
  

 مَٞٞاء ٕشٍّ٘اخىَادج  ّظشٛاٍرحاُ  إلخاتحَّ٘رج اسرششادٙ                          قسٌ اىنَٞٞاء اىحٞ٘ٝح
( الئحح قذَٝح) اىحٞ٘ٝح اىنَٞٞاءشؼثح  ىشاتؼحىطالب اىفشقح ا                 

 االٗه اىذساسٜاىفصو  2014/2015 اىداٍؼٜاىؼاً      

 (دسخح 30)           :-اىسؤاه األٗه

ال ذؤثش  ذْرقو اىٖشٍّ٘اخ ػِ طشٝق اىذٗسج اىذٍ٘ٝح إىٜ مو خالٝا اىدسٌ،ٗىنِ ٕزٓ اىٖشٍّ٘اخ" -1

 (دسخاخ 9)   ٗضح ٕزٓ اىؼثاسج ٍ٘ضحا ٍٞناّٞنٞح ػَو اىٖشٍُ٘"  إال فٜ خالٝا ٍؼْٞح 

تنتقل اليرمونات عن طريق الدورة الدموية إلي كل خاليا الجسم،ولكن ىذه اليرمونات ال 
إال في خاليا معينة وبالتالي فان أنسجة معينة في الجسم ىي التي تتأثر بيرمون معين رغم تؤثر 

مرور ىذا اليرمون عمي كل خاليا الجسم وبالتالي فالسؤال اآلن لماذا يتأثر نسيج معين أو خاليا 
وىذا السؤال مشابو تماما .معينة بيرمون رغم مروره في الدورة الدموية عمي كل خاليا الجسم

 Antigenفاليرمون يعتبر  Antigen-Antibody complexesلسؤال أخر وىو تكوين إل 
واإلجابة عمي السؤالين واحدة وىي .الخاص بو Antibodyوعند إفرازه في الدم يرتبط بال 

والتخصص بالنسبة لميرمون مع خاليا النسيج اليدف يعتمد عمي  Specificityالتخصص 
ولكل ىرمون إل . الخاص بو عمي خاليا النسيج اليدف receptorمطابقة اليرمون مع المستقبل 

Receptor الخاص بو في أو عمي خاليا النسيج اليدف والReceptors  عبارة عن بروتينات
 .أو في سيتوبالزم الخمية اليدف  cell membrane( Plasma)موجودة أما عمي جدار الخمية 

 علي جدار الخاليا  الهرمونات الببتيدية والمستقبالت الخاصة بها
Peptide Hormones and Cell Membrane Receptors  

 Targetأغمب اليرمونات الببتيدية والبروتينية تعمل عمي الجدار الخارجي لمخمية اليدف 

Cell  باالرتباط عمي المستقبل الخاص بيا عمي جدار الخميةCell membrane receptor. 
الخاص بو عمي جدار الخمية ينشط ذلك  Receptorوعند ارتباط اليرمون عمي إل 

 Cyclicإلي  ATPحيث يقوم ىذا اإلنزيم بتحويل إل  Adenyl cyclaseالتفاعل إنزيم 

AMP. 
موجود عمي  Lipoprotein complexنفسو ىو عبارة عن  Receptorوالمستقبل 

لتي تغطي جدار الخمية وكل خمية يمكن أن تحتوي عمي مئات أو أالف من ىذه المستقبالت وا
 One hormone-receptor complexأما عن طريق تنشيط . جزء كبير من سطح جدارىا

 Severalأو عن طريق تنشيط عدة وحدات مستقبمة  Adenyl Cyclaseلوحدة واحدة من إنزيم 

receptor units  لوحدة من إنزيمAdenyle cyclase  فيي غير معروفة أو غير واضحة
 .حتى اآلن



  Adenosine triphosphate( ATP)باستخدام إل  Adenyl Cyclaseويقوم إنزيم 
كما ينتج  cyclic 3,   5,-adinosine monophosphate (Cyclic AMP)كمادة إلنتاج 

  Pyrophosphateأيضا إل 
الناتجة بالوظائف البيولوجية لميرمون وىناك بعض المجموعات  cAMPحيث تقوم 
وتحويميا إلي صورة  cAMPوالتي تقوم بتثبيت تنظيم  Phosphodiestrasesاإلنزيمية وىي إل 

يحتاج إلي ايونات  Phosphodiestrasesونشاط ىذه اإلنزيمات  (AMP,5)غير نشطة 
المغنسيوم أو بمعني أخر فان ايونات المغنسيوم ضرورية ليذه اإلنزيمات إلظيار نشاطيا،وىناك 

تقوم  Theophylline, Caffeine and Methyl xanthenesبعض المركبات مثل إل 
وبالتالي فيذه المركبات تعمل عمي زيادة مستوي  Phosphodiestrasesبتثبيت نشاط إل 

cAMP  وبالتالي فان ىذه المركبات تزيد اآلثار البيولوجية ألي ىرمون يتوسط نشاطوcAMP. 
يوضح أن اتصال اليرمون بالمستقبل الخاص بو عمي جدار ( 5شكل )والشكل السابق 

