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2الهرمونات 



الببتيديةتخليق الهرمونات 

:أمثلة هذا التخليق

.A تخليق األنسولين.

.B تخليق األنجيوتنسين.

.C تخليقPOMC.



:أنجيوتنسين-جملة الرينين

:في أنجيوتنسين -تشارك جملة الرينين

( عبر إنتاج األلدوستيرون)تنظيم ضغط الدم واستقالب الكهارل 1.

.2الهرمون األساسي هو األنجيوتنسين 2.

: أثيرهو إنزيم تنتجه الخاليا المجاورة للكبيبة في الشرين الكلوي الوارد بتالرينين
(.في الشرين الوارد)مستقبالت الضغط ✓

.في األنبوب البعيدNA,CLتركيز الملح ✓

.أدرينية الفعلβبفعل األلياف الودية الكلوية عبر المستقبالت ✓

.اإلستروجينويعزز بالقشرانيات السكرية و)يتم تخليق مولد األنجيوتنسين في الكبد 3.

(.ببتيد عشاري)1مولد األنجيوتنسين إلى األنجيوتنسين:   يحول إنزيم الرينين 4.



(  إفراز الرينين)



 2األنجيوتنسين

بروتين سكري موجود في الرئة )  Angiotensin Converting Eاإلنزيم المحول لإلنجيوتنسين
:يقوم برفع ضغط الدم عبر آليتين  ( والبالزما والخاليا البطانية

(.ببتيد ثماني) 2لتشكيل األنجيوتنسين( ببتيد عشاري) 1حمض أميني من األنجيوتنسين2نزع 1.

(.موسع وعائي قوي)يقوض البراديكينين 2.

:2تأثير األنجيوتنسين

.مقبض وعائي قوي للشرينات1.

.يثبط إطالق الرينين2.

ثم إلى تنشيط تحويل الكوليسترول إلى بريغنينولون ومن)يحرض إنتاج األلدوستيرون 3.
(.هدروكسي كورتيكوستيرون وألدوستيرون18كورتيكوستيرون ف 

.ال يؤثر في إنتاج الكورتيزول4.



:  2آليات عمل األنجيوتنسين 

.عمل هذا الهرمونcAMPال يتواسط 1.

وم ومستقبالت الشحتراكيز الكالسيوم داخل الخلوي عبر تبدل 2يعمل األنجيوتنسين 2.
.  الفوسفورية 

:أنجيوتنسين-لمعالجة فرط ضغط الدم المعتمد على جملة الرينين

لإلنزيم المحول ( 1مضاهئات ببتيدية تساعية لإلنجيوتنسين )تنافسية مثبطات يتم استخدام 
.  ACEsلإلنجيوتنسين





:ومعالجتهPOMCتخليق 

طليعة األفيونات ومنبهات القشر وخاليا )POMC((Pro-opiomelanocortinتتألف فصيلة 
:من( الميالنين 

( .MSHو LPHو ACTH)ببتيدات تعمل كهرمونات ✓

(.اإلندورفينات)ونواقل أو معدالت عصبية ✓

.تخضع للمعالجة في النخامى( حمض أميني285)كطليعة POMCيتم تخليق 

:الببتيدات هي 

ACTH (Adrenocorticotropin hormone ) يقوم بتواسطcAMPبالتالي:

تنظيم نمو قشر الكظر 1.

قشرانيات يزيد تخليق الستيروئيدات الكظرية وإطالقها وخاصة ال)تنظيم وظيفة قشر الكظر 2.
(السكرية والمعدنية



(Lipotropin) LPH  : يعتقد أنه طليعة لإلندورفينβ  .

MSH  (Melanocyte-stimulating hormone  :)

.ينبه تكون الميالنين 1.

ادة إنتاج بسبب زي( نقص القشرانيات السكرية)تزداد فعاليته عند مرضى داء أديسون 2.
ACTHنتيجة غياب التثبيط الراجع للكورتيزول على النخامى.

