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 الفصل السادس
 الهرمونات

Hormones 

  مقدمة -6-1
Introduction 

تتم مراقبة التغيرات الداخمية وتغيرات البيئة الخارجية لمعضوية الحية، وضبط فعاليات الجسم بما يتالءم مع     
 ىذه التغيرات عن طريق جيازين كبيرين يسيطران عمى الجسم:

 .الجياز العصبي الذي يتوسط مباشرًة عن طريق األعصاب 
  ىرمونات( نوعية ذات فاعمية حيوية وتؤثر الجياز الغدي الذي يعمل من خالل رسل كيميائية(

 بكميات قميمة.
تعني التنبيو  Hormao، وىي مشتقة من اليونانية Starlingأدخل اصالح ىرمون من قبل العالم ستارلنغ     

 .  ويوجد نوعان من الغدد: أو الحث لكن ليس لكل اليرمونات تأثير محرض إنما يممك بعضيا تأثيرًا مثبطاً 
: ىي الغدد التي تفرز ىرموناتيا إلى الدم لنقميا إلى نسج مستيدفة Ductless Glands الغدد الصم .1

مختمفة، تتكون من خاليا متجمعة مع بعضيا ومنيا )النخامى، الدرقية، قشر الكظر، ولب الكظر( 
وتعرف ىرموناتيا باليرمونات النموذجية، و تعرف: بأنيا عوامل تصطنع في عدد من الغدد الصم 

وتفرز إلى الدم لنقميا إلى نسج مستيدفة مختمفة. تؤثر اليرمونات في ىذه النسج عمى  متنوعة
العمميات االستقالبية المختمفة. وقد تبين بأن كثيرًا من اليرمونات )وبشكل خاص تمك التي ليا بنية 

من عديدة ببتيد قصيرة( تعتبر بمثابة نواقل عصبية أيضًا. إن مثل ىذه اليرمونات تصطنع وتفرز 
الخاليا العصبية وتؤثر محميًا عمى العضو ذاتو. وبالطبع؛ ففي حالة الغدة النخامية التي تطمق أو 
تثبط العوامل المختمفة واليرمونات اليضمية، فإنيا توجد بتراكيز منخفضة جدًا في الدم، ويمكن أن 

 تظير تأثيرات تختمف عن تأثير اليرمونات داخل النسيجية اليامة.

: ىي التي تفرز محتوياتيا إلى االنبوب External glands secreteالغدد خارجية االفراز  .2
 .اليضمي

 ويبين الشكل التوضيحي اآلتي أماكن توضع الغدد في الجسم البشري:    
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 تصنيف الهرمونات -6-2 

Classification of hormones  
 تصنف اليرمونات من الناحية الكيميائية إلى ثالث مجموعات:    
  ،ىرمونات مشتقة من الحمض األميني التيروزين وتضم ىذه المجموعة: النورادرنالين، األدرينالين

 (.T4 , T3الدوبامين، اليرمونات الدرقية )

 لا ىرمونات ببتيدية وبروتينية: يحوي بعضيا عدد قميل من الحموض األمينية مثل TRH اليرمونات ،
وىرمونات الدريقية  (Gastrin, Secretin)الببتيدية التي تفرز من االنبوب اليضمي 

(Parathomone) :أيضًا ىناك ىرمونات تحوي في بنيتيا جسورًا ثنائية الكبريت مثل .
Vasopressin, Oxytocin, Calcitonin  وInsulin يصنف في ىذه المجموعة ىرمونات الفص ،

  .T.S.H,  L.H, F.S.H األمامي لمنخامى

  :اليرمونات الستيروئيدية: وتضم اليرمونات التي ينتجيا قشر الكظر مثلEstradiol, Progesterone, 

Testosterone, Aldosterone, Cortisolىذه اليرمونات في تأثيرىا في استقالب  . وتكمن أىمية ىذه
 سمية. السكريات، التوازن المائي والوظيفة التنا