ونشاط ىذا اإلنزيم يسبب فقد الفوسفات من إل  Adenyl cyclaseة يسبب تنشيط إنزيم الخمي
ATP  ويحولو إليCycli AMP  الناتجة يمكن تثبيتيا بواسطة(Phosphodiestrase 

enzymes cAMP)  ثم ترتبطcAMP  الناتجة بالRegulatory inactive protein 

kinase  وتنطمق إلActive proteinkinase (Catalytic subunit)  وفي وجودCa  وال
ATP  يقوم إلActive protein kinase  بعممية فسفرةPhosphorelation  وبالتالي يبدأ في

 . إظيار اآلثار البيولوجية لميرمون داخل الخمية
 

 



 الشكل يوضح طريقة عمل الهرمونات الببتدية والبروتينية
 

 :بها في السيتوبالزمالهرمونات االسترويدية والمستقبالت الخاصة 
Steroid Hormones And Cytoplasmic Receptors: 

اليرمونات األسترويدية صغيرة الحجم وتذوب في المبيدات ولذا فيي تنتشر بحرية من 
الخاصة باليرمونات االسترويدية  Receptorsجدار الخمية إلي السيتوبالزم بداخل الخمية وال 

ولذا فيي في بعض  Cytoplasmic organellesمتصمة بال والموجودة في السيتوبالزم غير ال
واليرمون االسترويدي يخترق جدار الخمية وفي حالة ما تكون   Mobile receptorsاألحيان 

ىذه الحمية ليست خمية ىدف لميرمون ينتشر اليرمون داخل الخمية وخارجيا تبعا لتركيزه 
Concentration gradient ( 6شكل )فيو يرتبط ( 6شكل )ألنسجة اليدف ولكن في خاليا ا

Specific cytoplasmic receptor proteins فيو يكون Hormone receptor 

complex (HR)  ثم يقومHR complex  بتنشيط جزء من إلDNA  داخل النواة ونتيجة
                                         .بإنتاج بروتين جديد والذي يسبب ظيور اآلثار البيولوجية لميرمون DNAلذلك يقوم 

 

 
 

 

 

الشكل يوضح طريقة عمل الهرمون األسترويدي أعال الشكل خمية غير هدف لهذا الهرمون 
 وأسفمه خمية هدف لهذا الهرمون

 



 

  _________________________________________________________________

 (دسخاخ 5)  (ٍسح فقظأخة ػِ خ)  :-ارمش ٍا ذؼشفٔ ػِ اىٖشٍّ٘اخ اىراىٞح -1

A.D.H  ،Oxytocin  ،GH  ،Prolactin  ،TSH  ،ACTH  ،FSH  ،MSH 

 

 MSHالهرمون المولد للخاليا الصبغية  -
((Melanocytes Stimulating Hormone )

 ACTHمعMSHيفرز ىذا اليرمون من النخامية المتوسطة ويتشابة الفعل البيولوجي ل

: وظيفة الهرمون

ن لألقممة مع الظروف المحيطة حيث يعمل عمي تغير لون الجمد  في احد وسائل الحيوا
بعض الحيوانات لمالئمة الظروف البيئية 

العوامل المؤثرة علي معدل إفرازه  

يقع تحت تأثير الييبوثاالمس  حيث يعمل عمي تثبيط افرازة  -
معدل بعض المنبيات البيئية مثل الضوء والحرارة والرطوبة وغيرىا تاثير موجب  عمي  -

افراز ىذا اليرمون أي انيا تزيد من افرازه وذلك من خالل التاثير عمي العين التي تنقل 
فعل ىذة المؤثرات عن طريق االعصاب المستقبمة الي الجياز العصبي المركزى ثم الي 

 ،.MSHالييبوثاالمس  التي تنبة النخامية المتوسطة الفراز ال

 :-B.LPHىرمون بيتا ليبوبروتين  -

 ي صورتين البيتا والجاما يوجد ف -

 :-ىرمون بيتا اندورفين  -

ىو ناتج من انشقاق في جزئ البيتا ليبوبروتين ليكون جاما ليبوبروتين واندورفين  لقد   -
من النخامية كاستجابة لتعرض ACTHاكتشف ان افراز كال من البيتا اندروفين و

 .الحيوان الي اجياد

______________________________________  ________________________

 Follicle-stimulating hormone (FSH)الهرمون المحفز لمحويصالت 
حامض اميني ويمغ فترة 210دالتون ويتكون من34000يبمغ الوزن الجزئي لميرمون االدمي  

