتا�تتألف.Growth factorsالنمو
�بيتا �نوع �متشاsøت|ن فرعيت|ن

Aِ)Aßوحدت|ن� �من �او (
�بيتا �نوع �متشاsøت|ن فرعيت|ن

B)Bßاو وحدت|ن�تتألف)
(Aßفرعيت|ن�مختلفت|ن�نوع�بيتا(ِ و (Bß.(

�(��Y4��$�S$�� %�����-���Placental hormones:

ا�شيمة�تفرز�هرمونات�عديدة�وjي�اما�ان�تكون�متماثلة�او�متشاsøة�من�حيث�الفعالية�البايلوجية
:FSHوLHللهرمونات�التناسلية�للبائن�وال¶��تشمل�كل�من�هرموني  ،�وهذه�الهرمونات�تشمل

14a�C	� ��$�S$�� '!=�� %�+���equine Chorionic Gonadotropin eCG:

�هرمون�مص �ايضا âيسم� �الفرس�الحامل �وهو�pregnant mare serum gonadotropin PMSGل ،
(عبارة�بروت|ن�سكري�يتكون�من�وحدت|ن�فرعيت|ن من)ß)�و�بيتا(αالفا وLHمشاsøة�لتلك�ا�وجودة�kي�كل

FSHة�لهرمون�søويمتلك�فعالية�مشاFSHهرمون��،eCGي�wو²سيما�حامض�بالكربوهيدراتذي�محتوى�عا
رحم�لعدة�ايام،�eCGالذي�يؤدي�بدوره�اطالة�العمر�النصفي�لهرمون�الساليك تعد�الكؤوس�الرحمية�kي

�لهرمون �ويقوم�eCGالفرس�مصدرا �البول، �kي �و�²يطرح �الدم �kي �وينتقل �الفرس�الحامل �دم �kي �يوجد اذ
�اباضة�ولكن�اكÌ}ها �ان�بعض�الحويص?ت�تحصل�لها �اذ تصبح�بتحف|��نمو�وتطور�الحويص?ت�ا�بيضية

 حويص?ت�اصفرية�تنتج�ال¸}وجستينات�ال¶��تديم�الحمل�kي�الفرس.

*��; )20(%�!�C�
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14 اعداد الدكتور اسلم سعود

24=�� %�+���!��SK�� ��$�S$�� '
human Chorionic Gonadotropin 

hCG:

�وحدت|ن �من �يتألف �سكري �بروتي�� هرمون
(فرعيت|ن من)αالفا �امينيا92تتألف حامضا

kي�كاربوهيدراتيت|نوسلسلت|ن �الفا �للوحدة مشاsøة
من)21صورة()ßبيتا(�الوحدة�الفرعيةو،LHهرمون و�145تتألف س?سل�كاربوهيدراتية.5حامضا�امينيا
ولكن�بصورة�FSHيمتلك�فعالية�vباضة�ومحفز�للجسم�vصفر�،�وله�فعالية�مشاsøة�لهرمون�hCGهرمون

.�Cyncytiotrophoblasticمن�خ?يا�vرومة�الغاذية�ا�شيمية�hCGينتج�هرمون�اضعف.  kي�ا�شيمة

34(�$�S$�� 8����
.��)�$�S$�� _�	��� B��#� bK!��Placental lactogen:

�ذو�خصائص�كيميائية �بروت|ن �Üالجزي� �النمو�،وزنه �وهرمون �ال¸}و²كت|ن �لهرمون -22000مشاsøة
حامضا�امينيا.�ال?كتوج|ن�ا�شيم��يفرز�من�نسيج�ا�شيمة�ويمكن�تمي|�ه�192دالتون�ويحتوي�عOى�23000

.ذات�اهمية�كب|}ة�kي�تنظيم�التغذية�vمية�للجن|ن�ونمو�الجن|ن�كما�تلعب عند�الحمل�kي�ث?ثة�اشهر�vخ|}ة
.د ورا�مهما�kي�انتاج�الحليب

448��/�K��BProtein B:

�لل¸}وت|ن �الفسيولو�ي �الفعل (الجن|ن) �الحمل �حاصل �من �ينتج �الجسمBبروت|ن �تحطم �منع kي
 vصفر�اثناء�الحمل�ا�بكر�بالنسبة�ل?بقار�والنعاج،�ويعد�اول�فحص�مبكر�ودقيق�للحمل�kي�ا�اشية.

