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 الهرمونات وعالقتها بالتناسل 

ق ، إذ يتم تنظيم التناسل عن طريإن السيطرة على تناسل اللبائن تبدأ من خالل الجهاز العصبي المركزي 

 هما : جهازين منفصلين

 الجهاز العصبي المركزي  -1

 الصماء  الغدد -2

من خالل النظام البوابي لتحت المهاد تعمل على ربط كال الجهازين   Hypothalamusوإن تحت المهاد 

 الغدة النخامية لتنسيق وظائف الغدد . –

عمل األجهزة التناسلية لكل من الذكر  بدء وتنظيمعلى تعمل إن كال من الجهاز العصبي والغدد الصماء 

على وظائف الجسم من خالل نبضات عصبية كهربائية يقوم بالسيطرة  الجهاز العصبيواألنثى ،وإن 

يستخدم النواقل الكيميائية أو الهرمونات لتنظيم العمليات المختلفة في  جهاز الغدد الصماءسريعة . بينما 

 مثل النمو والتناسل .الجسم ببطء 

 Hormoneالهرمون : 

تصنيعها وإفرازها من قبل غدد صماء عديمة مادة فسيولوجية عضوية كيميائية يتم هوعبارة عن 

 Target organsتنتقل الهرمونات عبر جهاز الدوران )الدم( الى األعضاء المستهدفة )الهدف(  القنوات

الفعالية الوظيفية للعضو الهدف   Regulate تنظمأو   Stimulateتحفز أو  Inhibit أن تثبطما وفعلها أ

 أو النسيج .

ج هرمونات وال تنطبق حالتها مع التعريف أعاله للهرمون مثل الرحم وتحت *إن بعض األعضاء تنت

 المهاد وغيرها .

 : الهرمونات قد تصنف وفقاً الى

 التركيب الكيموحيوي  -1

 طريقة فعلها  -2

 Endocrine glandsالغدد الصماء 

 

  Hypothalamusتحت المهاد  -1 

الثالث ويمتد من منطقة التصلب من الدماغ ، إذ يشغل منطقة البطين تحت المهاد يشغل حيزاً صغيراً 

. وهناك إرتباطات عصبية  Mammillary bodiesى األجسام الحلمية إل  Optic chiasma البصري

الغدة –من الغدة النخامية من خالل قناة تحت المهاد  Posterior lobeبين تحت المهاد والفص الخلفي 

إضافة الى وجود إرتباطات وعائية بين تحت  Hypothalamice – hypophyseatract النخامية 

الدم الشرياني يدخل الى الغدة النخامية عن   Anterior pituitaryالمهاد والفص األمامي للغدة النخامية 
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والشريان والشريان النخامي   Superior hypophyseal arteryطريق الشريان النخامي العلوي 

 . Inferior hypophyseal artery  النخامي السفلي

 .الشريان النخامي العلوي يكون عقد شعرية عند اإلرتفاع المتوسط 

يبدأ والذي الغدة النخامية  –يجري الدم الى النظام البوابي لتحت المهاد من هذه الشعيرات الدموية 

 . دون المرور من خالل القلببالشعيرات الدموية وينتهي 

التدفق للخلفي الخارج من الفص األمامي للغدة النخامية يكون عن طريق التدفق الوريدي جزء من 

.جريان  يعرض تحت المهاد الى تراكيز عالية من هرمونات الفص األمامي للغدة النخاميةالذي الرجعي 

تنظيم ل Negative feedback mechanismهذا الدم يزود الغدة النخامية بميكانيكية التغذية العكسية 

وظائف تحت المهاد .وهذا النوع من التغذية العكسية يصطلح عليه بالتغذية العكسية ذات الحلقة الصغيرة 

.  
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   Pituitary glandالغدة النخامية  -2

تقع الغدة النخامية في الحفرة النخامية من العظم اإلسفيني وهي منخفض عظمي عند قاعدة الدماغ وتقسم 

 الى ثالثة مقاطع تشريحية مميزة 

 Anterior lobeأ/ الفص األمامي 

 Intermediate lobeب/ الفص الوسطي 

 Posterior lobeج/ الفص الخلفي 

 الغدة النخامية حيث يتطور الجزء الوسطي من الغدة النخاميةهناك إختالفات نوعية بارزة في التشريح 

 جيداً بالنسبة لألبقار والخيول 

 

 أنواع خاليا الفص األمامي للغدة النخامية :

 يتم تصنيف حسب خصائصها عند التصبيغ الى :

