
   Pancreaseبنكرياس  ال

 كنهما منفصلين وظيفيا هما:شريحيا ولخلين تة البنكرياس من جزئين متداغد

  Exocrine Partاز  االفر  جزء خارجي  . أ

بات  افرازاتها في تجويف العن  لعنبات مبطنة بخاليا افرازية وتصبوهذه ا  (Acini) ون من عنبات  ويتك

غذاء  الدقيقة عن طريق قناة البنكرياس لتعمل على هضم ال  األمعاء وبالتالي تفرغ هذه االفرازات في  

 . األمعاءبعد وصوله إلى 

  ndocrine Partخل االفراز جزء دا  . ب

عن عناقيد صغيرة  باره  . وهي ع(Islets of Langerhansرات لنكرهانز )ويتكون هذا الجزء من جزي 

أنها تفقد اتصالها بها وتصبح من قناة البنكرياس، اال    األصل ، وتنشأ هذه الجزر في  خاليا المختلفةمن ال 

 ، وتحتوي على نوعين من الخاليا:بدون قناة

I.   الفا الكلوكا Alpha cellخاليا  هورمون  وتفرز   :( هذا    (Glucagonكون  وظائف  ومن 

 لي:الهورمون ما ي

ز  فوسفوريلي  –م دي  يعمل على رفع السكر في الدم من خالل تأثيره على تحفيز انزي .1

(Dephosphorylase )    الفوسفوريليز انزيم  إلى  وتحويله  الكبد  في 

(Phosphorylase)  ب  العن  الفعال الذي يعمل على تنشيط تحلل الكاليكوجين إلى سكر

 في الكبد. 

ية مصادر غير كاربوهيدراتمون الكلوكاكون في معدل تكوين السكر من  يزيد هور .2

 .(في الكبد واالحماض الشحمية في البالزماكالبروتينات  )

 يا. ويورر لهورمون الكلوكاكون تأثير هدمي في البروتينات حيث يحولها إلى سك  .3

 في الدم. الكالسيوم مستوىيعمل الكلوكاكون على تخفيض  .4

II.   خاليا بيتاBeta cell يلي:  ظائف االنسولين ما وتفرز هورمون االنسولين ومن و 

 في الدم.   يعمل على خفض السكر .1

 كريات الدم الحمر.له مستقبالت على جدران  .2

 ج الضام للسكر. ت والنسيالؤدي تأثير االنسولين إلى زيادة اخذ العض ي .3

الزما الدم نتيجة لدخول هذه االيونات في خاليا  وتاسيوم في ببيخفض من مستوى ال .4

 ضالت. الع



 يزيد االنسولين من تكوين الشحوم ويقلل من تحللها.  .5

 تنائي لتكوين البروتينات في العضالت.لألنسولين تأثير اب .6

يسبب   .7 الدم  في  االنسولين  الاإلصابنقصان  او  السكر  داء  بمرض  السكري ة  بول 

Diabetes Mellites . 

 

 Adrenal glandكظرية الغدة ال

ن في الحيوانات وفوقهما في االنسان، وتقسم الغدة الكظرية من ناحية التركيب  وهما غدتان تقعان امام الكليتي

 وظيفي كما يلي:النسيجي وال

  (Medullaقسم داخلي يدعى اللب ) -1

 . Catecholaminesتفرز هورمونات من نوع الكايتكول امين  

  .(Cortexبالقشرة )خارجي ويدعى قسم  -2

الست القشرية  الهورمونات  ايض    (Corticosteroid)  ةيرويديوتفرز  تنظيم  على  تعمل  والتي 

 الكاربوهيدرات وااليونات. 

 

  Adrenal Medullaه الكظرية لب الغد -1

 وتفرز نوعين من الهرمونات هما: 

 االدرينالين.  او Epinephrine (EP) االبنفرين . أ

  أو النورادرينالين.  Nor epinephrine (NEP)النورابنفرين   . ب

 

 

 :بنفرين والنورابنفرينمواصفات ووظائف اال

 ا. قريب وظيفية تمن الناحية الكيمياوية وال به الهورمونيتشا  -1



تحويل    ويمكن  (Methyl groupعة مثيل )على مجمو  األولاحتواء  ب  (NEPعن )  (EP)ال  يختلف   -2

(NEP) ( إلىEP)  وي. كيميا عة إلى تركيبه الهذه المجمو بإضافة 

 .راء هما مع مادة الصفين وطرحقليل نشاط الهورمونيعمل الكبد على ت -3

م لمواجهة تغيرات المحيط المفاجئة كذلك له  في ايض الجسث التغيرات  مسؤول عن احدا  (EPون )يك -4

 دور في عملية تحلل الكاليكوجين.