 تنظيم إفراز الهرمونات بالتمقيم الراجع -6-3
Regulation of hormonal secretion by feedback 

تعتبر ىذه اآللية أساسية في تنظيم إفراز اليرمونات حيث أنو عندما يزداد تركيز أحد اليرمونات في المصل     
التمقيم الراجع اإليجابي. وعمى العكس من فإنو يحرض وينبو إفراز ىرمون آخر من غدة أخرى، وىذا ما يدعى ب

ى المحرضة، ولذلك عندما يزداد مستوى اليرمون الثاني في الدوران فإنو يكبت إفراز اليرمون الذي تفرزه الغدة األ
 .الراجع السمبيوىذا ما يدعى بالتمقيم 
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 آلية عمل الهرمونات -6-4

Mechanism of action of hormones  

تنشيط االصطناع الحيوي لألنزيمات تقوم اليرمونات وخاصًة الستيروئيدية منيا عمى تنبيو اصطناع  .1
mRNA :عمى الشكل اآلتي 

تنشيط االصطناع الحيوي لألنزيمات تقوم اليرمونات وخاصًة الستيروئيدية منيا عمى تنبيو اصطناع  .2
mRNA :عمى الشكل اآلتي 

  باالنتشار المنفعل.دخول اليرمون الحر إلى الخمية 

 .ارتباط اليرمون بعد دخولو الخمية بمستقبل بروتيني نوعي في البالزما 

 .يرتبط بعد ذلك بمستقبل نووي ليدخل النواة 

 .يحرض اليرمون الجينات الموجودة عمى الكروموزومات 

إلى  يغادر النواة ، الذيmRNAويتكون  geneفي الجين  DNA لمنطقة ا Transcriptionيتم انتساخ 
 mRNA للالتي تنقل الحموض األمينية الموافقة  tRNAالبالزما الخموية حيث تقوم الريبوزومات بمساعدة 

 إلى أماكنيا المحددة لتركيب األنزيمات )البروتينات(.
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وليذه اليرمونات دور أيضًا في تفعيل األنزيمات بشكل مباشر، وكذلك تفعيل المستقبالت الخموية النوعية    

الموجودة في الغشاء الخموي، أي أنيا تسيم في نقل بعض المركبات عبر الغشاء الخموي خاصًة السكريات، 
 الحموض األمينية، الشوارد و النكميوتيدات. 

: (cAMP)الحمقي  AMP لضمن الخمية إلنتاج ا Adenylate cyclaseدنيالت تنبيو أنزيم محمقة األ .3
 لدورًا ىامًا في تنشيط أنزيمات ا cAMPمعب يوتقوم بيذا العمل معظم اليرمونات الببتيدية البروتينية، و 

Kinases كما أنو ينشط تحمل النسج الشحمية عن طريق زيادة فاعمية الميباز. تمعب شاردة الكالسيوم ،
 .cAMPرًا ىامًا في عمل اليرمونات الببتيدية ألنيا ضرورية لعمل دو 

 معايرة الهرمونات -6-5
    Calibration of hormones 

 تستخدم حاليًا وعمى نطاق واسع في معايرة )مقايسة( اليرمونات إحدى الطريقتين:    
 RIA Radiation immune assayالمعايرة المناعية الشعاعية  -6-5-1

تعتمد ىذه الطريقة عمى تفاعل مناعي تنافسي، إذ يتنافس كل من المستضد )اليرمون المراد معايرتو         
والموجود في المصل( مع مستضد )ىرمون( موسوم بنظير مشع عمى االرتباط بكمية محددة من أضداد نوعية، 

المرتبطة وخاصة المستضد وبعد الوصول إلى حالة التوازن )حسب قانون فعل الكتمة( تفصل األجزاء غير 
 الفعال شعاعيًا، ومن ثم تقاس الفعالية الشعاعية لمجزء المرتبط من المستضد الفعال شعاعيًا بعداد غاما.

