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1الهرمونات 



مقدمة 

(.تستحث فعالية أو نشاط )يوناني ومعناها ( هرمون)أصل كلمة ❖

ق في الدم وتطل(الغدد الصماء)تفرز من خاليا متخصصة التي مواد هي ال: التعريف التقليدي للهرمونات❖
عل الصماوي ما يعرف بالف)لتنتقل إلى الخلية المستهدفة لتسيطر على العمليات الحيوية فيها وتنظمها 

endocrine action ،يا الجسم ومثاله األنسولين الذي يطلقه البانكرياس إلى الدم ليمارس تأثيره على خال
".الهرمونات الصماوية"ويطلق على هذه الهرمونات اسم ( كلها تقريبا  

ماوي الفعل نظير الص)يمكن للهرمونات أن تمارس فعلها على الخاليا المجاورة للخلية التي أنتجتها ❖
paracrine هرمونات الجهاز الهضمي مثل).

autocrineالفعل الصماوي الذاتي )كما يمكن للهرمونات أن تمارس فعلها على الخاليا التي أنتجتها ❖
دون ان تدخل الدوران الدموي ( البروستاغالنديناتومثاله 

."نسيجيةالهرمونات ال"وتسمى الهرمونات التي تقوم بالفعلين معا  ❖

تنتجها الخاليا  signalingمواد إشعارية: والنواقل العصبيةneurohormonesالهرمونات العصبية ❖
.  العصبية، وعوامل النمو والسيتوكينات التي تعزز تكاثر الخاليا وتمايزها



:وظائف الهرمونات

وأهم . ةتعمل الهرمونات المختصة على فترات زمنية طويل: نمو الخاليا واألنسجة واألعضاء وتمايزها 1.
عبر )مايز الجنسي التي تشرف على تكاثر الخاليا والتطور الجنيني والتلهرمونات الستيروئيدية أمثلتها ا

( .تنظيم التعبير الجيني

:أكثر ما يخضع للتنظيم الهرموني هو. عبر آليات سريعة التأثير : تنظيم االستقالب 2.
وبناؤها وتقويضها ( الغليكوجين والدهون)قبط مواد الخزن 1.

...(الغلوكوز والحموض الدهنية والكوليسترول)سبل تخليق وتقويض مستقلبات هامة 2.

.تفاعالت التزود بالطاقة3.

ترفع )كالغلوكاغون واألدرينالين والكورتيزولاألنسولين والهرمونات المعاكسة أهم الهرمونات المساهمة هو 
(سكر الدم بتقويض المخازن



تنظم عادة موضعيا  : عمليات الهضم3.
.. (الغاسترين والسيكريتين)عبر هرمونات السبيل الهضمي •

..(الهيستامين )الوسائط الكيميائية •

..(المشتقة من الحموض األمينية كالسيروتونين واألدرينالين )األمينات •

..(األسيتيل كولين)النواقل العصبية •

:صيانة تراكيز األيونات 4.
(.…NA,K,Cl)في الكلية في تنظيم أيونات ( على رأسها األلدوستيرون)تتشارك الهرمونات •

.  بفعل هرمون جارات الدرق والكالسيتريول( CA,P)في حين يتم ضبط  تراكيز •



:دينامية المستوى البالزمي للهرمونات

.تجول الهرمونات في الدم بتراكيز منخفضة جدا  بنظم مختلف من هرمون آلخر 

-Event)النظم المعتمد على الحدث 1. regulated ) ومثالها األنسولين استجابة لزيادة سكر الدم بعد
.الطعام

. LHكما هو حال الهرمون الملوتن( episodicالنوبي )النظم النبضي 2.



