


:الرئيسيةالصماءالغدد-ثانياً 

Pituitaryالنخاميةلغدةا1. gland.

Thyroidالدرقيةالغدة2. gland.

Parathyroid(الُدَريقات)الدرق جارات3. glands.

Adrenalالكظريةالغدد4. glands.

:الفصلمحتويات

:مقدمة-أولً 

.Pancreasالمعثكلة.5
.Thymus(الصعترية)التوتة.6
Pinealالصنوبريةالغدة.7 gland.
Gonads(المناسل)األقناد.8
.(TestesوالخصيتانOvariesالمبيضان)



:المكوناتًالرئيسيةًالثالثةًللجهازًالغديًالصماويًهي
مقدمةأول ـً

:Glandsلغددًا-1

.خاليا متخصصة أو أعضاءتجمعات 

:Hormonesالهرموناتً-2

عبر الهرموناتكيميائية تفرزها من الغدد استجابة للتنبيه، وترتحل هذهمواد 
تها الدم من األعضاء الصماوية إلى الخاليا الهدف، وتؤثر في مستقبال

.النوعية وفي استجابتها الوظيفية 
:Recptorsالمستقبالتً-3

هرمونات، بروتينية ترتبط بشكل نوعي مع جزيئات أخرى، مثل الجزيئات 
.target cellنوعية في الخلية الهدف( فيزيولوجية)لتثير تغيرات وظيفية 



:هيالصماوًيالرئيسيةًللجهازًالغديًالغددً
.Pituitary glandالغدة النخامية -
.Thyroid glandالغدة الدرقية -
.Parathyroid glands( الُدَريقات)جارات الدرق -
.Adrenal glandsالكظريتانالغدتان -
.Pancreasالمعثكلة-
.Thymus( الصعترية)التوتة -
.  Pineal glandالغدة الصنوبرية -
.(Testesوالخصيتان Ovariesالمبيضان )Gonads( األقناد)المناسل-

:Glandsالغددً-ثانياً 



Pituitary glandالغدةًالنخاميةً-1
.القائدةأوالرئيسيةالغّدةأوhypophysisأيضا  تدعى• master

gland
الشكل،بيضويةوهي(الحمصحبةبحجم)الحجمصغيرةغدةهي•

.غرامنصفووزنهاواحدا ،سنتمترا  قطرهايبلغ
sellaالتركيالسرجفيتقع• turcica،انخماصوهو

.الجمجمةقاعدةفيالوتديالعظمفي
طريقعنhypothalamusلوطاءامعالغّدةهذهتتصل•

.والعصبيالكيميائيالتنبيهتتلقىومنه،infundibulumالقمع



Pituitary glandالغدةًالنخاميةً-1
رئيسيتانمنطقتانالنخاميةللغدة:

.(الغدية)األماميةالنخامى-1
.(العصبية)الخلفيةالنخامى-2

النخامى Anteriorاألمامية-أ hypophysis
(adenohypophysisالغديةالنخامى)األماميةالنخامى

النخاميةالغّدةمناألكبرالمنطقةهي



Pituitary glandالغدةًالنخاميةً-1
:وهيبيبتيديةكلهاهرموناتسّتةاألقلعلىتنتج
Growth(GH)النموهرمون 1) hormone،الجسديةالموجهةأوsomatotopin.
thyroid-stimulating(TSH)للدرقالمنبهالهرمون2) hormone،

.thyrotropinالدرقيةالموجهةأو

الكظرلقشرةالموجهالهرمون(3

).Adrenocorticotropic hormone (ACTH
FSH))Follicle-stimulatingللجريبالمنبهالهرمون(4 hormone.

LH)).Luteinizingالملوتنالهرمون(5 hormone
Prolactinلبروالكتينا(6 (PRl).



:هرموناتًالنخامىًاألماميةوظائفً
للدرًقالمنبهالهرموًنTSH:الدرقيالهرمون إفرازويحفزالدرقيةالغدةيستهدف.
للجريبالمنبهالهرموًنFSH:لنموهاويؤديالنساءعندالمبيضيةالجريباتيستهدف

نتاج .(اإلنطاف)النطافإنتاجيحفزفإنهالذكورعندأمااإلستروجين،وا 
الملوتنالهرموًنLH:البروجستيرون،إفرازويقوي اإلباضة،زنادويقدحالجريب،يستهدف

.(يةالخاللللخالياالمنبهبالهرمون عندهاويعرف)التستوستيرون إنتاجيحفزالذكوروعند
الكظرلقشرةالموجهالهرموًنACTH:يةالسكر القشرانياتإلفرازويؤديالكظرغدةقشرةيستهدف.
النموهرموًنGH:األنسجةهذهفيوالنمواالستقالبويحفزالجسم،أنسجةمعظميستهدف.
البرولكتينPRL:اللبن،إلنتاجتناميهويحفزالنساء،عندالثدييستهدف
.تماما  مؤكدغيرفهوالذكورعنددورهأما

Pituitary glandالغدةًالنخاميةً-1



Posteriorالخلفيةنخامىال-ب hypophysis
الغّدةمن%25نحوتشكلالخلفيةالنخامى.
همالهرمونينتخزينكمنطقةتعمل:

antidiuretic(ADH)(اإلدرار)لإلبالةالمضادلهرموًنا-1 hormone،
.vasopressinبالفازوبريسينكذلكيعرفالذي

.oxytocinاألوكسيتوسينهرموًن-2
الوطاءفيالسابقينالهرمونينانتاجيتم.