  EIA Enzyme immune assayالمعايرة المناعية األنزيمية  -6-5-2
وذلك بحضن تعتمد ىذه الطريقة أيضًا عمى تفاعل مناعي تنافسي، حيث تستخدم األنزيمات في الوسم،     

المستضد المراد معايرتو )اليرمون والموجود في المصل( والمستضد الموسوم بأنزيم مع كمية محددة من الضد 
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حالة التوازن، تفصل األجزاء  النوعي، فيتنافس كل من المستضدين عمى االرتباط بيذا الضد. بعد الوصول إلى
غير المرتبطة )وخاصًة المستضد الموسوم باألنزيم غير المرتبط(، في المرحمة التالية تحضن األجزاء المرتبطة 

 مع ركازة األنزيم. يقاس بعدىا ناتج تفكك الركازة الممون بالطرائق المونية. 
 هرمونات النخامى -6-6

Pyramidal hormones      
 العصبين التقاء مكان أعالىا ويوجد عظمى تجويف داخل المخ بقاع موجودة غدة ىي النخامية الغدة    

الناحية التشريحية من ثالثة فصوص  النخامية من الغدة األنفية، وتتكون الجيوب جانبيا وعمى وأسفميا البصريين
 خمفي والثالث متوسط.  واآلخر أمامي أحدىما
 :النخامية لمغدة األمامي الفص ىرمونات تشمل
 النمو ىرمون :Growth. H  ليذا اليرمون دور في اصطناع البروتينات، استقالب الدسم، استقالب

السكريات واستقالب المعادن والشوارد، ويتم تنظيم افرازه عن طريق الوطاء الذي يفرز اليرمون المطمق 
. يزداد تركيز ىرمون النمو بعد التعرض لأللم، الخوف، البرد، الجراحة G. H. R. Hليرمون النمو 

 .......إلخ وىذا ناتج عن زيادة ىرمونات لب الكظر.   

  في قصور إلى يؤدى افرازه في قصور وأي النمو عمى يساعد حيث األطفال عند أىمية اليرمون ليذا        
  كما المبكر التشخيص عمى الحالة ىذه عالج في النجاح يعتمد القامة. قصر مما يؤدي إلى الطفل نمو        
 .الوراثية اليندسة طريق عن تخميقو تم الذى النمو ىرمون حقن الطفل إعطاء يجب        
 الثيروكسين إلفراز المنشط اليرمون :T. S. H الثيروكسين ىرمون إفراز زيادة عمى اليرمون ىذا ويعمل 

 . الدرقية الغدة من
  القشريةالحاثة :A.C.T.H   Adreno corticotrophic. H حيث  .ظرالك ينظم إفراز ىرمونات قشر

يزيد من إنشاء ىرمونات قشر الكظر وينبو عمى إفرازىا، ينبو ىذا اليرمون عمى إفراز الكورتيكوئيدات 
 المعدنية والسكرية ولو تأثيرات أخرى مثل:

 .زيادة إطراح اآلزوت والبوتاسيوم والفوسفور 

 باس الصوديوم والكمور.احت 

 .ارتفاع غموكوز الدم 

 .زيادة الحموض الدسمة الحرة في الدوران 

 .زيادة إطراح حمض البول 

 الجنسين. عند البموغ إلتمام ميًما دوًرا اليرمون ىذا ويمعب : الجنسية اليرمونات إلفراز المنشط اليرمون 
 البروالكتين ىرمون :Prolactin عممية بعد األم ثدى من المبن إفراز في اليرمون ىذا يؤثر حيث 

  الوضع

 :النخامية تشمل ىرمونات الفص المتوسط لمغدة
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  ىرمون انترميدينIntermedine الجمد تموين عمى تساعد التي الخاليا أي الممونة لمخاليا المنشط 
 الممونة المادة في نقص بو قصور أي عمى يترتب بينما الجمد تموين زيادة إلى يؤدى إفرازه وزيادة