Circardianاليوماوي)النظم الدوري • rhythm  )باكر ومثاله الكورتيزول حيث يبلغ الذروة في الصباح ال
.لينخفض خالل النهار( منشط الستحداث الغلوكوز )



:الهرمون والخلية الهدف

الخلية الهدف هي كل خلية يرتبط فيها الهرمون إلى مستقبله النوعي •

:العوامل المحددة الستجابة الخلية الهدف للهرمون •

عوامل تؤثر في استجابة الخلية الهدف للهرمونعوامل تؤثر في تركيز الهرمون عند الخلية الهدف

عدد المستقبالت ونشاطها وانشغالها-معدل تخليق الهرمون واطالقه-

(تنشيط أو تعطيل )استقالب الهرمون -قرب الخلية من منشأ الهرمون-

وجود العوامل األخرى ضمن الخلية الضرورية الستجابة -(إن وجد)مدى األلفة بين هرمون وناقله البالزمي -

الهرمون

أو التنشيطي downregulationالتنظيم التعطيلي -التحول إلى الشكل الفعال -

upregulationللمستقبل بعد ارتباطه

إزالة تحسس الخاليا بعد المستقبل ..(هضم، إطراح، استقالب)معدل تصفية الهرمون من الدم -



:تصنيف الهرمونات

:حسب الذوبانية  •
ايول الستيروئيدية والدرقية والريتينوئيدات والكالسيتروتضم(الكارهة للماء )ليفة للشحميات ألالهرمونات ا•

.ليفة للماءألالهرمونات ا•

:  وفق التركيب الكيميائي
تشمل الهرمونات الستيروئيدية والكالسيترايول: مشتقات الكوليسترول ➢

.تشمل الهرمونات الدرقية والكاتيكوالمينات: مشتقات التيروزين ➢

(.حمض أميني30و21األنسولين )أو سلسلتين ( TRH, ACTH, PTH)ذات السلسلة الواحدة : الببتيدات ➢

. βوتختلف في الوحيدة  αوتشترك جميعا في الوحيدة TSH,FSH,LH,CG: البروتينات السكرية ➢

.الريتينوئيدات ➢

هرموني ، التصنيف حسب توضع مستقبالت الهرمونات وطبيعة اإلشعار المستخدم في العمل الاألشمل هو
.إلى مجموعتين رئيسيتين 



:المالمح العامة لصفوف الهرمونات

المجموعة الثانيةالمجموعة األولى

لدرقية، الستيروئيدات، التيرونينات ااألنواع

.اتالكالسيترايول، الريتينوئيد

، عديدات الببتيد، البروتينات

البروتينات السكرية، 

.الكاتيكوالمينات

أليفة للماءأليفة للشحمياتالذوبانية

النعمالبروتينات الناقلة

(دقائق)قصير (ساعات إلى أيام)طويل العمر النصفي في البالزما

الغشاء البالزمي(ةعصارة خلوية أو نوا)داخل الخليةتوضع المستقبالت

، مستقلبات cAMP,cGMP,Ca+2الهرمون-معقد المستقبلالمرسال الثاني

الت فسفاتيديل االينوزيتول، شال

.الكيناز



:تغاير خزن الهرمونات وإفرازها

مخازن داخل ال وجود ل)مباشرة في شكلها الفعال النهائي الهرمونات الستيروئيدية والكالسيترايول تخلق ❑
(.خلوية لها

ألليفة للكروم في مباشرة في شكلها النهائي الفعال لكنها تخزن في حبيبات الخاليا االكاتيكوالمينات تخلق❑
مخزون يكفيال)لب الكظر حتى وصول التنبيه العصبي المناسب فتتحرر الكاتيكوالمينات في الدوران 

(.فقطساعات 

كاسا  انع)عندما ينخفض تركيز شوارد الكالسيوم في خاليا هذه الغدد PTHيتم إطالق هرمون جارات الدرق❑
.فقط ساعات والمخزون يكفي( النخفاضها في البالزما

المخازن )وحدة أنسولين B ≈40-50من األنسولين المخزون في الخاليا %20-15يفرغ البانكرياس نحو ❑
.Cومقدار مساوي موليا  من الببتيد الرابط ( أيام6-5تكفي 

:  أما الهرمونات الدرقية❑

ت الدرقية المخازن تكفي عدة أسابيع وتوجد في الغلوبولين الدرقي بشكل غرواني ضمن لمعة الجريبا❑
.TSHلتطلق عند تحريضها ب 



:نقل الهرمونات

o خصوصا  بروتينات بالزمية ناقلة للهرمونات الستيروئيدية والدرقية يخصص الجسم:

.تنقلها إلى الخاليا الهدف1.

