
الجهاز الغدي الصماوي    

Endocrine system                  
  :ـب الصماء تتصؾ الؽدد

 , ووزنيا حجميا صغر -1
 , الجسم متفرقة من تتوضع في أنحاء -2
  .وبعضيا داخمي وخارجي اإلفرازليس ليا قناة مباشرة فيي داخمية اإلفراز  ىرموناتيا الى الدم تفرز -3
  .بارزة عمى جميع أعضاء الجسم وخالياه تأثيرات حياتية ليا -4
  .بشكل متكامل ومتناسق بسبب ظاىرة التأثير والتأثير العكسي جياز الغدد الصماء يعمل -5

 :هرموناتها نوعان

 أخرى تؤثر عمى غدد صماويةىرمونات  1-
  .أو األنسجة اليدفية صماوية ىرمونات تؤثر عمى غدد ال2-

  :هذه الؽدد هً

 –البنكرٌاس – الكظران –التٌموس  -جارات الدرق  –الؽدة الدرقٌة  –الؽدة الصنوبرٌة  –الؽدة النخامٌة  -

  .( المبٌضان –الخصٌتان ) األقناد 

:  pituitary glandالغّدة النخامٌة           

، يبمغ قطرىا سنتمترا واحدا ، ووزنيا نصف بيضوية الشكلالغّدة النخامية ىي عبارة عن غدة صغيرة الحجم  
. العظم الوتدي في قاعدة الجمجمة جسم ، وىو انخماص في  sella turcicaغرام ، وتقع في السرج التركي 

، ومنو  (القمع  ) ساق النخامة  عن طريق (hypothalamus المياد تحت) مع الوطاء تتصل ىذه الغّدة 
 . والعصبي ىرمونيتتمقى التنبيو ال

 :مجاورات النخامة 

 .من االسفل جسم العظم الوتدي وبداخله الجٌوب الهوائٌة الوتدٌة  -

 .من األمام تصالب العصب البصري  -

الثالث و الرابع و الخامس ) الباطن و االعصاب القحفٌة  الجٌب الكهفً و الشرٌان السباتً: من الجانبٌن  -

 .والسادس 

 المحاضرة التاسعة و األخٌرة



( . العصبية ) و النخامى الخمفية ( الغدية ) النخامى األمامية : الى قسمين الغّدة النخامية تقسم
 

  Anterior pituitaryالغدٌة النخامى األمامٌة 

: لها بٌبتٌدٌة وهً هً المنطقة األكبر من الؽّدة النخامٌة تنتج سّتة هرمونات ك

. growth hormone( GH)هرمون النمو  -

 .thyroid-stimulating hormone( الحاثة الدرقٌة TSH)الهرمون المحفز للدرق  -

. ( ACTH حاثة قشر الكظر)  corticotropinلقشر الكظر  محفزالهرمون ال -

.  FSH) )folicle-stimulating hormoneالهرمون المحفز الجرٌبً  -

.  LH) )luteinizing hormoneالهرمون الملوتن  -

.  prolactin (PRL) البروالكتٌن -

: وظائؾ هرمونات النخامى األمامٌة 

. من الؽدة الدرقٌةٌحفز إفراز الهرمون الدرقً :  TSHالهرمون  -أ

، أما عند  من المبٌضٌن األستروجٌن و افرازالجرٌبات المبٌضٌة عند النساء  ٌنّبه نمو:  FSHالهرمون  -ب

.  إنتاج النطاؾالخصٌتٌن على الخالٌا المنتجة للنطاؾ فً الذكور فإنه ٌحفز 

خالٌا إفراز البروجستٌرون ، وعند الذكور ٌحفز  ٌنّبهاإلباضة و و ٌحفزٌستهدؾ الجرٌب :  LHالهرمون  -ج

. ستوستٌرون التالٌدٌػ الفراز 

. من قشر الكظر( الكورتٌزول ) ات السكرٌة إفراز القشرانًٌحفز :  ACTHالهرمون  -د

. ٌستهدؾ معظم أنسجة الجسم وٌحفز االستقالب والنمو فً هذه األنسجة :  GHهرمون النمو  -هـ 

 .ٌنبه انتاج الحلٌب فً الثدي عند النساء :  البروالكتٌن -و

 

 Posterior pituitaryالعصبٌة النخامى الخلفٌة 

و    antidiuretic hormone (ADH)  إلبالةلمضاد الهرمون ال) أو   هرمونات الفازوبرٌسٌن إن