 .الجمد وابيضاض
 :النخامية لمغدة الخمفي الفص تشمل ىرمونات

 نسيكسيتو و اال ىرمون :Oxytocin وكذلك الحامل األم في الرحم نمو عمى اليرمون ىذا ويعمل 
 .الوالدة عممية أثناء في انقباضو

 ويدعى أيضًا اليرمون المضاد لإلدرار .الفازوبرسين ىرمون  :A.D.H  داخل الماء بتخزين يقوم والذى 
 خفض إلى يؤدى مما النزيف أو الجفاف حاالت في خصوصا البول درارإل كمضاد يعمل حيث الجسم
  .الدم ضغط

 اضطرابات النخامى -6-6-1  
 :فرط النخامية .1

  فرط ىرمونG.H  ،النمو يسبب العممقة لدى األطفال قبل سن البموغ أي قبل تعظم المشاشات
التي تؤدي إلى نمو الفك السفمي  Acromegalyأما لدى البالغين يسبب ضخامة النيايات 

 وبروزه وتضخم األنف والقدمين واليدين واألحشاء.

 لفرط ا A.C.T.H  .يسبب داء كوشينغ 

 قصور النخامية: .2

 ء الغدة أو ضمورىا أو نتيجة لورم ضاغط عمى الغدة أو نزف بعد الوالدة، يحدث نتيجة احتشا
 ويؤدي إلى عدة اضطرابات تشمل: 

نقص  امة، أما إذا حدثدة في فترة الطفولة إلى حدوث القز القزامة: يؤدي نقص نشاط الغ  - أ
 نشاط الغدة فيما بعد يؤدي إلى توقف النمو واضطرابات استقالبية أخرى.

، مما يسبب حدوث قصور درقية T.S.Hطية النخامية: تحدث نتيجة عدم إفراز مة المخاالوذ  - ب
 ثانوي.

 قصور النخامية الشامل: ىو عجز وظيفي لمنخامى ويشمل جميع الوظائف اليرمونية لمغدة - ت

 هرمونات الغدة الدرقية -6-7
Thyroid hormones  

 Tri idoو ثالثي يودو تيرونين  Thyroxin (T4)تفرز الغدة الدرقية ىرمونين رئيسين ىما التيروكسين     
thyronine  (T3)، كمن أىمية اليرمونات الدرقية في تنظيم والناتجة عن استقالب الحمض األميني التيروزين، ت

في الغدة الدرقية لو عالقة باستقالب  Cتفرز الغدة الدرقية ىرمونًا ببتيديًا من الخاليا كما عمميتي النمو والتطور، 
  الكالسيوم و الفوسفور.

 تأثير الهرمونات الدرقية -6-7-1
 : بتقوم ىذه اليرمونات     
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 .تنشيط عمميات األكسدة واإلرجاع بصورة غير مباشرة 
 .ليا دور في عممية تمايز الخاليا والنمو 
  وكذلك نمو النسج العصبية وتطورىا.تممك درورًا أساسيًا في نشاط الجممة العصبية المركزية 
 .تنقص من تركيز الكوليسترول في المصل 
 .تسيم في تركيب البروتينات، لكن وجودىا بكميات كبيرة تؤدي إلى تقويضيا 
  تساىم في امتصاص الغموكوز في األمعاء باإلضافة إلى زيادة استيالكو في النسج المحيطية، كما أنيا

 سكر الدم. تسيل تحمل الغميكوجين وزيادة
 .تزيد من اطراح البوتاسيوم والكالسيوم والفوسفور في حال فرط الدرقية 
  تحويل  لىي ضروريةb  إلى كاروتينVitamin. A. 
 .ضرورية لنمى الغدد الجنسية وعملها 

    أمراض الدرقية -6-7-2
 قصور الدرقية يؤدي نقص إفراز اليرمون الدرقي أو انعدامو إلى حدوث: .1