 ) ُيفرز ىرمون .دقيقة ويعتبر ىذا اليرمون بروتين كربوىيدراتي 240نصف العمر في الدم 

FSH) ينيىرمون الموتمع ال ( LH) من الفص االمامي لمغدة النخامية .
: وظيفة الهرمون

  اإلناث فيعن انظالق ىرمون االستروجين من المبيض  المسئول -1



 من تكوين الحيوانات األوليدورآ ىامآ في المراحل  (FSH ) ىرمون يمعبفي الذكور  -2

( جنسيةأي انة يعتبر من اليرمونات المنشطة لمغدد ال).المنوية
 :حيث يفيد في الحاالت التالية (LH ) و (FSH ) هرموني تحميلأهمية 

في الرجل والمرأة وخاصة ما إذا كان  (Infertility ) اختبار عدم االخصاب أثناء 
في اختبار حاالت قصور الغدة النخامية ، حيث يقل مستوى ىذه   .أو ثانوي السبب أولي
 ُيطمب أحيانآ قياس ىذه اليرمونات في حالة  .ة النخاميةقبل غيرىا من ىرمون الغد اليرمونات

، وقد  في الدم (FSH ) وقد يزداد مستوى  .اختالل تنظيم الدورة الدورة الشيرية في المرأة
 ينخفض في حاالت أخرى

أنثاء النصف االول والثاني من الدورة الشيرية في  (FSH ) يتراوح مستوى ىرمون
 بينما يتراوح  .لتر/ وحدة دولية  12-2ما بين  (Follicular & Luteal Phases ) االناث

 / وحدة دولية 22-8ما بين  (Ovulation ) ناء التبويضثمستواه في منتصف الدورة الشيرية أ

 2.5أقل من  األطفالفي لتر،  بينما /وحدة دولية 1.5 -1أما بالنسبة لمرجال يتراوح من   .لتر
 .لتر/ وحدة دولية 

. يسبب مرض فقدان الشيية العصبي  :نقص الهرمون
 .مرض الضعف الجنسي -

قصور الغدة النخامية  الشامل   -
. توقف اوعدم انتظام الدورة الشيرية والعقم :في السيدات
. العقم،فقد الرغبة الجنسية :في الرجال

: زيادة الهرمون

يؤدي الي ظيور اعرض مرض كمينفمتر  -
. قصور االنابيب الناقمة لممني -

____  ________________________________________________________

 Adrenocorticotropic (ACTH)الهرمون المحفز لقشرة الغدة الكظرية  -

ينظم ىذا اليرمون نشاط قشرة الغدة الكظرية ويتحكم في إفراز ىذا اليرمون مستوى 
د يسمى اليرمون المحرر ىرمونات قشرة الغدة الكظرية في الدم وىرمون يفرز من تحت الميا

 Adrenocorticotropic hormone-releasingلميرمون المنظم لقشرة الغدة الكظرية 

factor  .



يتمخص الفعل البيولوجي لميرمون في تنبية قشرة غدة فوق الكمية الفراز  :وظيفة الهرمون 
. ىرمون الكورتيزول 

الغثيان الشعور بالتعب العام ،االكتئاب  القئ و :نقص الهرمون 
:- الي ظيور االعراض التالية ACTHيؤدى الحقن بيرمون  :زيادة الهرمون 
زيادة تورد الدم الي غدة فوق الكمية مع تضخم في القشرة   -
زيادة افراز فوق الكمية ليرموناتيا   -
وحمض االسكوربيك من قشرة غدة فوق الكمية  ( الكوليسترول) اختفاء المبيدات خاصة -
* ؤثرة عل معدل افراز الهرمونالعوامل الم*

يسبب الحقن باالنسولين والبروجين الي سرعة افرازة  -
لذلك يعطي بالحقن   ACTHتتمف اإلنزيمات اليضمية ىرمون -
سرعان ما يصبح اليرمون غير فعال بيولوجيا  نتيجة لفعل الكبد  والكمية  وتبمغ فترة نصف  -

. دقيقة 15العمر لة حوالي 
_______________  ___________________________________________

  Thyroid-stimulating hormone(TSH)الهرمون المحفز للغدة الدرقية  -
يرتبط ىذا اليرمون تركيبيا باليرمونات المنبة لمغد الجنسية والتي تشمل ىرمونات 

. FSH،LHال
 thyroid glandيعمل ىذا اليرمون عمى تنظمي إنتاج ىرموني الغدة الدرقية 

ويتأثر إفراز اليرمون  triiodothyronineوثالثي أيودوالثيرنين  thyroxioneالثيروكسين 
المحفز لمغدة الدرقية بمستوى ىرمونات الغدة الدرقية في الدم وأيضًا بمادة تفرز من منطقة تحت 

-Thyroid-stimulating hormoneالمياد تسمى العامل المحرر الحافز لمغدة الدرقية 

releasing factor  .
 TSHوظيفة هرمون 

يقوم بتنشيط وزيادة افراز ىذة الغدة ليرموناتيا   -1
. زيادة افراز ىذا اليرمون تؤدي الي زيادة افراز الغدة الدرقية ليرموناتيا  -2
لمجرعات القميمة منة تأثير فعال عمي انسجة الغدة الدرقية من اليود وبالتالي فيو يؤثر عمي -3