%�!'�.�� /�K���Prostaglandins :

�بال¸}وستك?ندينات بسبب)22صورة(�سميت
ارتباطها�مع�غدة�ال¸}وستات،�وjي�تعزل�من�سوائل
الغدد�ا�ساعدة�كما�ان�جميع�انسجة�الجسم�تفرز
�احماض�دهنية �عن �عبارة �وjي ال¸}وستك?ندينات،

�ذات �مشبعة �حلقة20غ|} �مع �كاربون ذرة
�vسا§¦� �الده�� �الحامض السايكلوبنت|ن،

�ال¸}وستك?ندين �يتشكل�م�sا �بالتناسل�والذي�يمثل�اساسًا�vركيدونيك�يمثل�ا�ادة�اwي ارتباطا {Ìكvα
PGF2وال¸}وستك?ندينE)PGE2ى�اخرىwتصال�من�خلية�اvال¸}وستك?ندين�يعمل�موضعيا�من�خ?ل���،(

.اذ�يعد�ال¸}وستك?ندين�بعض�اشكاله��²تظهر�kي�الدم�بي نما�vخرى�تتحلل�kي�الدم�من�خ?ل�الكيد�والرئة

) *��;21(1���9hCG 

) *��;22(8'�.�� /�K	� �M�"�� _�
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15 اعداد الدكتور اسلم سعود

%�منه�يتحطم�خ?ل�مروره�مرة�واحدة�من�خ?ل90محل?�للجسم�vصفر�ولكنه�يتاكسد�بسهولة�وحواwي
�ينتشر �اذ �ا�تبادل�، �¦ôنمط�التيار�الدموي�العك� �وجود �وعليه�يوجد�دليل�عOى �الرئوية، �الدموية الدورة

وستك?ندين�من�الوريد�الرحم��ا�بيÊ¦��اwى�الشريان�ا�بيÊ¦��حيث�يصل�ال¸}وستك?ندين�اwى�ا�بيض�ال¸}
�من �بتصريف�الدم � �¦Êا�بي� �الرحم� �الوريد �يقوم �عادة �الطريق�الجهازي، �بد�²عن عن�طريق�موض×ي

ران�الرقيقة�جدا�ا�بيض�وقناة�البيض�وجزءا�كب|}ا�من�قرني�الرحم�،�اذ�يتداخل�الشريان�ا�بيÊ¦��ذو�الجد
مع�الوريد�الرحم��ا�بيÊ¦��مع�وجود�التواءات�شديدة�مما�يزيد�ا�ساحة�السطحية�ل?تصال�لذا�فان�كمية

،�والذي�ين��Öالطور�vصفري�من�ال¸}وستك?ندين�ا�نتشر�تكون�اك¸}�ل¥�يد�من�سرعة�تحلل�الجسم�vصفر
v .�كما�ان�لل¸}وستك?نديندورة�الشياع�ويسمح�ببدء�دورة�جديدة�kي�حالة�عدم�حصول وظائف�خصاب

�عملية �وحصول �والهضمية �التناسلية �القنوات �kي �الناعمة �العض?ت �تقلص �مثل �اخرى فسيولوجية
زيادة�هرمون�vس¥}وج|ن�تعزز�نمو .ان vنتصاب�والقذف�ونقل�الحيامن�وvباضة�والو²دة�ونزول�الحليب

kي�الحيوانات�αPGF2الطبقة�العضلية�من�بطانة�الرحم�تعمل�عOى�تحف|��تخليق�وتحرير�ال¸}وستك?ندين
�للحمل (التمي|��vمي �الرحم �اwى �اشارات �يرسل �vجنة �تطور �فان  Maternal recognition ofالحوامل

pregnancy MROPى�منع�تاث|}ات�ال¸}وستك?ندين�wتؤدي�اαPGF2.صفرvى�تحلل�الجسم�Oع�




