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 علم الغدد الصمEndocrinology  هي دراسة األنظمة

البيولوجية في الجسم التي تتواصل مع بعضها البعض 
 .الهرموناتعن طريق إطالق 

 

 يتم ضبط عمل معظم أنظمة الغدد الصم في الجسم من خالل
  (الوطاء)المهاد التي يتم إطالقها من تحت  الهرمونات

hypothalamus  والغدة النخاميةpituitary. 

 يتم أيضاً تحري وظائف الغدة النخامية و الوطاءوبالتالي  ,
 .الغدد المحيطية التي تنظمهاأثناء تحري وظائف 

 يعتمد تشخيص أمراض الغدد الصم وتدبيرها بشكل أساسي على
التي تستخدم عينة دم مأخوذة مباشرة من  المخبريةالتحاليل 
 (.أي دون اللجوء إلى تحريض أو تثبيط لعمل الغدد)المريض 

 اختبارات تحفيز أو تثبيط ، قد يتعين إجراء األحيان في بعض
 .الواضحةلوظائف الغدد بهدف الكشف عن بعض االضطرابات غير 

 

 

2 Dr. Rama IBRAHIM 



Endocrine glands in the human head and neck and 

their hormones  
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Various hypothalamic 

and pituitary 

hormones together 

with the factors that 

regulate their release 

Dr. Rama IBRAHIM 



  هي منطقة معقدة في ( الوطاء)المهاد منطقة ما تحت
الدماغ تقوم بتنسيق العديد من العمليات البيولوجية والنظم 

باإلضافة إلى فرض آليات توازن معينة على , السلوكية واليومية
 .غدد محددة مستهدفة

  للعديد من اإلشارات الخارجية والداخلية عن  الوطاءيستجيب
وغيرها من العوامل  الهرموناتطريق إفراز مجموعة متنوعة من 

مع  الوطاءتتحقق هذه االستجابة من خالل ارتباط  .الكيميائية
على سبيل المثال )المركزي العديد من أجزاء الجهاز العصبي 

ينتج عن التوتر واإلجهاد إفراز الهرمون المطلق لموجهة قشر 
 (.الوطاءمن  Corticotrophin-releasing hormone (CRH) الكظر

  عبر األوعية  الوطاءمن  المفرزة الهرموناتتنتقل معظم
 hypothalamo-hypophysealالدموية للنظام النخامي البوابي 

blood vessels حيث تتحكم في إطالق , إلى الغدة النخامية
   .األماميةالغدة النخامية  هرمونات
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  من الغدة النخامية األمامية على  المفرزة الهرموناتتؤثر
حيث تحرضها أيضاً على إفراز , مجموعة من الغدد الهدف

 .معينة هرمونات

  من قبل الغدد  المفرزة الهرموناتتجدر اإلشارة إلى أن
أو  الوطاءراجع سلبي على  تلقيمدور الهدف قد تؤدي 

يثبط هرمون , فعلى سبيل المثال) النخاميةعلى الغدة 
 Free thyroxine 4من الغدة الدرقية  المفرزالحر  التيروكسين

(FT4)  إفراز هرمونTSH  من الغدة النخامية كما سنرى

 (.الحقاً 

 من  المفرزة الهرمونات تراكيزبالضرورة  التعكسوبالتالي قد
وال يعتبر قياسها ذو , الوطاءفي الدم المحيطي نشاط  الوطاء

 .كبيرة سريريةأهمية 
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Factors that regulate the release of anterior 

pituitary hormones 
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  من فص أمامي تتكون الغدة النخاميةAnterior pituitary 

النخامية )األمامية متميز جنينياً ووظيفياً يدعى الغدة النخامية 
 Posterior pituitaryوفص خلفي , (adenohypophysis الغدية

هو عبارة عن مجموعة من النهايات العصبية المتخصصة القادمة 
 (.neurohypophysisالنخامية العصبية ) الوطاءمن 

 
  الذي ترتبط الوطاءيتم تنظيم وظيفة الغدة النخامية من خالل ،

 Pituitaryساق الغدة النخامية معه من خالل منطقة تدعى 

stalk (  البوابي-الجهاز النخامي)دموية ، والتي تضم شعيرات
تتأثر الغدة النخامية األمامية  .nerve fibresوألياف عصبية 

التحفيزية أو المثبطة القادمة  الهرموناتبمجموعة متنوعة من 
 .عبر هذه الشعيرات الدموية الوطاءمن 
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.Aالغدة النخامية األمامية هرمونات: 

  ACTH (adrenocorticotrophic hormone) acts specifically 

on the adrenal cortex to elicit secretion of cortisol. 

TSH (thyroid-stimulating hormone), acts specifically on 

the thyroid gland to elicit secretion of thyroid hormones. 

LH (luteinizing hormone) and FSH ( follicle-stimulating 

hormone), known jointly as the gonadotrophins, act 

cooperatively on the ovaries in women and the testes in 

men to stimulate sex hormone secretion and reproductive 

processes. 

 GH (growth hormone) acts directly on many tissues to 

modulate metabolism. Metabolic fuels (e.g. glucose, free 

fatty acids) in turn modify GH secretion. 

Prolactin acts directly on the mammary glands to control 

lactation. Gonadal function is impaired by elevated 

circulating prolactin concentrations. 
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 The hypothalamic factors that control anterior 

pituitary hormone secretion  
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1) Corticotrophin-releasing hormone (CRH) 

and adrenocorticotrophic hormone (ACTH): 

  الكظرالهرمون المطلق لموجهة قشر يعد (CRH)  العامل

الغدة -التحفيزي الرئيسي المؤثر على تنظيم محور الغدة النخامية
 .الكظرية

 يحرضCRH  الكظرموجهة قشر إفراز ACTH  من قبل الخاليا
الموجودة في الفص  corticotrophs الكظرلموجهة قشر  المفرزة

 .األمامي من الغدة النخامية

  للـيتمثل النشاط الرئيسي ACTH   تحفيز اصطناع في

، خاصًة القشرانيات السكرية الستيروئيدات من قشر الكظر
Glucocorticoid   الكورتيزولمثل Cortisol كما أنه يتدخل في , وغيره

 .مثل األلدوستيرون Mineralocorticoidاصطناع القشرانيات المعدنية 

   يخضع إفرازCRH  راجع سلبي من  تلقيملعملية  الوطاءمن
 .الكظرمن قشر  المفرز [Free cortisol]الحر  الكورتيزولقبل 
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  يحفزACTH  الميالنينعلى إنتاج  الصباغيةأيضا الخاليا  

لدى المرضى الذين يعانون من  التصبغوهذا هو السبب في زيادة )
 (.ACTHالعائد سببها الضطرابات  كوشينغأحد أشكال متالزمة 

  تراكيزتُظهر ACTH  تبايًنا ملحوظًا في اليوم، مع أعلى مستوياتها

يزداد أيضا كما  .الليلصباًحا واألدنى في منتصف  8في الساعة 
 .Stressبشكل ملحوظ مع التوتر   ACTHتركيز

 يكونACTH  غير ثابت في الدم أو البالزما ما لم يتم تجميدها  ,
كمضاد تخثر وتوضع العينة  EDTAلذلك تسحب عينة الدم على 

دقيقة  30عن الكريات خالل  البالسمايجب فصل  .الثلجمباشرة في 
 .لحين االختبار البالسماومن ثم تجميد 

  يؤدي زيادة إفرازACTH  الناتج عن أورام الغدة النخامية أو إفراز
ACTH  من خارج الغدة النخاميةectopic ACTH  بداء إلى اإلصابة

الذي يترافق مع تظاهرات سريرية , Cushing’s diseaseكوشينغ 

ناتجة عن تعرض األنسجة المطول للكورتيزول وغيره من 
 .  الكورتيكوئيدات السكرية المفرزة من الكظر
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2) Gonadotrophin-releasing hormone (GnRH) 

and the gonadotrophins luteinising hormone 

(LH) and follicle-stimulating Hormone (FSH): 

  يفرز الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية(GnRH)  من

حيث ينتقل عبر األوعية الدموية , على شكل نبضات الوطاءمنطقة 
البوابي إلى الفص االمامي للغدة النخامية ويحرضها -للنظام النخامي

 ،Gonadotrophinsموجهة الغدد التناسلية  الهرموناتعلى إفراز 

الهرمون المنشط للجسم  مايسمىأو  الملوتنالهرمون وهي 
 .FSH)) للجريبوالهرمون المحفز  ,(LH)األصفر 

  هرموناتإنLH  وFSH   هي عبارة عن بروتينات سكرية
glycoproteins , (دقيقة 90كل حوالي )نبضات تصدر على شكل  ,

حيث يعتبر هذا اإلطالق النبضي ضرورياً لكي تؤدي تأثيراتها 
 .على الغدد التناسلية الفيزيولوجية

 يتم تعديل إفرازGnRH   وLH  وFSH  من خالل عملية تلقيم

من قبل االستروجينات والبروجستيرون واألندروجينات راجع سلبي 
 .التثبيطي inhibinوهرمون 
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3) Thyrotrophin-releasing hormone  (TRH) 

and thyroid-stimulating hormone (TSH): 

 الهرمون المطلق لموجهة الغدة الدرقية(TRH)  , هو

الهرمون المحرض ثالثي يتحكم في إفراز  ببتيدعبارة عن 
 الدرقلموجهة  المفرزةمن قبل الخاليا  TSH للدرق

Thyrotrophic cells في الغدة النخامية األمامية. 

 
  الغدة الدرقية الحرة أن تثبط إفراز كل من  هرموناتتستطيع

TRH  و  الوطاءمنTSH  من الغدة النخامية األمامية من خالل آلية
تأثيرها األساسي يكون على  إال أن ،راجع سلبي تلقيم

 . TSHتثبيط  إفراز 
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The negative feedback effect of thyroid 

hormones on TSH secretion 
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4) Growth hormone-releasing hormone 

(GHRH) and growth hormone (GH): 

 هرمون النمو   يتم تحفيز إطالقGH  من قبل خاليا
Somatotrophs  الموجودة في الغدة النخامية األمامية بواسطة

، الوطاءمن  المفرز GHRHالهرمون المطلق لهرمون النمو  

  Somatostatin السوماتوستاتينبينما يتم تثبيط إفرازه من قبل 

 .الوطاءأيضاً من  المفرز
 
 هو هرمون , هناك هرمون آخر يحفز إطالق هرمون النمو

الخاليا ، الذي يفرز بشكل أساسي من قبل Ghrelin الجريلين
 GHRHويعمل بالتنسيق مع , التي تبطن قاع المعدة الظهارية

 .للتحكم بتوقيت وحجم إطالق هرمون النمو
  تجدر اإلشارة إلى أن هرمونGhrelin   يحفز أيًضا الشعور

، وتكون مستوياته مرتفعة جًدا الوطاءبالجوع من خالل التأثير على 
الذين يعانون من  Prader–Williويلي  – برادرفي مرضى متالزمة 

 .السمنة المفرطة ولديهم شهية شديدة للطعام
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   يعد هرمون النموGH  ضروريا للنمو الطبيعي، حيث

تتواجد مستقبالته في العديد من أنسجة الجسم، وخاصة 
يؤدي تنشيط هذه المستقبالت إلى تنشيط العديد من  .الكبد

بالمشاركة في   GHمسارات اإلشارة والتي بدورها تسمح لـ 

على رأسها , مجموعة واسعة من التأثيرات في األنسجة المختلفة
    .الخاليانمو 

  كان يعتقد بدايًة أنGH من خالل , يؤدي فعله بشكل غير مباشر
من   IGF-1 (Insulin-Like growth factor-1)تحفيز إطالق هرمون

 .المختلفةوالذي سيؤثر بدوره على أنسجة الجسم , قبل الكبد
مباشرة من قبل   IGF-1حالياً يعتقد أن هرمون النمو يحفز إطالق

على الخاليا  المفرز IGF-1ومن ثم سيؤثر هرمون , الخاليا الهدف
 (.Paracrineنموذج )المجاورة 

  يتم تنظيم إفراز هرمون GH من الغدة النخامية األمامية إلى حد
الذي  IGF-1راجع سلبي من قبل  تلقيمعملية ما من خالل 

وفي منطقة  .النخاميةعلى الغدة   GHRHيعمل على تعديل تأثير
والذي ، السوماتوستاتينإطالق   GHمع   IGF-1يحفز , الوطاء

 (.الشكل التوضيحي)ذكرنا كما  GHبدوره يثبط إفراز 
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يتثبط إطالقGH   ،أيضا من قبل جرعات عالية من الجلوكوز

أمراض ويتم استخدام هذه االستجابة من أجل التحقق من 
 .Gigantismوداء العملقة   Acromegalyضخامة النهايات 
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The normal regulation of GH secretion 



 كما أن , محفزا لعملية اصطناع البروتينيلعب هرمون النمو دورا
بما في ذلك زيادة تحلل تأثيرات معاكسة لعمل األنسولين له 

الدهون واصطناع الغلوكوز الكبدي وتقليل امتصاص الغلوكوز في 
 .األنسجة

 الهام الذي يلعبه هذه الهرمون فإن عوزه  االستقالبيونظرا للدور
وحدوث  المراضةلدى األطفال والبالغين يرتبط بنسبة عالية من 

أو ضعف النمو السمة المميزة /يعتبر قصر القامة و)الوفيات 
 (.لدى األطفال GHلنقص 

 النموأسباب عوز هرمون: 

 .أورام الغدة النخامية المثبطة إلفرازه• 

 .نتيجة العالج الجراحي أو اإلشعاعي ألورام الغدة النخامية• 

، hemochromatosisإصابة في الرأس، داء االصطباغ الدموي الوراثي • 
 lymphocytic (ذاتي المناعة)اللمفاوي التهاب الغدة النخامية 

hypophysitis ،الساركويد Sarcoidosis. 

 عوزهرمون النمو
Growth hormone deficiency (GHD) 
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بعض االضطرابات السريرية المرتبطة بعوز 
 هرمون النمو
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 النموالتحقق من عوز هرمون: 

نظرا ألن مستوياته , بمعايرة هرمون النمو في الدم اليوصى
 .األساسيه تكون عادة غير قابلة للكشف خالل اليوم

 يترافق عوز هرمون النمو عادًة مع انخفاض مستوياتIGF-1. 

 نظرا لصعوبة كشف المستويات األساسية منGH , يتم اللجوء

وفيها يتم االستفادة من إمكانية تحفيز , اختبارات تحفيزيةإلى 
,  الرياضة, الصيام, التوتر, من خالل انخفاض غلوكوز الدم GHإفراز 

 ...األمينية الحموضبعض 

  يعد اختبار تحمل األنسولينInsulin stress (Insulin 

tolerance) test , االختبار األكثر استخداما لتقييم حالةGHD  ,
بعد إجراء  ل/ميكروغرام5أقل من  GH للحيث أن وجود قيمة 

 .GHاالختبار يشير إلى احتمالية اإلصابة بعوز 

 

بإعطاء  اليوصىGH  كمتمم إال في حاالت العوز الشديدة التي

 .المرضىتؤثر على نوعية حياة 
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 يجرى هذا االختبار للتحقق من انخفاض وظائف الغدة النخامية
hypopituitarism لدى األطفال والبالغين. 

 وذلك لخفض ( كغ/وحدة 0.15عادة بمقدار )وريدياً يعطى األنسولين
في األحوال  .أقلأو ( دل/مغ 40)ل /ميليمول 2.2سكر الدم إلى 

يؤدي انخفاض سكر الدم إلى هذه المستويات إلى تحريض , الطبيعية
 .من قبل الغدة النخامية األمامية GHو  ACTHإفراز كل من 

 الغلوكوزكل من  تراكيزيتم سحب عينات دم لتحري, GH والكورتيزول  ,

دقيقة من بداية  90و  60, 45, 30ثم بعد , وذلك قبل إعطاء األنسولين
 .تسريب األنسولين وريدياً 

 مع تحضير محلول , مراقبة دقيقة لوضع المريض األختباريتطلب هذا
معد للتسريب الوريدي الفوري في حال ظهور أعراض  غلوكوزي

 .لدى المريض hypoglycaemiaانخفاض سكر دم 

 يعاد , ل/ميليمول 2.2في حال الفشل في إنقاص غلوكوز الدم إلى
 .على مراحل كغ/وحدة 0.05االختبار مع زيادة جرعة االنسولين بمقدار 

غير  الدرققصور , القلب, إجراء االختبار لدى مرضى الصرع اليمكن
 50عن  الكورتيزولالمعالج أو المرضى الذين تقل لديهم مستويات 

 .ل/نانومول
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 عادة ما تحدث هذه االضطرابات بسبب أورام الغدة النخامية
وأحيانًا بسبب وجود إفراز ل , GHالمفرزة ل  adenomasاألمامية 

GHRH  الوطاءمن أورام أخرى خارج. 

 في حالة حدوث هذه االضطرابات قبل إغالق داء العملقة ينتج
داء ضخامة في العظام الطويلة، بينما ينتج   epiphysesالمشاشة

 .في حالة حدوث االضطرابات بعد اإلغالق النهايات

  يكون هناك تأخير )مفاجأة لداء ضخامة النهايات بداية  مايكونعادة
 (.سنوات قبل تشخيصها 7بمتوسط 

  يهدف العالج إلى منع الورم المتنامي من إلحاق الضرر بالغدة النخامية
   .البصريةواألعصاب 

ولكن إذا لم تنجح بتخطي , تعتبر الجراحة العالج المستخدم كخط أول
  السوماتوستاتينالمرض، يتم استخدام العالج اإلشعاعي أو مضاهيات 

somatostatin analogues (octreotide or lanreotide ) أو ناهضات
   (.تقلص حجم الورم) dopamine agonists الدوبامين

 أبدى استخدام مناهضGH (GH antagonist Pegvisomant)   فعالية

 .كبيرة في عالج المرض ولكنه يحتاج إلى حقن يومية كما أنه مكلف للغاية

 

 داء ضخامة النهايات وداء العملقة
Acromegaly and gigantism 
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 :التشخيص

 يتطلب التشخيص قياس التركيز
 .IGF-1و  GHالبالزمي لكل من 

  غالبًا ما تكون المستويات
في عينة  GHالبالزمية ل 

عشوائية عالية جًدا لدى هؤالء 
 .مع بعض االستثناءات, المرضى

إذا كان تركيز هرمونGH   في

 0.5عينة عشوائية أقل من 
 مايستبعدعادة , لتر/ميكروغرام

تشخيص ضخامة النهايات إذا 
ضمن النطاق   IGF-1كان تركيز 

 .الطبيعي

 في حال ارتفاع تركيزIGF-1 

يجب إجراء مزيد من الفحوصات 
مع اختبارات تحمل الغلوكوز 
Glucose tolerance test. 
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 في تركيز  البالسميةتعتبر التغيراتGH  الختبار تحمل استجابة

 .الغلوكوز المعيار الذهبي في تشخيص داء العملقة أو ضخامة النهايات
غ75حيث يعطى المريض مقدار , يجرى االختبار بعد صيام ليلة كاملة 

ويتم سحب عينات دم قبل , ماء عن طريق الفم مل100غلوكوز في 
, 30, 0: االختبار بنصف ساعة وبعد إعطاء الغلوكوز في األوقات التالية

 .دقيقة 120, 90, 60
 تراكيزيجب أن تنخفض GH  في ل /ميكروغرام 0.5إلى أقل من

 .عينة واحدة على األقل من العينات المأخوذة بعد االختبار
ال يحدث انخفاض , لدى مرضى داء العملقة او ضخامة النهايات

بل على العكس قد تزداد , استجابة الرتفاع غلوكوز الدم GHلمستويات 

 .من األشخاص% 30لدى حوالي 
حيث يمكن أال يتم تثبيط , من سلبيات هذا االختبار هو عدم نوعيته

الفشل , لدى بعض مرضى الداء السكري غير المضبوط GHإفراز 

 .فقدان الشهية أو أمراض الكبد, الكلوي
تشير مستويات , لدى مرضى ضخامة النهايات المعالجينGH  التي

وتشير المستويات , ل إلى حدوث حالة شفاء/ميكروغرام 0.5تقل عن 
 .ل إلى ضبط جيد للمرض/ميكروغرام 1.5التي تقل عن 

 يعتبر قياس مستوياتIGF-1  ًفي عينات غير خاضعة للتحريض مفيدا
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 ويمكن أن يؤدي , في الدم مرض شائع البروالكتينيعد ارتفاع مستويات
 .لدى اإلناث والذكور على حد سواءانخفاض الخصوبة إلى 

 لدى اإلناث حدوث انقطاع في  البروالكتينمن اإلشارات المبكرة الرتفاع
أو تدفق الحليب تلقائياً من الثدي , amenorrhoeaالطمث 

galactorrhoea , أي عالمات مبكرة الرتفاعه التوجدأما لدى الذكور فقد. 

 البروالكتينمن األسباب الشائعة التي تؤدي الرتفاع: 

(aالحمل واإلرضاع. 

(b التوترStress : حيث أن بزل الوريد قد يكون كافياً أحياناً لرفع مستويات

 .لدى بعض المرضى البروالكتين

(cالفينوتيازينات, االستروجيناتمثل : تناول بعض األدوية  
phenothiazines ,وغيرها دوبا ميتيل-ألفا, الميتوكلوبراميد. 

(d النوباتSeizures :وخصوصا النوبات الحادة. 

(e أولي  الدرققصورprimary hypothyroidism  : إفراز  يتحرضحيث
 .(TRH)من خالل الهرمون المطلق لموجهة الغدة الدرقية  البروالكتين

(fغيرها من األمراض النخامية. 

 

Hyperprolactinaemia ارتفاع بروالكتين الدم 
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 بينإذا تم استبعاد األسباب السابقة، يتم التشخيص التفريقي: 

(a البروالكتينورم prolactinoma ( ورم في الغدة النخامية يفرز
 (.microadenoma ميكروي، وعادة ما يكون ورم غدي البروالكتين

(b فرط اإلفراز مجهول السببhypersecretionidiopathic  والذي ،

من  مفرزوهو عامل ) الدوبامينقلة إفراز قد يكون بسبب 
 (.البروالكتينيثبط إفراز  الوطاء

 

 التصوير المفصل للغدة يتم إجراء التشخيص التفريقي عن طريق
اختبارات ديناميكية إلفراز باإلضافة إلى إجراء , النخامية

  TRHالدم بعد إعطاء هرمون  بروالكتينيشاهد ارتفاع ) البروالكتين

مجهول السبب  البروالكتينفي حالة ارتفاع  الميتوكلوبراميدأو 
 (.في حال أورام الغدة النخامية واليشاهد

يحدث ارتفاع البروالكتين نتيجة وجود أحد , في حاالت نادرة
 .macroprolactinى الماكروبروالكتين عالمعقدات المناعية التي تد
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  يعتبر انخفاض وظائف الغدة النخامية من االضطرابات غير
 :األسبابالشائعة التي تنتج عن مجموعة من 

 pituitaryأورام الغدة النخامية , أكثرها شيوعاً 1)

tumour  التي تضغط على بعض أجزاء الغدة النخامية وتثبط

 .هرموناتهاإفراز 

 الشذوذات, الرضوض, االحتشاءات: من األسباب األخرى 2)

واالضطرابات على , األمراض الوعائية, االنتانات, الخلقية
 .الوطاءمستوى 

 قد يكون انخفاض وظائف الغدة النخامية كامالً ويدعى
panhypopituitarism  المفرزة الهرموناتحيث تتأثر جميع 

أو جزئياً حيث يتوقف فقط إفراز واحد أو , من الغدة النخامية
   .هرموناتهاأكثر من 
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Presenting clinical features in hypopituitarism 

Dr. Rama IBRAHIM 



  حميدة  أورام الغدة النخامية ماتكونعادةbenign ( توجد أورام
في الغدة النخامية لدى   silent microadenomasصامتة  ميكروية

 (.من األشخاص الطبيعيين% 20
 
  تكون أورام الغدة النخامية إما غير وظيفيةnonfunctional 

 .الهرموناتأو تفرز نوع واحد من 

Incidence of different 

types of pituitary 

tumours. 
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  بالرغم من أن معظم أورام الغدة النخامية تفرز بشكل
إال أنه نتيجة الضغط , الهرموناتفائض نوع واحد من 

الممارس من قبل الورم على أجزاء أخرى من الغدة قد 
لذلك في حال وجود أي ورم في , أخرى هرموناتينقص إفراز 

  .الغدة النخامية يجب تقييم كامل وظائف الغدة
 

 Loss of pituitary hormones in progressive 

hypopituitarism usually occurs in a sequential and 

predictable manner: Secretion of LH, FSH and GH is usually 

lost first, followed by TSH and ACTH. Loss of prolactin 

production occurs only rarely and only when there is 

extensive pituitary damage.  

 

 Because of this sequential loss, adults tend to have 

symptoms that reflect loss of LH and GH.  
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 النخفاض  السريريةتعتمد التظاهرات : السريريةالتظاهرات
 :المريضوظائف الغدة النخامية على عمر 

يحدث قصر قامة وخلل في النمو, لدى األطفال. 
قد يحدث انقطاع طمث وضعف خصوبة لدى , في عمر الخصوبة

في حين يعاني الرجال من ضعف الرغبة الجنسية و , النساء
 .نقص المظاهر الجنسية الثانوية

  يعاني كبار السن من أعراض متعلقة بعوز هرمونات الغدة
الدرقية والكظرية مثل نقص سكر الدم ونقص حرارة الجسم 

hypothermia. 

 
 المرضتشخيص:   
 تحري يتم تحري انخفاض وظائف الغدة النخامية من خالل

,  وظيفة العصب البصري, النخامية الهرموناتمستويات 
في معظم ) Radiologyباإلضافة إلى التصوير الشعاعي 

النخامية  الهرموناتالحاالت يكون القياس المباشر لمستويات 
 (.األعضاء الهدف كافياً لتشخيص المرض وهرمونات
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  تعتبر وظائف الغدة النخامية طبيعية إذا كان المريض
أخرى  سريريةال توجد تظاهرات , ذو قامة سوية

محاور الغدة الدرقية والغدد , الضطرابات الغدة النخامية
باإلضافة إلى , طبيعية البالسما وأسموالليةالجنسية 

   .ل/نانومول 400أعلى من  الكورتيزولكون مستويات 

 

 ًيتطلب تحري اضطرابات عوز هرمون النمو, كما ذكرنا سابقا  ,
اختبارات  كوشينغومتالزمة , داء ضخامة النهايات, داء العملقة

  .تحفيزية أو تثبيطية لوظائف الغدة النخامية
 

 If there is strong clinical evidence for pituitary 

disease or there are basal deficiencies, an insulin stress 

test is often performed to assess ACTH and GH reserve. 
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 The comprehensive 

assessment of anterior 

pituitary reserve requires a 

combined anterior pituitary 

function test, in which TRH, 

GnRH and insulin are 

administered intravenously. 

Normal responses in a combined 

anterior pituitary function test 
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 المعالجة: 

 تعد الجراحة الخط العالجي االول لمعظم أورام الغدة النخامية. 
  يتم عالج انخفاض وظائف الغدة النخامية من خالل تعويض

 .المناسبة الهرمونات
  للدوبامينيتم استخدام أدوية ناهضة dopamine agonists 

من % 85التي تستطيع تقليص حجم الورم بنجاح في حوالي 
 .الحاالت
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.Bالغدة النخامية الخلفية هرمونات: 

  فاسوبريسين األرجينينباصطناع هرمون  للوطاءتقوم الخاليا العصبية  
(AVP) واألوكسيتوسين oxytocin اللذين يمران على طول األلياف ،

وصوال إلى  pituitary stalkالعصبية المحورية في ساق الغدة النخامية 

حيث يتم تخزينهما في حبيبات في النهايات , الغدة النخامية الخلفية
 .الجهازيةالطرفية لألعصاب بالقرب من األوردة 

 استجابة للرضاعة من الثدي وانقباض  األوكسيتوسينإطالق يتم
 .وتعتبر اضطرابات إفرازه غير شائعة, الرحم عند بداية المخاض

  يتم تحفيز إفرازAVP،  المعروف أيًضا باسم الهرمون المضاد
 :من خالل hormone (ADH) diuretic-Antiلإلدرار 

 الوطائيةالبالزما عن طريق المستقبالت  أسموالليةزيادة 
 .االسموالليةالحساسة لتغيرات 

 االنخفاض الشديد في حجم الدم عن طريق مستقبالت الضغط
 .التي تنقل إشارات عصبية إلى الوطاء baroreceptorsالوعائية 

التوتر والغثيان. 

 يلعبAVP   الجسم وكهارلدورا في تنظيم سوائل.   

  من  الهرموناتقد يسبب ورم الغدة النخامية األمامية ضعف إفراز هذه
 Diabetesوبالتالي اإلصابة بمرض السكري الكاذب , الغدة النخامية الخلفية

insipidus. 
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  يحدث السكري الكاذب إما نتيجة لعوزAVP  ويدعى السكري
أو نتيجة خلل , Central diabetes insipidusالكاذب المركزي 

 النفرونيفي مستقبالته في الكلية فيدعى بالسكري الكاذب 
Nephrogenic diabetes insipidus. 

 قد يكون السكري الكاذب أولي : أسبابهprimary ( إما
نتيجة لمرض أو  secondaryأو ثانوي , (مجهول السبب أو عائلي

 .أذية في الغدة النخامية
  قد يشاهد في السكري الكاذب عوزAVP أو قد , بشكل منفرد

الغدة النخامية األمامية أيضاً  هرموناتيكون هناك اضطرابات في 
 .وخاصًة في السكري الكاذب الثانوي إلصابات الغدة النخامية

 
 لل البالسميةيتم قياس المستويات : التشخيص AVP , كما

البول  أسموالليةمن خالل قياس  AVPيتم تشخيص نقص إفراز 

أو اختبار تركيز /وإجراء اختبار الحرمان من المياه و, والبالسما
 .البول
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  السريريةالتظاهرات: 
 كميات كبيرة جداً من البول الممدد الشبيه بالماء  إطراح

 .النقي
  ًل ماء  20-2حيث يشرب الشخص مابين : عطش شديد جدا

 .يومياً 
 اإلقالل من تناول السوائل لدى مرضى السكري  اليمكن

شديدة وارتفاع  تجفافالكاذب وإال سيعاني المريض من حالة 
 .صوديوم الدم

 
 التدبير العالجي: 
  تعويض هرمونAVP (أو استخدام , إما بإعطائه بشكل عضلي

 .(DDAVP) الديسموبريسيننظيره الصنعي 

  الكلوفيبراتيستخدم Clofibrate , وهو عامل خافض

 .حيث أنه يعمل كعامل مضاد لإلدرار, للشحوم
 تعويض السوائل بشكل كافي. 
 تحديد العوامل المسببة للمرض ومحاولة معالجتها. 
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 Abnormalities of the pituitary gland result from: 
Oversecretion 
Or Undersecretion 

 

  Abnormalities of posterior and anterior lobes 
can occur independently.  

 Oversecretion: most commonly involves ACTH 
leading to Cushing’s syndrome, or GH leading to 
acromegaly. 

 Undersecretion: Involves mostly the anterior 
pituitary hormones. 

 Deficient production of the ADH → diabetes 
insipidus, which is the most common disorder of 
the posterior lobe in which abnormally large 
volumes of dilute urine are excreted.  
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