 .وكسين من التيروزين ثنائي اليودتكوين الثير
--______________________________________________________  



 (.Prolactin) هرمون البروالكتين أو هرمون الحميب أو هرمون المبن 
، واألنثىلمغدة النخامية في كل من الذكر  األماميُيفرز ىرمون البروالكتين من الفص  

في مرحمة  األنثىحتى االن أي وظيفة فسيولوجية ليذا اليرمون أما في بالنسبة لمذكر فال يعرف 
وخاصة الثدي بالمشاركة مع  األنثوية األعضاءعمى نمو  فيعمل البروالكتين النشاط الفسيولوجي

 .االستروجين
حمض 199دالتون حيث يتكون من 2300يبمغ الوزن الجزئي ليذا اليرمون في االغنام  

. ة الي حد كبير تركيب ىرمون النمواميني ويشبة في تركيب
: التأثيرات البيولوجية له

احداث تميز وتطور الغدد المبنية باإلضافة الي تنبية ىذة الخاليا النتاج وتكوين بروتينات  -1
المبن وباقي مكوناتو أي انو يعمل عمي نمو األعضاء االنثوية وخاصة الثدي بالمشاركة مع 

االستروجين 
لطيور الي الرقاد وعناية اميات االرانب بالعش  ويمكن القول بان لة تاثير يساعد عمي ميل ا-2

خاص عمي ظيور سموك االمومة في اناث الحيوانات اما في الذكور يؤثر عمي الخصية 
. لتنبية تكوين ىرمون التسستوسيترون

 Follicular ) يكون البروالكتين أنثاء الدورة الشيرية منخفضآ في النصف االول منيا -3

Phases)  ويرتفع في النصف( ( Luteal Phases 
الحمل  اثناء الحمل فيزداد مستوى ىرمون الحميب أو البروالكتين في الدم تدريجيآ مع استمرار -4

الحميب من اجل  ليصل إلى اقصاه بعد الوالدة، وتعمل ىذه الزيادة عمى تييئة الثدي لتكّون
مستواه الطبيعي في  جيآ بعد الوالدة ليصل إلىارضاع المولود، ويتناقص البروالكتين تدري

 .مدى أربعة أسابيع تقريبآ
: نقص الهرمون 

عدم إنتاج المبن من الثدي ،التعب فقد شعر اإلبط والعانة :-في السيدات 
. اليظير أعراض:-في الرجال

  

 :مضاعفات إرتفاع هرمون الحليب

 :بالنسبة لمرجل: أوآل
 .الجنسية تدني القدرة-1
 .لصدر وأحيانآ بدء إفراز الحميب من الثدييننمو ا-2

 :بالنسبة لممرأة :ثانيآ



 .العقم-1
 .غيابيا اضطراب الدورة الشيرية أو-2
 .استمرار تدفق الحميب من الثديين-3
 .ضعف الشيوة الجنسية-4
 . القناة التناسمية جفاف-5

 :أعراض موضعية
 .الصداع-1

 .األعصاب البصرية الضغط عمى-2
 :هرمون الحميب في الحاالت التاليةيرتفع مستوى 

  .قصور الغدة الدرقية االولي
  .حاالت الفشل الكموي
  .فشل وأمراض الكبد

  .لمبروالكتين أورام الغدة النخامية المفرزة
 ) الفينوثيازين تناول أي من االدوية التي ترفع مستوى البروالكتين في الدم منيا

Phenothiazine) زيد ، امفيتامين، ىالوبريدول، االنسولين ، ايزونيا ( Haloperidol) 

. ىدئاتوالمضادات الحيوية المستعممة لعالج الحمق والم
 .يجب مالحظة أن معظم الضغوط النفسية ترفع مستوى ىرمون الحميب

 / ميكرو جرام 25-4الطبيعي ليرمون البروالكتين في الدم في المرأة غير الحامل  يكون المستوى

 .لتر
 ميكرو 600في بداية الحمل حتى يصل إلى لتر/ميكرو جرام 25وفي المراة الحامل يتزايد من 

 .لتر/ جرام 
 .لتر/جرام  ميكرو 17-6أما في الرجل فيتراوح مستوى ىرمون الحميب ما بين 

البروالكتين ولكنو يرتفع في حاالت  وىذه ليست الحالة الوحيدة التي يرتفع فييا مستوى ىرمون
 .أخرى
 (دسخاخ 4)  : ىيٖشٍّ٘اخ اىراىٞح (اىثْاء ٗاىٖذً) ضح اىرخيٞق اىحٞ٘ٙٗ -1

  االدسْٝاىِٞ  –2    اىثٞشٗمسِٞ                -1        

خطوات التخليق الحيوى لهرمونات الدرقية 

Bio synthesis of thyroid hormones 



: يرُ رٌه عٍٝ شالز خطٛاخ 

  Iodide transportاّرقاه اىٞ٘د ( أ ) 

يرحٛي لثً  Iodine (I2)عٕذ ذٕاٚي اٌغزاء اٌّحرٜٛ عٍٝ اٌيٛد اٌععٜٛ 
Iodide (Iاِرصاصٗ فٝ األِعاء إٌٝ يٛد غيش ععٜٛ 

-
)  .