.توفر مخزون جائل في الدوران قد يكون كبير كالهرمونات الدرقية2.

.تحمي الهرمون من االستقالب3.

.دارىء يقي من االرتفاع المفاجىء لتراكيز الهرمونات4.

الحر وهذا مهم ألن( حسب ألفة الهرمون للبروتين الناقل)تحدد نسبة الهرمون الحر إلى المرتبط 5.
.فقط هو الفعال بيولوجيا  ويكون تركيزه عموما  منخفض جدا  

o الغلوبولين الرابط للتيروكسين ينقل نصف إلى ثلثي المخزون منT3,T4 تقريبا  ، ومستوى الجزء الحر من
ات فهو المسؤول عن معظم الفعالية البيولوجية للهرمونهو األكثر فعالية، T3الهرمونين متقارب، وألن 

.  الدرقية



:الحقول الوظيفية في المستقبالت

دية والبروتينية مستقبالت الهرمونات الببتي)يجب أن يحتوي المستقبل على حقلين وظيفيين على األقل ▪
( :والكاتيكوالمينات

حقل التعرف على الهرمون واالرتباط به1.

لويةالذي يقرن التعرف على الهرمون ببعض الوظائف داخل الخ( اإلشعار أو تنبيغ اإلشارة)حقل توليد اإلشارة 2.

:ول وظيفيةعدة حق( الكارهة للماء)في حين تمتلك مستقبالت الهرمونات األليفة للشحميات ▪
حقل االرتباط بالهرمون عند النهاية الكربوكسيلية1.

حقل االرتباط بمناطق نوعية في الدنا2.

على األقل ينشطان انتساخ الجينحقالن 3.

.حقالن على األقل مسؤوالن عن إزفاء المستقبل إلى النواة4.

.حقل االرتباط مع بروتين صدمة الحرارة يؤثر في نقل المستقبل داخل الخلية5.

الحقل المستضدي عند النهاية األمينية6.



:شحمياتأهم الحقول الوظيفية في مستقبالت الهرمونات األليفة لل

حقالن لتفعيل النسخ❑

حقالن لإلزفاء إلى النواة❑

حقل لالرتباط بالدنا❑

hspحقل لالرتباط ببروتين صدمة الحرارة❑ 90



:)ها وفق آلية عمل)تصنيف الهرمونات

:هرمونات ترتبط بمستقبالت داخل خلوية( 1)المجموعة األولى •
(.ما يمنع الذوبان ويطيل العمر النصفي في البالزما)ترتبط ببروتينات ناقلة 1.

.ة أو في النواةأليفة للشحميات فتعبر الغشاء البالزمي بسهولة وتلتقي مستقبالتها النوعية إما في العصارة الخلوي2.

.مستقبل هو المرسال داخل الخلوي-يفترض أن المعقد هرمون3.

(T3,T4باستثناء )مشتقة من الكوليسترول 4.

:  وتضم كال  من المجموعة األولى •
.الفعالD3هو فيتامين Calcitrol :الكالسيتريول ، Androgens.ندروجينات األ1)

Progestin.البروجستينات وEstrogensستروجينات األ2)

Glucocorticoids .الستيروئيدات السكرية 3)

Mineralocorticoids.الستيروئيدات المعدنية 4)

(A).أحد أشكال الفيتامين Retinoic Acid:يك ئوينحمض الريت5)

Thyroid hormones Hormon (T3 , T4).الهرمونات الدرقية 6)



:آلية عمل المجموعة األولى من الهرمونات

:المستقبل لتفاعل تنشيط يليه إحداث االستجابة، بإحدى آليتين-يخضع معقد الهرمون 

(:مثالها القشرانيات السكرية)آلية التنشيط األولى 1.
.الخلية الهدفهيولى يتوضع المستقبل في •