  Granular chromophilsالخاليا األليفة للصبغات الحبيبية  -1

 الحبيبيةغير  للصبغات األليفة الخاليا -2
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 : هرموناتتفرز ستة  من الخاليامختلفة  خمسة أنواعللغدة النخامية يمتلك  الفص األمامي

  Growth Hormone GH تفرز هرمون Somato totropesتدعى الخاليا المحرضة للنمو  -1

 (ACTH)  محرض قشرة الغدة الكظريةتفرز هرمون  Corticotropesخاليا المحرضات القشرية  -2

Adenocorticotropic hormone  

 Prolactin البروالكتينهرمون تفرز  Mammotropes خاليا محرضات الغدة اللبنية -3

 Thyroid (TSH) هرمون محرض الغدة الدرقيةتفرز   Thyrotropesخاليا محرضة الغدة الدرقية  -4

stimulating hormone  

 Follicle (FSH) هرموني محفز نمو الحويصالتتفرز   Gonadotropes خاليا محرضات المناسل -5

stimulating hormone وهرمون اإلباضة (LH) Luteinizing hormone 

 Gonadsالمناسل  -3

 هما : أساسيين في كال الجنسين فإن المناسل تؤدي دورين

 Gametogenesisوتدعى بعملية توليد األمشاج  Germ cellsإنتاج الخاليا الجرثومية  -1

  Gonadal hormonesإفراز الهرمونات التناسلية  -2

وهذه الخاليا تفرز هرمون  Leydig cellsالتي تقع بين النبيبات المنوية تدعى خاليا اليدك  الخاليا البينية

هي المصدر الرئيسي كراف في الذكور في حين خاليا القراب الداخلي لحويصلة  التستوستيرون

 خاليا القراب الحبيبية( فإن Ovulationعملية تمزق الحويصلة )اإلباضة  في األناث . وبعد لإلستروجين

 . هرمون البروجستيرونالذي يعمل على إفراز  تستبدل بالجسم األصفر

  Pineal glandالغدة الصنوبرية 

تنشأ كإنبعاج خارجي للظهارة العصبية من سطح البطين الثالث تحت النهاية الخلفية للجسم الثفني .الغدة 

الصنوبرية للبرمائيات هي عبارة عن مستقبالت ضوئية ترسل معلومات ال الدماغ في حين الغدة 

 الصنوبرية للبائن عبارة عن غدة صماء .

ور الظالم والدورات الموسمية . وتقوم بد–الفعالية الهرمونية للغدة الصنوبرية تتأثر بكل من دورة الضوء 

. الغدة تحول المعلومات العصبية من العين حول طول النهار  مهم في السيطرة الصمية العصبية للتناسل

  الى إفرازات صمية من هرمون الميالتونين حيث يفرز الى مجرى الدم والسائل المخي الشوكي .
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وفقاً الى  تقسم الهرمونات الى أربعة مجاميعيمكن أن  Structure of hormonesتركيب الهرمونات 

 التركيب الكيمياوي وهي :

 Proteins hoemonesالهرمونات البروتينية  -1

 03333الى أكثر من  333تتراوح أوزانها الجزيئية بين  Polypeptidesهذه الهرمونات متعددة الببتيدات 

 . LHوال FSHو نيألوكسيتوسا Oxytocinدالتون مثل هرمون 

 Steroid hormonesالهرمونات الستيرويدية  -2

دالتون مثل هرمون  433-333وتتراوح أوزانها الجزيئية بين  الكولسترولهي الهرمونات التي تشتق من 

 والكورتيزول   Testosteroneالتستوستيرون 

 Fatty acide hormonesهرمونات األحماض الدهنية  -3

وتتراوح أوزانها الجزيئية  Arachidonic acide حامض األراكيدونيكهي الهرمونات التي تشتق من 

 .كالبروستوكالندين  دالتون . 433بحدود 

  Amines hormonesالهرمونات األمينية  -4

مثل هرمون  Tryptophanالتربتوفان أو   Tyrosineالتايروسينهي الهرمونات التي تشتق من 

 .)يفرز من الغدة الصنوبرية(  Melatoninالميالتونين 
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  Modes of intercellular communicationطرائق اإلتصال الخلوية 

تيرويدات السوألحماض األمينية وااألمينات مثل  نواقل كيميائيةمن خالل  تتصل الخاليا مع بعضها البعض

