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الجنس الهورمونات  من  كميات  وتفرز  القشرة  من  الداخلية  الطبقة  الوتشمل  )ية   Sex Steroidستيرويدية 

Hormones) :وتشمل ما يلي 

 . (وهي االستروجينات والبروجستينات) –الهورمونات االنثوية  -1

 .(وهي االندروجينات) –الهورمونات الذكرية  -2

 وتشرح الحقا ضمن الهورمونات الجنسية.

 

 بات افراز هورمونات قشرة الكظرية اضطرا

ي  راز هورمونات قشرة الغدة الكظرية زيادة او نقصانا والت ضطراب افتحدث بعض الحاالت المرضية عند ا

 ها بما يلي: يمكن تلخيص

I. و على نوعين:: وهط قشرة الغدة الكظريةخمول نشا 

 دي إلى:ها ويؤحاد: ويحدث نتيجة عدم افراز القشرة لهورموناتالخمول ال  . أ

 الضعف العضلي.  .1

 قلة التبول.  .2

 في الدم.  رياتوى اليوارتفاع مس .3

 قلة مستوى ايون الصوديوم وارتفاع مستوى ايون البوتاسيوم في بالزما الدم.  .4

 جسم.نخفاض درجة حرارة الا .5

  ؤ المصحوب بجفاف الفم.قيالت .6

 

نتي . ب الالخمول المزمن: ويحدث  لدوسترون ويؤدي إلى  واالكوريتزول  جة قلة افراز هورمون 

 ذي يتميز بما يلي:بمرض اديسون ال  اإلصابة

 الضعف العضلي.  .1

 سرعة التعب.  .2

 مناطق الجلد. اصطباغ بعض  .3



II. ضية وهي: من الحاالت المر أنواعيادة نشاط قشرة الغدة الكظرية: ويسب ثالث  ز 

كشنك   . أ الكورCushing’s Syndromeمتالزمة  افراز هورمون  زيادة  سببها  من    تيزول.: 

 :اعراضه ما يلي

 نحافة الجسم.  .1

 . األحمرن الوجه وتلونه باللون  دورا .2

 تثخن الرقبة.  .3

 سجية عليها. تدلي البطن وظهور خطوط بنف .4

 ظهور حب الشباب.  .5

 نعومة الجلد وزيادة شفافيته.  .6

 ظهور اعراض داء السكر. .7

 تناسلية. ال  األعضاءنشاط  خمول  .8

 زيادة ضغط الدم. .9

  ريات الدم الحمر. قلة عدد الخاليا البيضاء وزيادة عدد ك .10

 

  Acquired adrenogenital syndromeة متالزمة الكظرية الجنسية المكتسب . ب

اف زيادة  االنسببها  او  الذكرية  الجنسية  للهورمونات  الكظرية  القشر    ادةيزف*  ثوية.  راز 

والتي    Uirihismراض الذكوره  الهورمونات الذكرية االندروجينية في االناث تؤدي إلى اع

  ظهور الشعر وتضخم الصوت. تتميز ب

اف*   الهورمونا إما زيادة  الذ راز  االنثوية مثل االستروجينات في  إلى اعراض  ت  كور تؤدي 

 هي ما يلي: واعراضها  Feminizationالتخنث 

 تين.ضمور الخصي .1

 بر الثديين. ك .2

 بة الجنسية. قلة الرغ .3

 غط الدم. انخفاض ض .4

  قلة مستوى السكر والصوديوم والكلور وارتفاع مستوى البوتاسيوم في الدم.  .5

 



  Conny’s syndromeمتالزمة كون   . ت

 :األولية لدوستيرون. ومن اعراضه ها زيادة افراز االسبب

 غط الدم. ارتفاع ض .1

 إلى زيادة قاعدته.  إضافة في الدم  +K+, Naايون ى ة مستوقل .2

 عضالت. عف الض .3

 كثرة التبول.  .4

  العطش الشديد. .5

 : إما اعراضه الثانوية

 . (Nephrosisالتهاب الكلية ) بأمراض لإلصابة االستجابة  -1

 .(Liver airrhosisتلف الكبد ) -2

 تسمم الدم عند الحمل.  -3

 