ع النووي للتوضعن المستقبل، الخطوة الضرورية انفكاك بروتين صدمة الحرارة يسبب ارتباط الهرمون بالمستقبل •
.الالحق للمستقبل ، الذي يحتوي أيضا  حقل إزفاء يساعده على هذا التوضعالصحيح 

ابة للهرمون عنصر االستج)تسلسل نوعي في الدنا يتحرك المستقبل المنشط إلى داخل النواة ويرتبط بألفة عالية مع •
Hormone response element HRE = ) عنصر االستجابة للقشرانيات السكريةGRE.

مما ة لالنتساخ موقع ارتباط عالي األلفة للبروتينات المنشطبعد ارتباطه بالدنا، يلعب المستقبل المرتبط بالهرمون دور •
.يسرع انتساخ جينات معينة



(:مثالها الهرمونات الدرقية والريتينوئيدات)آلية التنشيط الثانية 2.
.تعبر مباشرة إلى نواة الخلية الهدف•

ابة للهرمون هو هنا عنصر االستج)مستقبالتها المرتبطة أصال  بعنصر االستجابة للهرمون  على الدنا تالقي •
.تةدون أن يكون قادرا  على تنشيط انتساخ الجينات بسبب ارتباطه مع أحد العوامل الكاب( TREالدرقي 

يؤدي ارتباط الهرمون بمستقبله إلى إزاحة العامل الكابت •

رع انتساخ المستقبل موقعا  عالي األلفة الرتباط أحد العوامل المنشطة لالنتساخ مما يس–معقد الهرمون يشكل •
.جينات معينة

:وباختالف اآلليات المنشطة 
ال المالئمة، في آخر المطاف وبتأثير هذه الهرمونات في انتساخ الجينات واإلنتاج الالحق لجزيئات الرنا المرس•

.ويتأثر االستقالب تتغير كميات بروتينات معينة 

.أو جزيئات الرنا المرسال أو البروتينات في الخلية الهدف)%1أقل من )الهرمون عموما  قد يوثر على الجينات•



(:آلية عمل الهرمون الستيروئيدي)مثال 



الهرمون بالمستقبلارتباط 1.

نقل المعقد إلى النواة2.

ارتباط المعقد بموقع تنظيم الدنا3.

انتساخ الجين أو تعديل انتساخ الجين4.

ترجمة الرنا المرسال إلى بروتين نوعي5.



الخليةهرمونات ترتبط بمستقبالت على سطح ( 2)المجموعة الثانية 

على سطح ( Gن المقترنة بالبروتي)ترتبط بمستقبالتها ( المرسال األول)تتألف من هرمونات ذوابة في الماء ✓
.تعبر الغشاء الخلوي الغشاء البالزمي للخلية الهدف ألنها ال

.حتى تمارس تأثيراتها ضمن الخلية الهدف لمرسال ثاني تحتاج ✓

.عية إلى مجموعات فرالهرمونات المجموعة من ف هذه يتصنيتم حسب المرسال الثاني الذي تستعمله✓

( :(G GPCRsالمستقبالت المقترنة بالبروتينات 
بتفعيله )Gتينات تقترن العديد من هرمونات المجموعة الثانية بمستقبالت تقترن بالمستفعالت من خالل وسيط هو أحد البرو✓

(.وتنفصل عن الوحيدتين بيتا وغاما وترتبط بالمستفعلة وتفعلهاGTPالمرتبطة بالوحيدة ألفا ب GDPتتبدل 

.ة للغشاء الطبقة الشحمية الثنائياللمي تمتد خالزت نموذجيا  سبعة حقول عابرة للغشاء البالتمتلك هذه المستقب✓



:المستفعالت

:عموما  هي (Effectors)ت الالمستفع•

Gلبروتينات حد األ ال، أو من خ(الهرمونالمرتبط بمستقبل ال)مباشرة بعد تآثرها مع تتفعل زيمات التي إلنا
.ي والمرسال الثانلدتوو( GTPالمعتمدة على النيكليوتيد = البروتينات الرابطة للنيكليوتيد )

