
 هرمونات الجزء االمامي الغدي. 

النمو   -1 كالعضالت    Growth hormonesهرمون  الرخوة  الجسم  انسجة  نمو  الهرمون  هذا  يحفز 

اذ انه يكون مع هرمون الحليب    لألنسجة   Anabolicوالصلبة كالعظام ويعد من الهرمونات االبتدائية  

النخامي   المنظم  من  تقليل    إلدرارجزء  على  يعمل  كما  اللبنية  الغدد  ونمو  تكوين  في  ويسهم  الحليب 

استثمار انسجة الجسم للسكر ويزيد من مستواه في الدم وكذلك يحفز تحلل الدهون مجهزا عضالت  

  Dwarfismذا الهرمون يؤدي الى توقف النم او حالة التقزم  الدهنية وان قلة افراز ه   باألحماضالجسم  

وزيادته بعد البلوغ يؤدي   Giantismبينما االفراط في افرازه قبل البلوغ يؤدي الى ما يعرف بالعملقة  

 . Acromegallyلحصول نمو غير متناسق في الحسم تدعى ضخامة األطراف  

ويسمى أيضا محفز لقشرة الغدة   لألنسجة وهو من الهرمونات االبتنائية    prolactinهرمون الحليب   -2

النخامي    (ACTH)الكظرية   المنظم  من  جزءا  مع    إلدرار بوصفها  متعاونا  يعمل  كما  الحليب 

اللبنية كما ان له تأثير محفز لنمو بقاء الجسم األصفر في    ةتطور الغدالبروجسترون والستروجين في  

مع هرمون ويعمل هرمون الحليب في    LHذلك من خالل تعاونه مع هرمون  بعض أنواع الحيوانات و

االنسان عمل هرمون النمو كما يعتقد ان هذا الهرمون له دور في تحفيز عاطفة االمومة في الدواجن  

 ويدفعها الحتضان البيض حتى الفقس. 

  الهورمونات محرضة القند او المناسل  -3

( والذي يسمى LH( والهورمون اللوتيني )FSHالمحفز للجريبات )وتشمل هورمونين هما الهورمون  

أيضا بهورمون االباضة. ويتم افراز هذين الهورمونين من النخامية االمامية وتحت سيطرة هورمون 

( القند  محرضة  الهورمونات  التغذية GnRHمحرر  ألية  بواسطة  وذلك  المهاد  تحت  من  المفرز   )

  االسترجاعية. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ( ويقوم بما يلي: FSHهورمون محفز الجريبات )  -أ

 في االناث على نمو وتطور جريبات المبيض.  FSHيعمل  .1

 في الذكور على نمو ونضوج النطف في النبيبات المنوية.  FSHيعمل  .2

 يكون أساسي لتصنيع االستروجين. FSHإن الـ  .3

 ( ويقوم بما يلي:LHالهورمون اللوتيني ) -ب

 الستيرويدات بواسطة خاليا المبيض في االناث. على تحفيز صنع  LHيعمل  .1

 يسبب زيادة جريان الدم في المبيض.  .2

 يسبب زيادة وزن المبيض.  .3

 يؤدي الى احداث االباضة في االناث.  .4

 يعمل على تحفيز تكوين الجسم األصفر.  .5



من خالل خاليا    Androgensافراز الهورمونات الذكرية    LHفي الذكور يحفز الــ   .6

 اليدج.

( النه يحفز هذه ICSHفي الذكور الهورمون محفز الخاليا البينية )  LH  يسمى الــ .7

 .(Testosteronهورمون الشحمون الخصوي )  نتاجإ ب الخاليا 

 في عملية نشأة النطفة في الذكور.  LHيساعد الــ  .8

  TSHهورمون محفز الدرقية  -4

 المميزات والوظائف: 

 . βو  αيتكون هذا الهورمون من بروتين كربوهيدراتي ويتألف من وحدتين هما  -أ

 .4Tو 3Tعلى تحفيز الغدة الدرقية لتكوين وافراز هورموناتها وهي  TSHيعمل الــ  -ب

الــ   -ج مع    TSHيعمل  يتحد  الذي  البروتين  تحلل  تحفيز  هذه   4Tو   3Tعلى  تحرير  لغرض 

 الهورمونات إلى الدم.

وبالتالي    TSHتؤدي بعض الحاالت المرضية النفسية والعصبية إلى زيادة افراز هورمون   - د

 يرتفع مستواه في الدم. 

تنظيم   -ه على  الدرقية  من  المفرز  الثايروكسين  التغذية    TSHيعمل  طريق  عن  الدم  في 

 خامية. الن  –االسترجاعية السالبة على مستوى تحت المهاد 

  ACTHهورمون محفز قشرة الكظر  -5

  المواصفات والوظائف:

يفرز هذا الهورمون من الجزء األسفل لتحت المهاد والفص االمامي والوسطي للغدة النخامية. وتسهم 

أجزاء الدماغ وما تحت المهاد في تنظيم هذا الهورمون، ويؤدي الكبت النفسي واالنفعاالت العصبية  

 الهورمون من الغدة النخامية.  إلى تحفيز افراز هذا

الكلوكوزية    ACTHيعمل   -أ القشرية  الهورمونات  الفراز  الكظرية  الغدة  قشرة  تحفيز  على 

Glucocorticoids .والهورمونات الجنسية الستيرويدية ، 

 . Erythropoietinعلى تحفيز افراز الهورمون المكون لكريات الدم الحمر  ACTHيعمل  -ب

إلى إعطاء الجلد لونا داكنا وبذلك يكون عمله مشابه لهورمون   تؤدي زيادة مستواه في الدم  -ج

 (. MSHمحفز خاليا الميالنين )

في الجسم إلى حدوث مرض اديسون في االنسان، حيث    ACTHتؤدي اضطرابات مستوى   - د

 يتلون جلد المصاب بلون داكن إضافة إلى انخفاض سكر الدم وقلة الضغط. 



  MSHهورمون محفز خاليا الميالنين  -6

  يزاته ووظائفه: مم

 الهورمون الوحيد الذي يفرز من الفص الوسطي للغده النخامية.  -أ

 يتكون من نوعين هما الفا وبيتا.  -ب

 او المثبطة من تحت المهاد.   المحررةبواسطة الهورمونات  MSHينظم مستوى   -ج

 في األسماك والبرمائيات إلى زيادة عمق لون جلدها.   MSHيؤدي  - د

 .عند زيادة كميته في جسم االنسان إلى اسوداد لون البشرة MSH يسبب -ه