I2     I
–
 

يٕرمً عٓ غشيك اٌذَ إٌٝ اٌغذج  Iodideٚتعذ اِرصاصٗ فٝ األِعاء عٍٝ صٛسج 

دخٌٛٗ داخً اٌغذج ٚيشذثػ تعذ  Active transportاٌذسليح عٓ غشيك عٍّيح إٌمً إٌشػ 

تاٌفغفٌٛيثيذاخ اٌّٛظٛدج فٝ ظذساْ خاليا اٌغذج اٌرٝ ذأٍ٘ٗ ٌالسذثاغ تّشوة 

Thyroglobuline  ٚذغّٝ ٘زٖ اٌعٍّيح تـIodide pump  .

  Iodination of thyroglobulinاسذثاط اىٞ٘د تاىثشٗخي٘تٞ٘ىِٞ ( ب )

عٍٝ اٌحاِط  ِشوة اٌصيشٚظٍٛتيٌٛيٓ عثاسج عٓ أستعح عالعً تثريذيح ذحرٜٛ

 .األِيٕٝ ذيشٚصيٓ

تّشوة اٌصيشٚظٍٛتيٌٛيٓ يرحٛي أٚالً إٌٝ  Iodideلثً اسذثاغ اٌيٛد اٌغيش ععٜٛ 

.  Iodineيٛد ععٜٛ 

   2 I
–
         I2     +   2e

–
  

Iodide     Iodine 

تّشوة اٌصيشٚظٍٛتيٌٛيٓ عٍٝ اٌحاِط األِيٕٝ  Iodineشُ يشذثػ اٌيٛد اٌععٜٛ 

 Diشُ ذشذثػ رسج يٛد اخشٜ ٚيىْٛ   Mono iodo tyrosine (MIT)ذيشٚصيٓ ٚيىْٛ 

iodo tyrosine (DIT)  .

   Couplingاالصدٗاج أٗ اىرضاٗج ( خـ)

: ٚ٘زٖ اٌخطٛج ذحذز تيٓ اٌّشوثيٓ اٌغاتميٓ فٝ اٌخطٛج اٌغاتمح حيس عٕذ اذحاد 

MIT + DIT    T3 

DIT + DIT    T4 

،  T3ٚتٙزا يىْٛ ٘شِْٛ  thyroid peroxidaseٚذحذز ٘زٖ اٌخطٛج ذحد ذأشيش إٔضيُ 

T4 ِخضْ فٝ اٌغذج اٌذسليح ِشذثػ تّشوة اٌصيشٚظٍٛتيٌٛيٓ تشاتطح تثريذيح .

تٛاعطح  Protein hydrolysisتعٍّيح  Thyroglobulinشُ يحذز ذحًٍ ٌعضئ 

Protolytic enzyme ٌرحشس اٌٙشِٛٔاخ ِٓ اٌغذج .

 :مخطط يوضح خطوات التخليق 
 

Blood iodide (I
–
)    thyroid (I

–
)             2e

–
    +    I2 

 

 

DIT         MIT    Tyrosine  

 

Thyroid peroxidase 
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transport 

Thyroid 

peroxid

ase  
Di iodo tyrosinase 
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Mono iodo 

tyrosinase 

Tri iodo tyrosinase 



DIT + MIT    (T3)  3,5,3` Triiodo thyronine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIT + DIT    (T4) 3,5,3`,5` Tetra iodo thyronine 
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HO 
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I          NH2 
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         NH2 

           | 

CH2 – CH – COOH  

O 

I 

I          NH2 

           | 

CH2 – CH – COOH  HO 
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 +

HO 
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I          NH2 

           | 

CH2 – CH – COOH  

Tetra iodo tyrosinase 

HO 

I 

I          NH2 

           | 

CH2 – CH – COOH  

O 

I 

I          NH2 

           | 

CH2 – CH – COOH  HO 

I 

I 



ية اٌٙشِْٛ ِّا يؤدٜ إٌٝ إتطاي ٚ٘زا اٌٙذَ عثاسج عٓ إحذاز أٜ ذغييش فٝ ذشن

: ٚيرُ رٌه عٓ غشيك شالز غشق ٘ٝ . ِفعٌٛٗ ٚفاعٍيرٗ عٍٝ اٌخاليا

  Diiodinationػَيٞح ّضع اىٞ٘د ( 1)

ٚ٘ٝ ِا ذّصٍٗ  inactivationٚذعرثش اٌطشيك اٌشئيغٝ إلتطاي ٔشاغ اٌٙشِْٛ 
: اٌرفاعالخ اآلذيح

 

T4   T3  DIT     MIT  I + Tyrosine 

 

I I I 

De iodinase 

enzyme  

De iodinase 

enzyme  

De iodinase 

enzyme  
De iodinase 

enzyme  
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: اإلّضَٝاخ اىَسرخذٍح فٚ مو خط٘ج

(1) 3,3`,5` triiodothyroninase. 