(  دينيلألمحلقة ا)نزيماتإلقد تكون هذه المستفعلة من ا•

G (GPCRs):المرتبطة بالبروتينات البالزمية يونات الغشائية ألوقد تكون إحدى قنوات ا•



:(cAMP)نظام المرسال الثاني 
 (cAMP) :ي هو أحادي فوسفات األدينوزين الحلقي نالمرسال الثا

نيكليوتيد ال، هو Cyclic adenosine monophosphate (cAMP)أحادي فوسفات األدينوزين الحلقي •
شف مكت( مرسال ثاني)وهو أول ( دينيلألمحلقة ا)زالدينيل سيكنزيم األبواسطة إ ATPمن الـالذي يشتق 

:في الثدييات ويستعمله 

. الغلوكاغون•

 β-Adrenergic .درينالين ألاα2-Adrenergic catecholamines &النورأدرينالين •
catecholamines

Antidiuretic Hormone (ADH).درار إلالهرمون المضاد ل•

.الكالسيتونين•

LH.الهرمون الملوتن •

Parathyroid hormone.هرمون جارات الدرق •



وتقويضه وعمله من عدة مكونات أهمها cAMPدينوزين أحادي الفوسفات الحلقييتكون نظام توليد األ
.والبروتينات المفسفتة وغيرهاAوكيناز البروتين ( يليلدينألمحلقة ا)زالدينيل سيكنزيم األإ

: بالمحصلة

cAMPالذي إما ينشط فعالية محلقة األدينيليل فيزيد إنتاج Gإن ارتباط الهرمون بمستقبله ينشط البروتين 
.أو العكس وفي الحالتين ستحصل استجابة داخل خلوية

ال، حيث (++Mgوشوارد ATPبوجود )Aكيناز البروتين هو تفعيل cAMPأهم تأثير للتركيز المرتفع لـ
.نزيمات ألفسفرة عدد من البروتينات واىلإتنشيطه يؤدي و، cAMPبارتباطه بـاليتفعل البروتين إ

.جميعها تتم عبر فسفرة البروتين أو نزع الفسفات منهcAMPيعتقد بأن تأثيرات 



: في انتساخ الجيناتcAMPتأثيرات ❖
يط الذي يرتبط في شكله غير المفسفر على الدنا يكون تنشcAMP(CREB )بتواسط البروتين الرابط لعنصر االستجابة ل•

.  االنتساخ ضعيفا

فإنه يرتبط بعامل منشط Aأما عندما يفسفر هذا البروتين الرابط لعنصر االستجابة على الدنا بوساطة كيناز البروتين •
.والنتيجة عامل منشط لالنتساخ أقوى بكثير



cGMPنظام المرسال الثاني
 cGMP:أحادي فوسفات الغوانوزين الحلقي 

Guanylyl)بواسطة محلقة الغوانيليل GTPوهو نوكليوتيد مشتق من  cyclase ) ويستعمله:
Atrial natriuretic factor (ANF).ذيني المدر للصوديوم ألاالعامل •

Nitric oxide (NO).زوت آلأوكسيد ا•

الذواب والمرتبط بالغشاء : توجد محلقة الغوانيليل بشكلين 

:  على سبيل المثال 

ينشطه مما يؤدي بالشكل المرتبط بالغشاء من إنزيم محلقة الغوانيليل وذيني المدر للصوديومألاالعامل يرتبط 
:األمر الذي يعتقد أنه يتواسط، أحيانا  ضعف cGMP 50إلى زيادة 

إدرار الصوديوم في البول •

وإدرار البول •

وتوسع األوعية •

.وتثبيط إفراز األلدستيرون•



:Ca+2نظام المرسال الثاني 
:أو كالهما(Cالناتجة عن عمل الفسفوليباز )فوسفاتيديل اإلينوزيتولمشتقات الكالسيوم أو أيونات

o النورأدرينالينα1-Adrenergic catecholamines( في تنظيم الكالسيوم أيوناتأفضل مثال عن دور
(.استقالب الغليكوجين في الكبد

oدرينالين ألا, β-Adrenergic catecholaminesنجيوتنسين ألا.II

oوكسيتوسينألا.

oستيل كولينألا.