  وىي: األطفالالفدامة لدى 
 تأخر النمو العقمي والجسمي وغالبًا ما يصابون بالبالدة وضعف التفكير، تأخر بزوغ ألسنان،          

 بروز البطن مصحبًا بفتق سري.         
  الوذمة المخاطية تحدث لدى البالغين وتتظاىر بحدوث وذمة معممة في الوجو واألجفان، ويكون

النساء، تحدث كذلك تبدالت  جافًا ويسقط بشكل دائم وخاصة عندالجمد شاحبًا وجافًا والشعر 
 عقمية ومظاىر عصبية وضعف ذاكرة.

 فرط الدرقية يؤدي فرط الدرقية إلى األعراض التالية: .2
 .خفقان وتسرع قمب 
 .مظاىر جمدية احمرار الراحتين، تعرق، مممس جمدي حريري رطب وساخن 
 .مظاىر عصبية رجفان منتظم 
 .جحوظ العينين 
 .اسيال 
 .وىن عام وضعف عضمي 
 .نقص القدرة الجنسية 

 هرمونات الغدد الدقية الجانبية )الدريقية( -6-7-3
وىو مركب بروتيني. يقوم  Parathyreocrineيوجد عند االنسان عادًة أربع غدد درقية جانبية تفرز ىرمون     

 نسبة الفوسفور.وخفض  ،ىذا اليرمون بتنظيم تركيز الكالسيوم في الدم
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   هرمونات الغدة المعثكمية -6-8
Pancreas gland hormones  

تتألف ىذه الغدة من نوعين من النسج: نسج الغدة ونسج خاصة تسمى جزر النغرىانس وىي مكونة من     
 ، ألفا و بيتا وكل منيا ينتج نوعًا معينًا من اليرمونات وىذه اليرمونات ىي:نوعين من الخاليا

  االنسولينInsulin  يعتبر من اليرمونات البروتينية اليامة التي ليا تأثير كبير عمى عمميات استقالب
السكريات تفرزه خاليا بيتا حيث عند نقص انتاج االنسولين لسبب ما يطرأ عمى الغدة البنكرياسية يؤدي 

في النسج إلى ارتفاع في سكر الدم. تتجمى آلية عمل ىذا اليرمون بأنو يزيد من نفوذية الجدر الخموية 
 يتأكسد.  لتجاه الغموكوز، مما يسيل انتقالو من الدم إلى داخل الخاليا 

 
 بنية االنسولين

  الغموكاغونGlucagon  يصطنع ىذا اليرمون في الخاليا ألفا وىو ذو بنية ببتيدية يقوم بتأثير معاكس
لتأثير االنسولين عمى عمميات استقالب السكريات. يشبو في تأثيره ىرمون األدرينالين حيث يضاعف 

 من عممية تفكك الغميكوجين في الكبد لتحرير الغموكوز، وبالتالي يرفع من تركيز السكر في الدم. 
 الهرمونات المعدية المعوية -6-9

Hormones of Stomach and Intestines 
ىي ببتيدات تقوم بتنظيم الوظائف الحركية واالفرازية لممعدة واألمعاء الدقيقة والكبد والصفراء والمعثكمة، وىذه     

 اليرمونات ىي:
فراز يفرز من المعدة يحرض عمى إفراز حمض كمور الماء في المع Gastrinالغاسترين  .1 دة وا 

 الببسين كما يحرض عمى إفراز السيكرتين.
 يفرز من العفج والصائم يحرض عمى إفراز الماء والبيكربونات من المعثكمة. Secretinالسيكرتين  .2
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يحرض عمى إفراز األنزيمات المعثكمية،  يفرز من مخاطية العفج والصائم CCKالكوليسيستوكينين  .3
 إفراز المرارة.وعمى تقمص الحويصل الصفراوي وزيادة 