:اإلندورفينات

.هي نواقل عصبية أو معدالت عصبية ❑

رات مسكنة تفوق وتملك تأثي( مثل األفيونات)ترتبط بمستقبالت الجملة العصبية المركزية ❑
المورفين 



:التخليق الحيوي للهرمونات المشتقة من التيروزين

(.هرمونات لب الكظر)تخليق الكاتيكوالمينات 1.

.تخليق الهرمونات الدرقية2.

: تخليق هرمونات لب الكظر 

روزين ويتم في من التي(النورإبينفرينوبينفرين إلا)يبدأ التخليق الحيوي لهرمونات لب الكظر ❑
.يفة للكروم في لب الكظرليا األالالخ

.ب الكظرتحرض الهرمونات القشرانية السكرية داخل الكظر تخليق مركب النورإبينفرين في ل❑

من الكاتيكوالمينات فيه وال يخلق %80اإلبينفرين هو الناتج النهائي في لب الكظر ويشكل نحو ❑
.في نسج أخرى

ي نهايات من النورابينفرين  يتم تخليقه في األعضاء المعصبة بأعصاب ودية والباقي ف80%❑
.عصبية أخرى ويصل للمواقع المستهدفة عبر الدوران



:مراحل تكون هرمونات لب الكظر

:يتحول التيروزين إلى إبينفرين بأربع خطوات 

يمتمالو( هدروكسالز التيروزين هو اإلنزيم المعدل للتخليق)إلى الحلقة OHإضافة 1.
، BH2الذي يتحول إلى (رباعي هيدرو البيوبتيرين )BH4المساعد في هذا التفاعل هو 

.محوالً التيروزين اليساري إلى دوبا يساري، ويتثبط بالتلقيم الراجع

.  مشكالً الدوبامين ( PLPالبيرودكسال فوسفات ويتطلب عملها )نزع كربوكسيل الدوبا 2.
بعض أنواع فرط تثبطه تنافسياً وتعد فعالة ل( ألفا متيل الدوبا)المركبات المشابهة للدوبا 

.ضغط الدم  

في (  VitC, CU+2بوجود )أوكسيداز الدوبامين  βللسلسلة الجانبية بواسطة OHإضافة 3.
.خاليا لب الكظر 

.البينفرينإلى نتروجين السلسلة الجانبية للنورإبينفرين يحفز إنتاج االميثيلإضافة 





:تخليق الهرمونات الدرقية

:اً الغدة الدرقية نسيجي

Follicularيا ظهارية جرابية الذات جدران تشكلها خFolliclesاألجربة تتألف من عدد من ✓
Epithelial Cells الدرقية تشكيل الهرموناتتمسيوفي هذه األجربةT3&T4.

Colloid .مية للغدة الدرقية التوجد المادة اله( اللب)جربة في داخل هذه األ✓

parafollicularيا حول جرابية الخجربةيوجد بين األ✓ cells تنتج الكالسيتونين.

:T4 , T3مراحل تركيب الهرمونات الدرقية 
:مراحل وهي3تتألف من 

استقالب اليود1.

يانتاج الغلوبولين الدرق2.

يودنة التيروزين3.



( ً (الغدة الدرقية نسيجيا



:اليود(امتصاص وأكسدة)ب الاستق

.معاءاأليمتص الجسم حاجته من اليود في ✓

وديوم على شوارد الصاً عتمدميا الجرابية بعكس المدروجالينتقل اليود من الدم إلى الخ✓
Na+سمى بنظام تآزري ي:
✓systemNa+ / I- cotransport وبصرف الطاقة.