(2) 3,5,3` triiodothyroninase. 

(3) 3,3`, diiodothyroninase. 

(4) 3`,5` diiodothyroninase. 

(5) 3 Iodothyroninase. 

(6) 3` Iodothyroninase. 

(7) Thyroninase.  
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I            NH2 
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CH2 – CH – COOH  HO 
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3, 3`, 5`-Triiodothyronine  
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(5) (3) 
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            | 
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I 

Thyroxine  
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           NH2 
            | 
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I 

3,5,3`-Triiodothyronine  

(2) 
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           NH2 
            | 
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           NH2 
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 ػَيٞح ّضع أٗ ّقو ٍدَ٘ػح األٍِٞ( 2)

ا لذ ذرُ عٍّيح أحالي اٌصيشٚوغيٓ عٓ غشيك ٔمً ِعّٛعح األِيٓ وُ

(Transamination)  ٓأٚ ٔضع ِعّٛعح األِيDeamination  اٌّٛظٛدج عٍٝ عٍغٍح

: ٚ٘ٛ ِا ذّصٍٗ اٌرفاعالخ اٌراٌيح (alanine side chain)اآلالٔيٓ اٌعأثيح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

3,5,3`, 5`-Tetraiodo-

thyrolactic acid   
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thyropyruvic acid   

Reduction    

Transamination   

Oxidayive 
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Decarboxylation    
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Thyroacetic acid   

3,5,3`, 5`-Tetraiodo-

thyroacetic acid   



 االدسيٕاٌيٓ –:شأيا

 لكاتيكوالميناتتخميق ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



 
 



  ___________________________________________________________________

 (دسخاخ 6) : (اػشاض اىْقض ٗاىضٝادج)ٕشٍّ٘اخ اىراىٞح اهٗضح أضطشتاخ  -1

اىثاساثشٍُ٘  -3         اىناذٞن٘الٍِٞ  –2          ٕشٍّ٘اخ اىغذج اىذسقٞح   -1        

: اضطرابات الغدة الدرقية

 ّقض إفشاص اىٖشٍُ٘

Hypothyroidism 
زيادة إفراز الهرمون 
Hyper thyrodism 

 (اىقَاءج) Cretinismٍشض اىنشذْضً  (1)

  يصية اٌصغاس

 ٗأعشاظ: 

أخفاض دسظح اٌحشاسج  -1

 أخفاض ِغرٜٛ اٌرّصيً اٌماعذٜ -2

 عّاوح اٌشفريٓ ٚذعخُ اٌٍغاْ -3

 إٌعط اٌعٕغٝذأخش  -4

 أخفاض ِعذي إٌثط -5

 عّاوح ٚلصٛس األيذٜ ٚاأللذاَ -6

 حذٚز ٔٛع ِٓ اٌرخٍك اٌعٍمٝ -7

 عالظٗ اٌحمٓ تاٌصيشٚوغيٓ أٚ تاٌيٛد اٌّشع 

  Myxedemaٍشض اىَنسٞذَٝا  (2)

  يصية اٌشثاب

 ٗأعشاظ: 

تػء االعرعاتح ٌٍّٕثٙاخ اٌعصثيح  -2

 أخفاض ِعذي اٌرّصيً اٌماعذٜ -3

 .أخفاض اٌشغثح اٌعٕغيح -4

 عمٛغ اٌشعش -5

 أرفاخ ٚذٛسَ ٚخشٛٔح اٌعٍذ -6

 ذعخُ اٌذسليح  -7

  ٗاٌحمٓ تاٌصيشٚوغيٓ ِذٜ اٌحياج أٚ : عالظ

. تاٌيٛد اٌّشع

 (اىد٘ٝرش اىدح٘ظٚ)ٍشض خشاف  (1)

  ٗأعشاظ :

ظحٛظ اٌعيٓ  -1

 صيادج حعُ اٌذسليح -2

  عالض إصاٌح ظضء ِٓ اٌذسليح أٚ اٌرعشض ألشعح إوظ 

: ٍشض اى٘سً اىغذٙ اىرسََٚ (2)

  TSHذط ِٓ فشغ حغاعيح اٌغذج ٌفعً ٘شِْٛ ٚ٘ٛ يٓ

  ٗأعشاظ :

إٌشاغ اٌضائذ  -1

 عذَ اٌشاحح -2

 اٌماتٍيح ٌإلشاسج ٚاالٔفعاي -3

 اٌمٍك ٚصعٛتح إٌَٛ -4

 ٚظٛد سعشح -5

 لٛج عصثيح ذضيذ عٕذٖ اإلحغاط -6

 اسذفاع ظغػ اٌذَ -7

 عشعح ظشتاخ اٌمٍة -8

 صيادج دسظح حشاسج اٌعغُ -9

 ٔمص اٌٛصْ -10

 صيادج ٔغثح اٌرّصيً اٌماعذٜ -11

 ٔغثح اٌعشق فٝ دسظاخ اٌحشاسج اٌعاديحصيادج  -12

 صيادج ٔشاغ اٌّعذج ٚاألِعاء -13

 ٗإصاٌح ظضء ِٓ اٌغذج أٚ اٌرعشض ألشعح إوظ: عالظ. 