Pituitary glandالغدةًالنخاميةً-1



Thyroid glandالغّدةًالدرقيةً-2
وأمامهاالرغامىجانبيوعلىالحنجرة،تحتمباشرةالدرقيةالغّدةتقع.

الجانبيانفصاهايتصلlateral lobes(واأليسراأليمن)ضيقنسيجيبجسراآلخرمعأحدهما

.isthmusبرزخاليدعى،الرغامىأمام

العميقةالرقبيةاللفافةمنمشتقةمحفظةالدرقيةبالغدةتحيط
.والحنجرةبالرغامىتربطها

 الدرقيينالشريانينمنرئيسيبشكلالدرق تتروى
.جانبكلفيوالسفليالعلوي 



Thyroid glandالغّدةًالدرقيةً-2
الخاليامنهرموناتهاالدرقيةالغدةتنتج:

الجريبيةالخالياFollicular cells:

:هماأمينيا  أساسا  يحمالنهرمونينتنتج

thyroxineروكسينتيال (T4)،يودوثيرونينوثالثي

triiodothyronine (T3).

للجريباتالمجاورةالخالياParafollicular cells:

.calcitoninالكالسيتونينيدعىبيبتيديا  هرمونا  تنتج



.المعروفةالجسمغددأصغرهي•

دّةللغالخلفيالسطحعلىالدرقمحفظةضمنتنغمسعادةغدد4•

.زاويةكلّّفيواحدةالدرقية،

parathyroidالدرقجاراتهرمونيدعىبيبتيدياهرمونا ّتفرز•
hormone (PTH)،ومكالسيمستوىهبوطعندإفرازهيتحفزالذي

.الدم

Parathyroid glands(الدريقية)الدرًقالغددًجاراتً-3



:الدرقجاراتهرمونفيهايؤثرالتياألعضاء•
امتصاصإعادةفيمباشرةالهرمون يؤثر:الكلية–

.الكليتينفيالكالسيوم
.الكالسيومامتصاصإلىيؤدي:العظم–
يحفزكالسيفرولإلىDفيتامينتحويليحفز:لمعىا–

.األمعاءفيالكالسيومامتصاص

Parathyroid glands(الدريقية)الدرًقالغددًجاراتً-3



.الكليةقمةعلىمنهماكلّ يقعالشكللوزيتاكظريتانغّدتانهناك•
:منالغددهذهتتألف•

.للصفرةمائلةخارجيةظهاريةقشرة–
.غامقبنيداخليعصبيكظري لبمن–

هرميشكللها:اليمنىالغدة•
.ةمنفصلصماءكغدديعمالنوهما،هالليشكلفلها:اليسرًىأما•

Adrenal glandsالكظريتانالغدتانً-4



Adrenalالكظريةالقشرة-أ cortex:
.الكظريةالغدةمعظمتشّكلوهيالكبيرةالخارجيةالطبقةهيالكظريةالقشرةإنّ 

خلويةطبقاتأومناطق،ثالثلها:
zonaالكبيبيةالمنطقة1. glomerulosa:

األبعدالمنطقة.
المعدنيةالقشريةالستيروئيداتتنتج

لالسائتوازن علىالمحافظةفيتساعدالتي(aldosteroneاأللدوستيرون خاصبشكل)
.الصوديومامتصاصعودةبزيادة

Adrenal glandsالكظريتانالغدتانً-4



zonaالحزميةالمنطقة. fasciculata:
واألكبرالمتوّسطةالمنطقة.
السكري القشري الكورتيزولتنتج( هيدروكورتيزونhydrocortisone)، والكورتيزون

cortisone، والكورتيكوستيرونcorticosteroneمنصغيرةكمياتإلىباإلضافة
.estrogenواإلستروجينandrogenاألندروجينالجنسيالهرمون 

الشدةومقاومةاالستقالبتنظيمعلىالسكريةالقشريةالهرموناتتساعد.
zonaالشبكيةالمنطقة.3 reticularis:

الجنسيةالهرموناتبعضتنتجاألعمق،لمنطقةا.

Adrenal glandsالكظريتانالغدتانً-4



Adrenalالكظرًياللب-ب medulla:
كجزءليعمالكظرية،للغدةالداخليةالطبقةأوالكظري،اللب–

.الوديالعصبيالجهازمن
:catecholaminesالكاتيكوالميناتمناثنينوينتج–

.epinephrineإليبينفرينا1.