.الحويصل الدرقي  Lumenيا إلى لمعة الالخاليود يعبر ✓

.البيروكسيداز الدرقييتأكسد اليود بفعل أنزيم في اللمعة ✓

ليق ة اليود بخطوة حتمية لتعضي اليود وتخالوحيدة القادرة على أكسدالغدة الدرقية هي 
الهرمونات وبتثبيط األكسدة باستخدام أدوية مضادة للدرقية يتثبط تخليقالهرمون الدرقي، 

.الدرقية



(تخليق الهرمونات الدرقية)



Thyroglobulin (TG): إنتاج الغلوبولين الدرقي

ثمالة 115حمض أميني منها 5000يحوي )الدرقي هو بروتين سكري ميودن كبير الغلوبولين 
( .تيروزين كمواقع محتملة لليودنة

.الدرقي يا الجرابية الدرقية وتحرره في لمعة الحويصلالالختنتجه 

:يودنة التيروزين
.ت الدرقية اليلتقي الغلوبولين الدرقي مع اليود المؤكسد في لمعة الحويص➢

لتتم عملية اليودنة 5و 3لوحده أو الموقعين 3يرتبط اليود المؤكسد مع التيروزين إما في الموقع ➢
DIT.و MITأحادي وثنائي يود التيرونين وتشكيل

قترانأو يتم ا( ثالثي يود التيرونين) T3لتشكيل DITمع MITيقترن داخل الغلوبولين الدرقي ➢
(.رباعي يود التيرونين( T4لتشكيلDITجزيئين من 

هناك تنظيم مورثي ليودنة التيروزين حيث أن التيروزين ال يتودن إال إذا كان ضمن ➢
يتودن إال الثيروغلوبولين حيث نعلم أن التيروزين موجود في العديد من البروتينات إال أنه ال

.لتشكيل هرمونات الغدة الدرقية



(لثيريونينالتيروكسين و التيروكسين وثالثي يود ا)



الهرمون المنبه للدرقية 
:(Thyrotropin-stimulating hormone)TSH

.يةمامي للغدة النخاماأليتم إفرازه من الفص (يعمل بآلية المرسال الثاني)هوهرمون ببتيدي 

:يتحكم بإفراز هذا الهرمون

الذي يتم  TRH (Thyrotropin releasing Hormone)المطلق للموجهة الدرقية هرمونال1.
Hypothalamus.إفرازه من الوطاء 

Negative Feedback.عن طريق التلقيم الراجع السلبي هرمونات الدرق 2.
.يا الجرابية للغدة الدرقية الموجود على غشاء الخ TSHمستقبل 

.كمرسال إضافيشوارد الكالسيوم ومن الممكن أن تعمل ، cAMPالمرسال الثاني لهذا الهرمون هو 

:آلية عمل هذا الهرمون مماثلة تماماً للغلوكاغون

.زالنيل سيكيداألالذي ينشط Gارتباط الهرمون بالمستقبل يفعل البروتين ✓

سبب وبالتالي تنشيط البروتين كيناز الذي يcAMPإلى ATPز يعمل على تحويل الـ النيل سيكيداأل✓
.ا الهدفاليعلى الخTSHتأثير 



:يالنخامTSHهرمون خالل دقائق من التحريض ب

(.Endocytosis)ثانية إلى الخلية باالحتساء الغلوبولين الدرقي يدخل 1.

ثالثي )مينية إلى مكوناته من الهرمونات الدرقية ثنائية الحموض األالغلوبولين الدرقيتتم حلمهة2.
.ويتم إطالقهما عبر القاعدة إلى الدوران ( T4ورباعي يود التيرونين T3يود التيرونين 

ليتم نزع اليود DIT)وMITأحادي وثنائي يود التيرونين  )تتحرر أيضاً طالئع غير فعالة هي 3.
(.من اليود مخزن في هذه الطالئع%70)منهما بواسطة نازعة اليود 

:كما توجد نازعة يود محيطية في األنسجة الهدفية 4.

"األكثر فعاليةT3إلى ( طليعة هرمونيةT4(تحول " 

لذلك يستخدم يود )حلمهة الغلوبولين الدرقي فإن اليود يثبطها TSHفي الوقت الذي ينشط 
.(البوتاسيوم في معالجة فرط نشاط الدرق



:تنظيم مستويات الهرمونات الدرقية

Autoregulation:آلية التنظيم الذاتي 1.
حفز دخول في الغدة الدرقية حيث أّن الكميات الضئيلة من اليود في الدرق تمستوى اليود تعتمد على 

.يا الجرابية والعكس صحيحالاليود إلى الخ

.(مامي للنخامىاألتحت الوطاء، الفص )المراكز العليا عتماد على الآلية تنظيم با2.

: عوامل أخرى تنظم مستويات الهرمونات الدرقية3.

:(النظام الغذائيمثالً )❑
.بالستقاالوبالتالي زيادة معدل T3تالإذا كان غنيًا بالكربوهيدرات فإن ذلك يؤدي إلى زيادة معد▪

.بالستقاالوبالتالي نقصان معدلT3ت الإذا كان فقيرًا بالكربوهيدرات فإن ذلك يؤدي إلى خفض معد▪

.لبردكالحمل و التعرض لفترات طويلة من ا: أي عامل يزيد من متطلبات الجسم للطاقة ❑



:التخليق الحيوي للهرمونات الستيروئيدية

، وبعضه ( المبيض)واألنثوية ( الخصية)يجري في قشر الكظر والغدد التناسلية الذكرية ❖
.في المشيمة وفي الجسم األصفر خالل الحمل بدءاً من الكوليسترول 

حلقات سداسية 3  (هو كل مركب حاٍو على النواة الستيروئيدية: المركب الستيروئيدي❖
.(وحلقة خماسية

النواة الحاوي على)تتشكل الهرمونات الستيروئيدية في الثدييات من الكوليسترول ❖
حدث إما في مروراً بالبريغنينولون من خالل سلسلة من التفاعالت التي ت( الستيروئيدية 

:المتقدرات أو في الشبكة الهيولية الباطنة وباستخدام 
(  O2,NADPH)أنزيمات الهدروكسيالز بوجود ✓
ونازعات الهيدروجين ✓
وأحد إنزيمات المصاوغة ✓
(.اللياز)وأحد أنزيمات الفّك ✓



(النواة الستيروئيدية)



:تحويل الكوليسترول إلى البريغنينولون

معظمه من البالزما، )" ذرة كربون27"هو الكوليسترول طليعة الهرمونات الستيروئيدية ✓
(.أ)بعضه يتم تخليقه موضعياً بدءاً من أسيتيل التميم 

.ةمعظم الكوليسترول الموجود يكون مؤستراً ومخزناً في قطيرات شحمية هيولي✓

استيراز الكوليستروليتنشط ( ACTH, LH)عند تنبيه الخاليا المخلقة للستيروئيدات بتأثير ✓
المعتمد على إنزيم شطر السلسلة الجانبيةوينقله إلى المتقدرة ليقوم ليحرر الكوليسترول 

21يد الستيروئ)البريغنينولون بتحويله إلى SCC(DESMOLASE )السيتوكروم المتقدري 
( .ذرة كربون



شطر السلسلة الجانبية للكوليسترول لتشكيل البريغنينولون



:يخلق قشر الكظر 

:القشرانيات المعدنية1.

(. %5األلدوستيرون أقواها يليه ديوكسي الكورتيكوستيرون ثم الكورتيكوستيرون)

:القشرانيات السكرية 2.

(.الكورتيزول أقواها ثم الكورتيكوستيرون)

:األندروجينات3.

:ويشتق مناألندروستينديون هو األقوى 

(.األقل فعالية)DHEAديهيدروايبي أندروستيرون ✓

و قليل منه يشتق من هدروكسي البروجسترون ✓

DHEA يعطيهو طليعة األندروجينات:

. األندروستينديون1.

(.الخصيةيتم ذلك بمعظمه في )األندروستينديونوذلك بإرجاع التستسترون 2.