د من أوحت المالحظات التالية بدور إيونات الكالسيوم في آلية عمل الهرمونات فقد وجد أن تأثير العدي
:الهرمونات 

يتناقص في وسط خال من إيونات الكالسيوم1.

يمكن محاكاة التأثير الهرموني بعوامل تزيد إيونات الكالسيوم في العصارة الخلوية2.

.  تؤثر العديد من الهرمونات في تدفق الكالسيوم الخلوي3.



:دور الكالسيوم في عمل الهرمونات والكالموديولين

ي للفعل هام للتقلص العضلي وتخثر الدم وفعالية اإلنزيمات وهي أيضا  مرسال داخل خلومنظم ❑
.الهرموني

عبور هما لصالح)رغم الممال التركيزي والكهربي المرتفع عبر الغشاء : استقالب الكالسيوم❑
اقة وتصرف كميات كبيرة من الطفالكالسيوم ممنوع من دخول الخلية ( األيونات إلى الخلية

(.ارتفاعه المطول سام)لضمان ضبط تركيزه داخل الخلوي 

:يمكن تغيير مستوياته في العصارة الخلوية ب❑
.وناتتعزز بعض الهرمونات النفوذية الغشائية من خالل ارتباطها بمستقبالت هي ذاتها قنوات لهذه األي1.
نزع )أو تعزز هذه الهرمونات تدفق الكالسيوم بشكل غير مباشر من خالل تعديل كمون الغشاء البالزمي 2.

(.االستقطاب يفتح هذه القنوات المبوبة بالفولتاج
.تحريك أيونات الكالسيوم من جميعته في الشبكة الهيولية والمتقدرات3.

تباطه ويؤدي انشغال مواضع اربروتين الكالموديولين المعتمد على الكالسيوم يساعده بدوره ❑
تح قنوات األربعة بهذه األيونات إلى تبدل هام في هيئته الفراغية تمكنه من تنشيط إنزيمات أو ف

.شاردية



:(Cالناتجة عن عمل الفسفوليباز )فوسفاتيديل اإلينوزيتولمشتقات 

:الذي يحلمه فوسفاتيديل األينوزيتول إلىcمستقبالت األسيتيل كولين تفعل الفسفوليباز❖

(.مطلق للكالسيوم من مخازنه داخل الخلوية)IP3ثالثي فوسفات اإلينوزيتول ✓

يحرض زيادة الكالسيوم داخل الهيولى )cالبروتين أسيل الغليسيرول القادر على تنشيط كيناز ثنائي ✓
(.ويفسفر ركائز نوعية

Phosphatase Cascadeكيناز أو شالل الفوسفاتاز  الشالل : كينازشالل النظام المرسال الثاني
(  أنزيمات نزع الفوسفات)

Growth hormone (GH).هرمون النمو & نسوليناأل:   ويستعمله 
ورا  هاما  والتي تفسفر ثماالت السيرين والثريونين في البروتينات الهدف ، دPKA,PKC,PKGتلعب إنزيمات كيناز البروتين 

.في الفعل الهرموني

:المميز في هذا الصنف من الفعل الهرموني 
(.علما  أتها غير شائعة في الثدييات)تفضيل إنزيمات الكيناز فسفرة ثماالت التيروزين ✓

يناز والفوسفاتاز يحرض شالال  من عمل إنزيمات الك( الذي يسبب فسفرة التيروزين أوال  )إن ارتباط الهرمون مع المستقبل ✓
.وغيرها 

(تي سندرسها كمثال ال)والتي تتنشط بالهرمون شرحت عمل مستقبالت األنسولين فعالية كيناز التيروزين الذاتية إن إضافة ✓