 

 :ولوجية العامة لمكايتوكوالميتاتالتأثيرات البي*

تؤدي زيادة افراز ىرمونات النخاع  الي ارتفاع ضغط الدم الشرياني نتيجة النقباض -1
. ة استجابة كل واحد فيياالشرايين وتختمف درج

. تساعد ىرمونات النخاع عمي ارتخاء عضالت الشعب اليوائية فيوسعيا ويسيل التنفس-2

. تزيد من سعة االكسجين لمدم عن طريق تأثيرىا عمي الطحال-3

 .%20تزيد من سرعة التمثيل الغذائي بنسبة تصل ال -4

. تضعف من حركة المعدة واالمعاء والمثانة والرحم  -5



تزيد ىذة اليرمونات من سرعة تجمط الدم نتيجة لزيادة مقدرة الكبد عمي تكوين -6
. الفيبرينوجين

 .ترفع من درجة حرارة الجسم -8

_____________________________________________________ 
أػشاض صٝادج ٕشٍُ٘ اىثاساثشٍُ٘ 

مع إنخفاض الفسفور وينتج زيادة الباراثرمون يؤدي إلي زيادة أيونات الكالسيوم في الدم 
. عن ذلك

. يزيد الكالسيوم والفسفور في البول -1
. نقص درجة حساسية الجياز العصبي -2
 .محدوث ىشاشة العظا  -3

حدوث تقمبات مزاجية غير مبررة مع اإلحساس باإلرىاق مع أقل مجيود  -4
 –طة مع ضعف عام حدوث ألم في العضالت واإلرب -زيادة العطش والتبول –فقدان الشيية  -5

. تدىور الذاكرة –األرتباك  –اإلمساك  -القيء –الغثيان 
حدوث فشل كموي وذلك نتيجة لزيادة إخراج الكالسيوم في البول وترسيب الكالسيوم في الكمية  -6

ويؤدي إلي تدمير الكمية يقل  امتصاص ويؤدي إلي زيادة إدار البول أو نتيجة لتكوين 
. إلي مغض كموي ويحدث عدم إدار البول وينتيي بالوفاةحصوات في الكمية وتؤدي 

. استئصال الغدة المريضة :اٌعالض
 :حاىح ّقض اىثاساثشٍُ٘ 

عندما يقل إفراز الباراثرمون في الدم نتيجة ضمور الغدد أو استئصاليا ينخفض تركيز 
 :الكالسيوم في الدم ويؤدي إلى

. ر عمى شكل تشنجات وتقمصات عضميةأ ـ زيادة قابمية الجياز العصبي لالستثارة وتظو

ب ـ يؤدي نقص اليرمون في األطفال إلى عدم نمو العظام بصورة طبيعية كما يؤثر عمى تركيب 
األسنان وتصاب بالتسوس واستئصال الغدة الجار درقية يؤدي إلى الوفاة خالل بضعة أيام 

 .مما يشير إلى أىمية الغدة لمحياة
 :حاىح صٝادج اىثاساثشٍُ٘ 

حدث ورم في الغدة الجار درقية يؤدي ذلك إلى زيادة إفراز الباراثرمون مما يؤدي إلى  إذا
 :زيادة أيونات الكالسيوم في الدم وينتج عن ذلك



. أ ـ إن عظام الجسم تصبح أقل صالبة لفقدان أمالح الكالسيوم

صوة الكمية ب ـ تتقمص الكميتين نتيجة ترسب أمالح الكالسيوم فييا وينتج عن ذلك اإلصابة بح
  .كما تترسب ىذه األمالح في الحالبين مما يؤثر عمى أداء الكمية لوظيفتيا 

 (Hyperparathyroidism درقيةفرط نشاط الغدد الجار)درقي فرط النشاط الجار

 درقي؟ا يحدث في حالة فرط النشاط الجارماذ
بيرة من اليرمون درقي تقوم الغدد الجار درقية بإفراز كمية كالنشاط الجار في حالة فرط

 :و يؤدي ذلك إلى. الجاردرقي

  .الكالسيوم و الفسفور بالجسم اختالل التوازن بين -

 .الكالسيوم بالدم ارتفاع مستوى  -

 تتمثل أسباب اإلصابة بفرط النشاط الجار درقي في درقية أسباب فرط نشاط الغدد الجار

 :اآلتي

من الحاالت يكون ىذا %85 قيةدرفي إحدى الغدد الجار  غير سرطاني  وجود ورم حميد -
 .ىو السبب