 مواصفاتها ووظائفها.  الغدة الصنوبرية:

 تلفة. فصي المخ في اللبائن ويختلف شكلها وحجما ووزنها في الحيوانات المختقع هذه الغدة بين  -1

ي يتوسط الجهاز العصبي والغدد الصم حيث يحول االيعاز العصبي إلى افراز  ول الذتعد بمثابة المح -2

 صمي. 

نوبرية  ما على الغدة الصخالل تأثيرهء وشدته يعمالن من  لها دور في تنظيم الجهاز التكاثري فالضو -3

كون والتي ت  GnRHللهرومونات المحرضة للمناسل  في تنظيم هورمونات ما تحت المهاد المحررة  

 ه اومثبطة. اما محفز

الصنو -4 الغدة  )تفرز  الميالتونين  او    (Melatoninبرية  تحفيز  في  دور  له  الهورمونات  تثالذي  بيط 

 بة حسبالمحرضة للمناسل في حيوانات التجر

 . لجرعة المستعملةكمية ا .1

 . إعطائها وطريقها  .2

 .اإلضاءةترة وف .3

 بلوغ.ومرحلة ال .4



تعرض  يخفز الظالم تكوين هورمون الميالتونين لذلك يتأخر البلوغ الجنسي عند الحيوانات التي ال ت -5

 الطويلة.  اإلضاءةلفترات 

اسمها   -6 مادة  تفرز  الصنوبرية  الغدة  للهورم  Argenine vasopressinان  مثبط  مفعول  ونات  لها 

 مرة.60من الميالتونين ب  أكثر (المناسلمحرضة القند )

بشدة   -7 التكاثر  الفصلية  الحيوانات  تأثير  وف  اإلضاءةتتأثر  خالل  من  لها  التعرض  على    اإلضاءة ترة 

يلة فأن مستوى الميالتونين وبرية وافرازها لهورمون الميالتونين، فعندما تكون فترة الظالم طوالصن

النخامية وتز الجنسية من  الهورمونات  افراز  يثبط  الدم وهذا  التكاثبالتالداد في  ر عند ي يمنع حدوث 

 الحيوانات الفصلية. 

 جسم.د حقنه في ال ئ عنللميالتونين تأثير مهد -8

 برية إلى تبكير البلوغ الجنسي عند الحيوانات. يؤدي استئصال الصنو -9

 .مقابلية الدرقية في التقاط ايونات اليود من الدنوبرية على  الص تؤثر -10

 وم.تؤثر الصنوبرية على تحفيز الكلية المتصاص ايونات الصودي -11

 والرحم. عاء التنفسية واالمتثبط الصنوبرية عضالت المجاري   -12

 

 Thymus gland (هالتوث عترية )ة السغد ال

 مواصفتاها ووظائفها. 

 ر. ف عظم القص في اعلى الصدقع خلغدة غير منتظمة الشكل ت وهي -1

 قدمة من العمر. ثم تضمحل عند المراحل المت األطفالكبيرة الحجم عند تكون  -2

اللمفاوية من حيث   -3 الغدد  النستشبه  يجي، حيث تحتوي على قشرة متكونه من عدد كبير من  التكوين 

 فيتكون من عدد قليل من هذه الخاليا.  ، اما اللبريةالخاليا السعت

 المناعة.  لها تأثير مهم في تكوين -4

الذي ينتقل عن طريق الدم   Thymosinتفرز الخاليا الطالئية للغدة السعترية هورمون الثايموسين   -5

تتكون من فز خالياها لتكوين االجسام المضادة الخاصة والتي ال يمكن ان  اللمفاوية فيح   األعضاء الى  

 غير هذا الهورمون.

 