:تخليق األنسولين

:األنسولين 

(.  حمض أميني30)Bو( حمض أميني21)Aهو مثنوي متغاير مكون من سلسلتين 

(.Aضمن السلسلة 1و BوAبين السلسلتين  2)جسور كبريتية 3توجد فيه

ثم Preprohormone(11,500وزنه الجزيئي )يتم تخليق األنسولين على شكل سلف طليعة الهرمون 
وتؤمن التهايؤ الفراغي ( 9000وزنه الجزيئي )proinsulinتطرأ عليه انشطارات لينتج طليعة األنسولين 

.الضروري لتشكيل الجسور ثنائية الكبريت المناسبة

ى سولين حيث يتم تخزينهما بحبيبات علألنواCنسولين إلى جهاز غولجي وتتحول إلى الببتيد األتنقل طليعة 
.نسولين لحين الحاجة لهاأجزيئات 3-4شكل بلورات تتكون من ذرتي زنك و 



(االنسولين البشري الناضج)



حيث يكون B ,وAبكل من السلسلتين ( الببتيبد الرابط)Cالسلسلة تظهر فيها ارتباط صورة ترسيمية لطليعة األنسولين 

تخضع الطليعة لسلسلة انشطارات تؤدي إلى تشكل كميات. Aف ـCفـ Bالسلسلة : الترتيب بدءا  من النهاية األمينية هو

.Cمتساوية من األنسولين الناضج والببتيد 



:بنية مستقبالت األنسولين

.ذو طبيعة بروتينية سكريةاألنسولين مستقبل ✓

.موجود على سطح غشاء الخلية الهدف✓

.  s-sترتبط معا  بسالسل ثنائية الكبريت ( 2β & 2αوحيدات 4)من كل مستقبل لف يتأ✓

.سوليناألنمكونة خارج خلوية وهي تربط   αالوحيدة✓

موقع فسفرة ذاتي وعليهما تقع +فعالية كيناز التيروزين βزمي للوحيدة اليملك البروتين السيتوبفي حين✓
.نسولينيألشارة والفعل ااإلمسؤولية نقل 

رموني ساسية للمستقبل الهاألهي بروتين عابر للغشاء، وهي المسؤولة عن إنجاز الوظيفة βالوحيدة : إذا  
(شعارياإلالتنبيه والتنشيط )شعاري اإلوهي التنبيغ 

(نمستقبل األنسوليبنية )



:آلية عمل األنسولين

.للمستقبل على السطح الخارجي للغشاء الخلويαنسولين بالوحيدة األيرتبط 1.

(بحاجة للتحريض)نسوليناألت العلى ركائز تسمى ركائز مستقبβتحتوي الوحيدة 2.

، ويتم هذا التنشيط عن βإلى تنشيط التيروزين كيناز الموجود على الوحيدة تحريض هذه الركائزيؤدي 3.
Autophosphorylationطريق الفسفرة الذاتية للوحيدة  β

:تنشيط التيروزين كيناز سيقود إلى إن 4.
o نزيمات اإلبعض ( نشيطت)فسفرة

o نسولينألساسية لاألوبالتالي القيام بالوظائف (كأنزيمات اصطناع الغلوكوز)خر آلابعضها (تثبيط)وإلغاء فسفرة.



:الوظائف األساسية لألنسولين

تثبيط مورثات وغلوكوزتحفيز انتساخ مورثات تحلل اليتم (التعبير الجيني عبر تنظيم )✓
.استحداثه

Growth Regulation.تنظيم النمو  ✓

:بدورها تحفزوالتي Signal Transductionشارة اإل( تنشيط)تنبيغ ✓

.الموجودة في الغشاء على إدخال الغلوكوز Glut4الحوامل  ▪

.حث على تحلل الغلوكوز ت▪

.تشكيل الغليكوجين والبروتينات والشحميات ▪



:تأثيرات هرمون األنسولين

:(ثواني)التأثيرات السريعة 1.
.نسولينأليا الحساسة لالمينية وشوارد الكالسيوم إلى داخل الخاألالحموض , ينقل الغلوكوز•