 هرمونات الغدة الكظرية -6-11
Adrenal hormones 

عند االنسان من زوج من األعضاء متوضعين فوق الكميتين وتتألف الغدة الواحدة من  ةتتألف الغدة الكظري    
 طبقتين:
 نجابية( وىي ذات لون مائل لألصفر. تفرز ىذه الطبقة مجموعة من الطبقة القشرية المحيطية )الس

اليرمونات ذات البنية الستيرولية والتي ليا تأثير عمى عمميات استقالب العناصر المعدنية في الجسم 
وكذلك ليا دور عمى استقالب السكريات والبروتينات، ومن أىميا: الكورتيكوستيرون 

Corticosterone الكورتيزول ،Cortisol الكورتيزون ،Cortisone  و األلدوستيرون
Aldosterone   . 

 
 األلدوستيرون                  الكورتيزون                                            

 
 الكورتيزول                           الكورتيكوستيرون                               

  لنخامية( ذات لون أغمق من األولى، تفرز ىرموني األدرينالين ويسمى الطبقة المركزية الداخمية )ا
وليما   Nor epinephrine نورابينيفرين ويسمى و النيورأدرينالين Epinephrineأيضًا االبينيفرين 

قوم األدرينالين بدور أىمية فيزيولوجية و بيوكيميائية كبيرتين يشتقان من الحمض األميني التيروزين. ي
كبير في عمميات استقالب السكريات يعاكس تأثيره تأثير االنسولين، أي أنو يشابو تأثير الغموكاغون. 

في الكبد والنسج العضمية. إضافًة  Glycogen Phosphorylaseفيو يقوم بتنشيط تفاعل األنزيم 
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الضغط الدموي ويزيد من خفقان القمب. لذلك يقوم ىذا اليرمون بدور فيزيولوجي حيث يؤدي إلى ارتفاع 
 أما النور أدرينالين فمو دور كبير عمى وظائف األعصاب. 

 
  

 النيورأدرينالين                      األدرينالين                                           
 الهرمونات الجنسية -6-11

في الغدد التناسمية، وكذلك في المشيمة في فترة الحمل وجميعيا عبارة عن  ةتتشكل اليرمونات الجنسي    
 مركبات ستيرولية. 

 :التستوستيرون  اليرمونات الجنسية الذكرية أىمياTestosterone واألندروستيرون ،Androsterone .
ىي ظيور الصفات  الكوليسترولمن  اعتبارا  من أىم التأثيرات البيولوجية ليذين اليرمونين المصطنعين 

 الجنسية الذكرية.

 
 ديهيدرو إيبي أندروستيرون                                  تستىستيرون                    

  :اليرمونات الجنسية األنثوية تقسم إلى فئتين من المركبات الستيرولية 
  فئة االستراديولEstradiol وبيتا -م ىرموني ألفاتعرف أيضًا باليرمونات االستروجينية وتض- 

ير البيولوجي ليذين إن التأث، تصنع ىذه اليرمونات في المبيضين اعتبارًا من الكوليسترول. استراديول
وبالتالي تييئة الظروف المالئمة لتعشيش ظيم إعادة بناء الطبقة المخاطية لمرحم اليرمونين ىو تن

ن انعدام أو ن قص ىذه اليرمونات في الدورة الدموية يؤدي البويضة المعدة لإللقاح عند المرأة. وا 
 إلعاقة عممية الحمل عند المرأة. تساعد كذلك ىذه اليرمونات عمى ظيور الصفات الجنسية الثانوية

 عند النساء.
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 استراديول

  فئة البروجستيرونProgesterone  تصطنع في الجسم األصفر، الذي يتشكل بعد نضوج الجراب
المبيضي. يعتبر ىذا اليرمون عاماًل مساعدًا في تييئة الظروف المناسبة لتعشيش ونمو البيضة 

 الممقحة، وكذلك يعتبر ضروريًا إلتمام الحمل.

 
  بروجستيرون