هو مركب DHTن يمكن اعتبار التستسترون طليعة هرمونية تتحول في النسج إلى ثنائي هيدرو التستسترو
.أقوى فعالية من التستسترون 







:تخليق الكورتيزول

بيتا هيدروكسي 3-يتحول البريغنينولون إلى البروجسترون تحت تأثير نازعة الهيدروجين 1.
.سيقوم بتغيير موضع الرابطة المضاعفة5,5مصاوغة دلتا وأنزيمالستيروئيد

بعدة اً بتأثير عدة أنزيمات هيدروكسالز مروريتحول البروجسترون إلى الكورتيزول2.
:مركبات

.يدروكسي البروجسترون ه✓

.ديوكسي الكورتيزول ✓

.الكورتيزول✓



تخليق الكورتيزول بدءاً من البروجسترون



:تخليق األلدوستيرون

: بدءاً من البريغنينولون

= رون ُمخلِّّقة األلدوستي)يجري في المنطقة الكبيبية من قشر الكظر حيث توجد1.
(.هدروكسيد الستيروئيد -18ونازعة هيدروجين 18هيدروكسالز الموضع 

.ط إنتاجهتخليق األلدوستيرون كما تساهم شوارد البوتاسيوم في ضب2يزيد األنجيوتنسين 2.



(تخليق األلدوستيرون)



:تخليق األستروجينات

لعمل معقد ( ضالمتشكل في الخاليا القرابية للمبي)يخضع األندروستينديون والتستسترون 
:األروماتاز الموجود في خاليا الطبقة المحببة  الذي يقوم ب

 OHإضافة 1.

روابط مضاعفة 3إلى حلقة عطرية ذات Aوتحويل الحلقة 2.

.3في الموضع OHوإرجاع الكيتون إلى 3.

كما يمكن أن ( أقوى األستروجينات)E2واإلستراديول   E1يتشكل على الترتيب  اإلسترون
.عديم الفعالية األستروجينية E3يتحول اإلسترون إلى اإلستريول



(تخليق األستراديول بدءاً من التستسترون)



:لذلك معقد األروماتاز في الخاليا الشحمية والكبد والجلديوجد 

ندروجينات قد تتشكل كميات مهمة من اإلستروجينات بفعل هذا المعقد في األنسجة المحيطية على األ
 ً :وخصوصا

(.في الخصية والباقي من األنسجة المحيطية%20)عند الذكور ✓

ً من األستراديول المنتج يأتي من عملية تحويل األندروجينات إلى أستروجينات محي%50: خالل الحمل ✓ .طيا

ن إلى هو تحويل األندروستينديوسن الضهي مصدر األستروجينات الرئيس عند النساء بعد •
.األسترون 

التشمع قد تسهم زيادة فعالية األروماتاز في ظاهرة االستئناث التي تميز المصابين بأمراض ك•
.الكبدي وفرط نشاط الدرق والتشيخ والبدانة

ناتج نهائي ويطلقه ك( طليعة الهرمونات الستيروئيدية كلها)ينتج الجسم األصفر البروجسترون •
.بسبب غياب األنزيمات األخرى



المتالزمة الكظرية التناسلية
Adrenogenital syndrome

لسكرية الكظرية الناجم عن تعطيل إنتاج القشرانيات ازيادة إنتاج األندروجينات تنجم عن 
.عوز  وراثي ألحد أنزيمات الهيدروكسالزبسبب ( األلدوستيرون والكورتيزول )

: تتظاهر سريرياً ب
غط الدم وما يسببه من انخفاض في ض( نقص الصوديوم  و فرط البوتاسيوم )عوز األلدوستيرون •

.ACTHعوز الكورتيزول يسبب نقص سكر الدم وفرط إنتاج •

ظهور الصفات الذكرية عند ) VIRILIZATIONزيادة األندروجينات الذكرية تتجلى باالسترجال •
(اإلناث أو عند األطفال 



:تخليق الكالسيترايول

Vitهو الشكل الفعال من ال( ثنائي هدروكسي الكولكالسيفرول 1,25)الكالسيترايول ❖ D.

ديهيدرو – 7طليعته موجودة في الطعام لكن معظمها تنتجه بشرة الجلد بدءاً من ❖
.UVالكوليسترول بالتحلل الضوئي الذي تتواسطه 

صبغ يتناسب معدل هذا التحلل طرداً مع مدى التعرض ألشعة الشمس وعكساً مع مدى ت❖
. الجلد 

❖ ً . كما ينقص مع العمر أيضا