:(دقائق)التأثيرات المتوسطة 2.
(Glycogenesis).تثبيط تفكك البروتيتاتProtein Synthesis.تنشيط تركيب البروتينات •

Glycogenesis.تنشيط عملية تشكيل الغليكوجين •

Gluconeogenic.نزيمات المكونة للغلوكوز األة ورتثبيط عملية الفسف• Enzymes

نزيمات المكونة للغلوكوز األويثبط   Glycogenesisكوجين ينسولين ينشط عملية تشكيل الغلاأل: انتبه
.Gluconeogenic Enzymes

:(ساعات)تأثيرات بطيئة 1.
.خرىاألنزيمات األوLipogenicالداخل في تكوين الدهون mRNAزيادة في اصطناع الرنا مرسال •



:معلومات هامة عن األنسولين

نسولين األلى فض لسكر الدم، ولتجنب تفكيكها وللحفاظ عانسولين كخاألثة لعمل المة هذه الجسور الثاليشترط س➢
.(عن أشعة الشمسا  ديبع)يحفظ في زجاجات مبردة وعاتمة 

ولين الحيواني على لذلك يمكن استعمال هذا األنس،يوجد تشابه بين األنسولين البشري واألنسولين البقري والخنزيري➢
.(تشكيل أضداد)البشر، لكن االستعمال المديد له سوف يؤدي إلى مشاكل مناعية عديدة 

.لتجنب هذه المشاكل يلجأ اآلن إلى استخالص األنسولين البشري واستعماله➢

ببتيد وبدخوله األنسولين عبارة عنن شكل حبوب بل يعطى بشكل حقن تحت الجلد وذلك ألعلى ال يعطى األنسولين ➢
 .للمعدة سيتخرب بواسطة األنزيمات الهاضمة للبروتينات 

التي ال Dوالمالحظ بأن بعض الحموض األمينية تأخذ بشكل حبوب فتلك يكون تركيبها من الحموض األمينية ➢
.تستقلب

نسولين وأيوني زنك في حين األجزيئات من 3-4مكون من hexamerنسولين في الجسم بشكل سداسي األيختزن ➢
monomer).أكثر استقرارا  من الـHexamerعموما  الـ monomer (الشكل الفعال منه يكون مفرد 

رة جدا  من نسولين قبل مدة قصياألوهذا ما يفسر إعطاء مرضى السكري , يكون تأثيره سريعا  جدا  monomerالـ➢
.الطعام



:هامصير الهرمونات وإطراح

oسبب بعد انتهاء الفعل الهرموني يتم إيقاف إنتاج الهرمون بسبب ازدياد في تركيز الهرمون وليس ب
.يالهرمون نفسه، حيث أّن زيادة تركيزه تؤدي إلى إيقاف إنتاج الهرمون بآلية تلقيم راجع سلب

oها خر يطرأ عليآلطراح، فبعض الهرمونات تطرح كما هي، وبعضها االيتم التخلص من الهرمونات با
:بعض التغييرات قبل طرحها مثل

oالهرمونات الدرقية ُينَزع منها اليود.

oز أو بالحل البروتيني ، والبروتينات تشطر بإنزيمات الببتيداالهرمونات البروتينية السكرية ينزع منها السكر
.

o بعض الهرمونات ُيضاف إليهاOH وبعضها ُيضاف إليها ،.H+الكورتيزون الذي يمكن أن ُيطَرح : مثال
.هيدروكسي كورتيزون &كورتيزون : فنجده في البول بشكلينOHكما هو ويمكن أن ُيضاف إليه 

oدرينالين والنور أدريناليناأل(هرمونات لب الكظر : بعض الهرمونات تتدرك إلى مركبات أخرى مثل)
.درك لتعطي مركبا هو فينيل ماندليك أسيدتالتي ت

oالوحدات حرر تحتينسولين األهرمون في لجسور الكبريتية الشطر اإلرجاعي لαو.β