يبينفرين. النورا  2norepinephrine.
صبيالعالجهازفيمهما  دورا  تؤديالكاتيكوالميناتألن–

.غديا  صبيا  عتركيبا  يعتبرالكظري فاللب،(المستقل)الذاتي

Adrenal glandsالكظريتانالغدتانً-4



.اإلفرازوخارجية(صماء)اإلفرازداخليةناعمة،ملساءغدة•
ماتأنزيعلىتحتوي هاضمةعصارةتفرزألنهااإلفرازخارجية–
.معدنيةوأمالح(خمائر)
والغلوكاغون insulinاألنسولينهرمونيتفرزألنها)اإلفرازداخلية–

glucagon).
أواألولىيةالقطنالفقرةمستوى عندالبطنتجويففيالمعثكلةتقع•

نحوولهاطويبلغ،خلفهافتقعالمعدة،منأعمقوضعفيوهي،الثانية
.غراما  70نحوووزنهاسم،15
منرهاقطيختلفوصغيرة،أجزاءإلىمقسما  الخارجيسطحهايبدو•

.حجما  أقلذيلإلىكبيررأسمنفيتدرجآخر،إلىجزء
.الذيلو الجسمو والعنقالرأس:هيأجزاءأربعةإلىسمتق•

Pancreas(البنكرياس)المعثكلة-5



 islets ofُجَزيرات النغرهانس في الُجَزيراتتدعى الخاليا اإلفرازية للمعثكلة خاليا :ًالُجَزيراتًالصماوية
Langerhans. العنيبيةمتفّرقة بين الخاليا وتتوضعهذه الخاليا في عناقيد توجد  .

.ودلتاوبيتا،ألفا،:خالياعلىالُجَزيراتتحتوًي•

Pancreas(البنكرياس)المعثكلة-5



:مهمةهرموناتالخالياتنتج

Alphaألفاخاليا- cells:الغلوكاغون تنتج.
الدمغلوكوزمستوى يرفعالذيالهرمون وهو
.الغلوكوزإلىالغليكوجينتحلليزفبتح

Betaبيتاخاليا- cells:اإلنسولينتنتج.
.غليكوجينإلىالغلوكوزتحولبتحفيزالدمغلوكوزمستوى اإلنسولينيخفض

Dدلتاخاليا- cells:السوماتوستاتينتنتج.
.ألخرى االهرموناتوبعضالقشرية،والموجهةالنمو،هرمون تحررالسوماتوستاتينيثبط

Pancreas(البنكرياس)المعثكلة-5



 Thymusأوًالغدةًالصعترية(ًالتيموس)التوتةً-6
.األماميف بنية وردية مسطحة ذات فصين من النسيج اللمفي تتوضع بين القص والتامور في المنّص •
.  عند البالغينتصل إلى حجمها األقصى في سن البلوغ، وبعد ذلك تبدأ بالضمور حتى تصبح بقايا فقط•
-Tتساعد التوتة في تشكيل الخاليا اللمفية التائية • lymphocytes

، لعدة أشهر بعد الوالدة ( T-cellsتعرف كذلك بالخاليا التائية )
. هي مهمة في المناعة المتوّسطة للخالياوالتي 

:كماًأنهاًتنتجًأيضاًهرموناتًبيبتيديةًهي•
thymosinالثيموسين –
.  thymopoietinلثيموبويتين ا–
.وهذه الهرمونات تتدخل في نمو النسيج اللمفي المحيطي•



.للدماغالثالثالبطينخلفجدا  الصغيرةالصنوبريةالغّدةهذهتقع–

.اليوممنالظالمساعاتأثناءفيأساسيبشكلالميالتونين،يدعىأمينيا  هرمونا  تنتج–

circadianاليوماويةاإليقاعاتينّظمmelatonineالميالتونينبأنّ يعتقد–

rhythms،والتناسلالوعائية،القلبيةوالوظيفةالجسم،حرارةودرجة.

 Pineal glandالغّدةًالصنوبريةً-7



.(الذكورفي)والخصيتين(اإلناثفي)المبيضين(األقناد)المناسلتتضّمن
المبيضان :-أ

. لمبيض غدة بيضوية مزدوجة تقع على جانبي الرحما•
. ovulaالبييضات ينتجً•
: المبيض هرمونين جنسيين ستيروئيديين أنثويين همايفرزً•

.  progesterone، والبروجسترون estrogenاألستروجين 
.  inhibinهرمونا  بيبتيديا  ثالثا  هو هرمون اإلنهيبينيفرز •

Gonads(األقناد)المناسل-8



:وظائفأربعلهاالهرموناتهذه
.األنثويةالجنسيةالصفاتوصيانةتطورتضمن1.
.الطمثيةالدوراتتنّظم2.
.للحملالرحمعلىتحافظ3.
الثدييةالغددتهيئةعلىاألخرى،الهرموناتمعسوّيةتعمل4.

.لإلرضاع

:ًالخصيتان-ب
.  في الذكرscrotumبنية مزدوجة، إذ تقع الخصيتان في كيس الصفن الخصية 
.  testosteroneن الهرمون الجنسي الستيروئيدي الذكري التستوستيرو تفرزًالخصية النطاَف، ووتنتجً

Gonads(األقناد)المناسل-8