 .درقيةخم اثنان أو أكثر من الغدد الجارتض  -

 .جدا و ذلك في حاالت نادرة: ورم سرطاني بالغدة الجار درقية   -

  ________________________________________________________________

فٜ اىذً ٗٝدؼيٖا ثاترح ٕشٍُ٘ اىثاسث٘سٍُ٘ ْٝظٌ ّسثح ػْصشٛ اىناىسًٞ٘ ٗاىفسف٘س  -1

 (دسخاخ 6). ّاقش ٕزٓ اىؼثاسج ٍ٘ضحا اىْظشٝح اىؼظَٞح ٗاىْظشٝح اىني٘ٝح

 ٘شِْٛ اٌثاسشٛسِْٛ
ْٝظٌ ّسثح ػْصشٛ اىناىسًٞ٘ ٗاىف٘سف٘س فٜ اىذً ٗٝدؼيٖا ثاترح ٗاىَحافظح ػيٚ اىر٘اصُ اىسيٌٞ تِٞ 

ٛ ىنو ٍَْٖا فٜ اىذً ٗرىل ّرٞدح ألثشٓ ػيٚ اىناىسًٞ٘ ٗاىف٘سف٘س  فٜ اىدسٌ ٗاىَحافظح ػيٚ اىَسر٘ٙ اىطثٞغ

:  أّسدح اىٖذف َٕٗا 

.  حٞث ْٝثٔ ذحشك اىناىسًٞ٘ ٍِ اىؼظاً إىٚ اىذً: اىؼظاً *

فٖ٘ فٜ : األٍؼاء *ٝسثة صٝادج إفشاص اىف٘سفاخ اىغٞش ػض٘ٛ فٜ اىث٘ه ٗاىَحافظح ػيٚ اىناىسًٞ٘ : اىنيٞرِٞ *

 . ىيناىسًٞ٘  ٝسثة صٝادج اٍرصاص األٍؼاء Dٗخ٘د فٞراٍِٞ 

: - ىزا ٗضؼد ػذج ّظشٝاخ ٍْٖا 

 . اىْظشٝح اىني٘ٝح -2.                                               اىْظشٝح اىؼظَٞح  -1

  :-النظرية العظمية : أوالً 



تفرز 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عندما ينخفض مستوى 
  جادرقيةالكالسيوم سيرم الدم  

ينبة  

 
.اىثاساثشٍُ٘  

PTH 

 

 ْٝشظ

اىخالٝا اىٖادٍح 

 اىؼظَٞح

 ٝضٝذ
اّحاله اىؼظٌ   

ماىسًٞ٘  ٝضٝذ

 سٞشً اىذً
 ٝثثظ 

     فشاصإ

 اىثاساثشٍُ٘

PTH 

 

 

  PTHاّخفاض 

ٝؤدٙ إىٚ  
 



 ٝؤدٙ إىٚ
 

 ذثثٞظ افشاص 

يؤثر على   

القنيات البولية  

 

  

 
 

 ْٝرح ػْٔ

  
    

PTH 

ٝقو إػادج اٍرصاص   باراثرمون

اىف٘سفاخ ٍِ اىث٘ه 
ٝقو ذشمٞض 

 اىف٘سفاخ فٚ اىذً

صٝادج ذشمٞض 

 اىناىسًٞ٘ فٚ اىذً
ٝساػذ ٍَا  

 

  ػيٚ

صٝادج ٍقذسج اىقْٞاخ 

دج اىث٘ىٞح ػيٚ إػا

اٍرصاص 

 اىف٘سفاخ ٍِ اىث٘ه
فٞقو ذشمٞضج فٚ 

 اىث٘ه 

فٞضداد 

ذشمٞض 

اىف٘سفاخ 

 فٚ اىذً

PTH 

باراثرمون 

ٝقو  ذشمٞض 

 اىناىسًٞ٘ فٚ اىذً

  :-اىْظشٝح اىني٘ٝح : ثاّٞاً 

 

 

 فيزيد

 

 

 

 
 

 
 

_____________  ___________________________________

 (دسخح 30)        :-اىثاّٚاىسؤاه 

 (دسخح 15 ) :-مٞف َٝنِ ذخيٞق مال ٍِ  - أ

 Catecholaminesاىناذٞن٘الٍْٞاخ  -1

 Aldosteroneذخيٞق االىذٗسرٞشُٗ  -2

 Testesteroneذخيٞق اىرسرسرٞشُٗ  -3

 

 

نتيجة لذلك يزيد  تركيز   

                          البولفى الفوسفات 
 



 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 



ّٗاخ قششج اىغذج اىداسمي٘ٝح اىرخيٞق اىحٞ٘ٛ ىٖشً

 Biosynthesis of Adrenal steroid hormones  
 

 
  



Progesterone 

17-Hydroxy-
Progesterone 

Androst-4ene-3-17-
dione 

 :ٕٚ اإلّضَٝاخ

1-17Alfa- Hydroxylase 
2-17- Alfa – Hydroxyde hydrogenase  

Testosterone 

 اىرخيٞق اىحٞ٘ٛ ىيرسرٞسرٞشُٗ

      
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 