وتخزن فً النخامى العصبٌة ثم تتحرر منها ( الوطاء ) المهاد  تفرزمن تحت  Oxytocin وكسٌتوسٌناأل

 . متجهة لألنسجة الهدفٌة مباشرة

 



 Thyroid glandالغّدة الدرّقٌة             

لها فصٌن , تقع مباشرة تحت الحنجرة ، وعلى جانبً الرؼامى وأمامها ,هً اكبر ؼدة صماوٌة فً الجسم 

مما ٌعطً الؽّدة  isthmusٌدعى البرزخ  ن بجسر نسٌجً ضٌق أمام الرؼامىٌتصال( أٌسرأٌمن و) جانبٌٌن

مشتقة من اللفافة الرقبٌة العمٌقة تربطها بالرؼامى و تسمى اللفافة الدرقٌة تحٌط بها محفظة . شكل الفراشة 

. الحنجرة

ٌعصب  وهو فرع من العصب المبهم (الحنجري السفلً ) الحنجري الراجع العصب ٌجاور الدرق من الخلؾ

استئصال ؼدة  الراجع أثناء لعصبااصابة إن لذا ؾ,  العضلة الحلقٌة الدرقٌةالحنجرة باستثناء  كافة عضالت

 .  الصوتٌة تؤدي لشلل الحبالالدرق 

 .الشرٌان الدرقً العلوي فرع السباتً الظاهر  -      :تروٌة الؽدة الدرقٌة 

 .الشرٌان الدرقً السفلً فرع الجذع الدرقً الرقبً                               -

   .تصب فً الورٌد الوداجً الباطن الورٌد الدرقً العلوي و االوسط :   اوردة الدرق -

 .                                                                   الورٌد الدرقً السفلً ٌصب فً الورٌد العضدي الرأسً                    

 :الدرق  هرمونات

 (..استقالب الكالسٌوم دور فًالذي له ) لكالسٌتونٌن ا -  T3تٌرونٌندوأٌو التري  - T4 التٌروكسٌن 

 

 ( : الؽدد الدرٌقٌة ) جارات الدرق الغدد          
 

. محفظتها خارج للؽّدة الدرقٌة الخلفً على السطحتلتصق ,ملم تقرٌباًا  6قطر كل ؼدة  ,ؼدد صؽٌرة  أربع

                   و هو مسؤول عن استقالب الكالسٌوم والفوسفور و فٌتامٌن د،  PTH جارات الدرق هرمونتفرز 

 ( ٌرفع مستوى كالسٌوم الدم و ٌخفض مستوى الفوسفور ) 

 . الكلٌة و العظام و االمعاء :أما األعضاء التً ٌؤثر فٌها هذا الهرمون فهً 

 

 : adrenal glandsالكظران       

 وزن ,القطب العلوي للكلٌة على , األولى القطنٌة بمستوى الفقرة,جانبً العمود الفقري  علىتقع ؼدتا الكظر

 .و ٌنفصل عن الكلٌة بالشحم حول الكلٌة ( جٌروتا )  ٌحاط الكظر باللفافة حول الكلٌة . غ7 -5 ؼدةكل 

عصبً داخلً بنً ؼامق ، وهما ٌعمالن كؽدد  لبفرة  ومن صلل مائل فً الخارج قشرمن  الكظرألؾ تي

. صماء منفصلة 



. فلها شكل هاللً  أما الٌسرى( مثلثً ) الؽدة الٌمنى لها شكل هرمً 

القشر الكظري  -1

له ثالث مناطق ، أو طبقات . ٌشّكل معظم الؽدة الكظرٌة . إّن القشر الكظري هو الطبقة الخارجٌة الكبٌرة 

: هً من الخارج الى الداخل خلوٌة 

         المحافظة  ٌعمل على(  األلدوستٌرون)الستٌروئٌدات القشرٌة المعدنٌة تنتج  : (الحبٌبٌة )  الكببٌةالمنطقة  -أ

. ئل بزٌادة عودة امتصاص الصودٌوم واعلى توازن الس,                                  

                                 ( :  الكورتٌزول) الستٌروئٌدات القشرٌة السكرٌة المنطقة المتوّسطة واألكبر ، تنتج  : الحزمٌةالمنطقة  -ب 

. على تنظٌم االستقالب والمقاومة للشدة  تعمل       ,                   

 (األندروجٌنات )  المنطقة األعمق ، تنتج بعض الهرمونات الجنسٌة : الشبكٌةالمنطقة  -ج 

المب الكظري  -2

:  ٌعمل كجزء من الجهاز العصبً الودي وٌنتج إثنٌن من الكاتٌكول أمٌنات 

. ( االدرٌنالٌن و النورادرٌنالٌن) االٌبٌنفرٌن والنورإٌبٌنفرٌن           

 

(                                                     و الشرٌان الكلوي  – الكظريو  –الحجابً السفلً ) : من الشراٌٌن :  تروٌة الكظر -

 .و هً فروع من األبهر البطنً .                  

 . جوؾ السفلًالورٌد الكظري األٌمن ٌصب فً اال :- األوردة -

 .الكلوي األٌسر الورٌد الكظري األٌسر ٌصب فً  الورٌد           -

 

  Pancreas( البنكرٌاس  ) المعثكلة              

  :ؼدة داخلٌة اإلفراز وخارجٌة اإلفراز 

 (لٌباز  –امٌالز ) انزٌمات هاضمة خارجٌة اإلفراز ألنها تفرز  -

 . لوكاغونغاألنسولٌن و الهرمونات تفرز  ؼدة صماء:داخلٌة اإلفراز   -

سم ،  15ٌبلػ طوله حوالً , المعدة  خلفو الثانٌة ،مستوى الفقرة القطنٌة األولى ب البطنٌقع البنكرٌاس فً  

. وٌقسم إلى أربعة أجزاء هً  الرأس والعنق والجسم والذٌل. ؼراما    80 -70ووزنه حوالً 



 الً على الوجه الخلفً للبنكرٌاس و ٌسٌر الورٌد الطح سرة الطحالالعفج و ذٌله عند محاط برأس البنكرٌاس 

.  بٌن الخالٌا العنٌبٌة  وتوجد جزر النغرهانسالخالٌا اإلفرازٌة للمعثكلة تدعى 

: التً تنتج هرمونات مهمة ( ألفا ، بٌتا ، و دلتا ) تحتوي الجزر على خالٌا 

. لوكوز غٌز تحلل الؽلٌكوجٌن إلى الؾلوكوز الدّم بتحغٌرفع مستوى  : ونغالغلوكاخالٌا ألفا تنتج  -

. (السّكر )  لوكوز الدمّ غمستوى  ٌخفض : اإلنسولٌن خالٌا بٌتا تنتج -

 

 األقناد       

( . الذكور عند )  تٌنوالخصً( اإلناث عند )  المبٌضٌنتتضّمن 

 : المبٌضان

وهً تنتج البوٌضات ، وٌفرز المبٌض هرمونٌن جنسٌٌن . على جانبً الرحم  ٌوجد المبٌضان فً الحوض

.   االستروجٌن والبروجسترونستٌروئٌدٌٌن أنثوٌٌن هما 

 : الخصٌتان

، وتفرز الهرمون (النطاؾ ) وهً تنتج الحٌوانات المنوٌة .  scrotumن فً كٌس الصفن االخصٌت تقع

 . نالتوستوستٌرو ستٌروئٌدي الذكريالجنسً ال

  

   Thymusأو الغدة الصعترٌة( التوتة )  التٌموس

.  بٌن القص و التامور فً المنّصؾ األمامًبنٌة وردٌة مسطحة ذات فصٌن من النسٌج اللمفاوي تتوضع 

. تصل لحجمها األقصى فً سن البلوغ وبعد ذلك تبدأ بالضمور حتى تصبح بقاٌا فقط عند البالؽٌن 

-Tتعرؾ كذلك بالخالٌا التائٌة )  T- lymphocytesفً تشكٌل الخالٌا اللمفاوٌة التائٌة  التٌموستساعد  

cells  ) والتً هً مهمة فً المناعة المتوّسطة للخالٌا ,لعدة أشهر بعد الوالدة. 

 

  Pineal glandالغّدة الصنوبرٌة 

، بشكل أساسً أثناء ساعات  المٌالتونٌن تنتج هرمونا أمٌنٌا ٌدعى. لدماغ فً اتقع خلؾ البطٌن الثالث 

 . هذه الؽدة تمٌل للتكلس خاصة بعد البلوغ. الظالم من الٌوم 

 .درجة حرارة الجسم ،والوظٌفة القلبٌة الوعائٌة ،والتناسل  ٌساهم فً تنظٌمالمٌالتونٌن ٌعتقد بأّنه 

 انتهت المحاضرة