 جهاز الدوران. مسؤول عن تكيفات  (NEPيكون ) -5

 ينالية. قدية االدرهايات االعصاب بعد العمن ن (EP) وقليل من (NEPيفرز هورمون ) -6

 ه الهوائية. ى توسع القصبإل  إضافةصي  التقلبض وارتفاع ضغط الدم  لهورمونين بزيادة سرعة النيقوم ا -7

ارتخاء   -8 الهورمونات على  هذه  والحتعمل  واالمعاء  المعدة  توسع   إضافة  والمثانةالبين  عضالت  إلى 

 منع تبدد حرارة الجسم.  ألجلبؤ وانتصاب الشعر ؤالب

 ثى حامال ام ال. كانت االن إذاعلى عضالت الرحم فيما  (EPيعمل ) -9

ب ويحفز افراز  قشرة المخ مؤديا إلى ظهور اعراض حاالت القلق وعدم االستقرار والتع  (EPيحفز )  -10

 الهورمونات المحرضة للمناسل.

 .(NEPو EPبتنظيم افراز الهرمونين )يقوم الجهاز الودي  -11

 

  Adrenal cortexقشرة الغدة الكظرية  -2

 تلفة هي: ث طبقات مخيا ووظيفيا إلى ثالوتقسم تشريح

  Zona glomerulosaة بيالطبقة الكبي . أ

المعدنية   القشرية  الهرمونات  وتفرز  القشرة  من  الخارجية  الطبقة  وتشمل 

(Mineralocorticoids )مونات هما:. والتي تشمل نوعين من الهر 

 .(Aldosteroneرون )االلدوستي .1

 .Deoxy Cortico Sterone (DOC)تيكو ستيرون كسي كورالديو .2

 ائف هذين الهورمونين هي: وظ

يون ى زيادة قابلية انابيب الكلية على استرجاع اهرمونين وخصوصا االلدوستيرون علل هذين ال يعم -1

 دد المعدة واالمعاء. غبية والعرقية و وكذلك في الغدد اللعا  (Na+ Retentionالصوديوم )



  (K+ - Excretionبيب الكلية على طرح ايونات البوتاسيوم )تعمل هذه الهرمونات على زيادة قابلية انا  -2

 ك الفسفور والكالسيوم والهيدروجين. كذلو

 . (Addison diseaseة بمرض اديسون )قلة افراز هذه الهورمونات تؤدي إلى يلوين الجلد واالصاب -3

 في الدم.  +Kتوى وارتفاع مس +Naدوستيرون عند انخفاض مستوى يزداد مستوى هورمون االل -4

 

 Zona Fasciculataحزمة طبقة ال -ب

وت القشرة  من  الوسطى  الطبقة  الكلووتشمل  القشرية  الهرمونات  )فرز  وتشمل    (Glucocorticoidsكوزية 

 هورمونين هما:

 .(Hydrocortisoneوالكورتيزون المهدرج ) (Cortisolالكورتيزول ) -1

 .(Corticosteroneكورتيكوستيرون )ال -2

 

 مواصفاتها ووظائفها:

الب الخنازير. إما الهورمون الثاني فيوجد في  ي في االنسان والك ورمون الرئيسيمثل الكورتيزول اله -1

 وي في المجترات. سا، في حين يفرز الهورمونين بشكل متان والجرذاناالرانب والفئر

على ايض الكاربوهيدرات والبروتينات والدهون حيث تزيد من تكوين السكر، ولهما  نين  يعمل الهورمو  -2

 سولين.مفعول معاكس لعمل االن

الخاليا اللمفاوية والحامضية وتزيد قلل من عدد  حيث ت تهابات  لرمونات كمضادات لالتعمل هذه الهو -3

 من الخاليا المتعادلة. 

 .Cushing syndromeبكثرة يؤدي إلى ظهور اعراض كشنك استعمالها  -4

 