 هي :  أربع طرائق من اإلتصال ما بين الخاليا.لذلك فإن هنالك الببتيدات المتعددة و

وتتم عن طريق النواقل العصبية التي تتحرر عند نقاط اإلتصال   Neural communications اإلتصاالت العصبية -1

 . Serotoninوال   Acetyle cholineالشبكي وتعمل عبر شقوق التشابك الضيقة كنواقل عصبية مثل ال

  Endocrine communications اإلتصاالت الصمية  -2

 الدموية وهذه الطريقة مثالية ألكثر الهرمونات . تتم عن طريق نقل الهرمونات من خالل الدورة

 Paracrine communicationsاإلتصاالت من خالل الخاليا ذات التأثير الموضعي  -3

الخاليا عن طريق السوائل خارج الخاليا لتؤثر على الخاليا المجاورة التي تكون على خالل هذه الطريقة تنتشر نواتج  من

 .وستوكالندين البر مسافة قريبة منها مثل

 Autocrine communicationsالتاثير الذاتي   اإلتصاالت من خالل خاليا ذات -4

 من خاللها تفرز الخاليا النواقل الكيميائية ومن ثم ترتبط بمستقبالتها على الخلية نفسها التي أفرزها الناقل.

إن تصنيع وفعل المادة الكيميائية يكون ضمن الخلية من دون  Intracrineالتأثير الكيميائي للمادة ضمن الخلية نفسها  -5

 إفرازها للخارج 

 

 

 طرائق اإلتصال الخلوية
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 : الهرمونات األساسية للتناسل

فإنها لثانوية اللتناسل تعمل على تنظيم العمليات التناسلية المختلفة ، بينما الهرمونات األساسية الهرمونات 

 التناسل .تؤثر بصورة غير مباشرة في 

 الهرمونات األساسية تدخل في العديد من العمليات ومنها :

   Spermatogenesisعمليات تكوين الحيامن  -1

 اإلباضة  -2

 سلوك األم  -3

 السلوك الجنسي  -4

 اإلخصاب  -5

 Implantationاإلنغراس  -6

 إدامة الحمل  -0

 Parturitionالوالدة  -8

 Lactationإنتاج الحليب  -9

 وهي :  إفراز هذه الهرموناتفي الجسم في  خمسة أجهزة وأعضاء ومناطق رئيسيةتشترك 

 مناطق مختلفة من تحت المهاد  -1

 الفص األمامي للغدة النخامية  -2

 الفص الخلفي للغدة النخامية  -3

 المناسل )الخصى والمبايض منها األنسجة والجسم األصفر ( -4

 الرحم والمشيمة  -5

 

 المفرزة من هذه األجهزة واألعضاء المختلفة : الهرمونات

 Hypothalamic releasing hormones الهرمونات المحرضة والمثبطة لتحت المهادأوالً : 

 ( LH –RHأو  GnRHأ/ الهرمونات المحرضة للقند )المناسل( )

ن ية بييصنع ومن ثم يخزن في الجزء القاعدي الوسطي لتحت المهاد حيث يزود عىقة خط  GnRHإن 

الى النظام  GnRHالجهازين العصبي والصمي . باإلستجابة الى اإلشارات العصبية تتحرر نبضات ال

 من الفص األمامي للغدة النخامية . FSHوال LHالبوابي لتحت المهاد لتحرير كل من ال 
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  (ACTH)هرمون محرض قشرة الغدة الكظرية ب/ 

 ج/ العامل المثبط للبروالكتين 

 د/ األوكسيتوسين 

 (ADH)ه/ الفازوبريسين )قابض األوعية ( 

 Adenohypophyseal hormones ثانياً : هرمونات الفص األمامي للغدة النخامية

 FSHأ/ 

 هرمونات بروتينية سكرية                   LHب/ 

  ج/ البروالكتين 

 

 Follicle stimulating hormone (FSH)أ/ هرمون محفز نمو الحويصالت 

 : عمله

 لألناث، وهذا بالنسبة  تحفيز نمو ونضج الحويصالت المبيضية أو حويصلة كراف

 FSH الى هرمون يحتاج فهو  بمفردهالى إفراز هرمون اإلستروجين من المبيض  ال يؤديLH  لتحفيز

  إلستروجينإنتاج ا

اليا الغالف خكسجين وزيادة تصنيع البروتين وبخاصة في ألوك االنشط تغيرات حيوية مثل زيادة استهي

 الحويصلي 

 في المبيضقراب الحبيبية في الالخاليا ستروجين من اإلشط إنتاج اينساعد يو

 

 ولمسؤوهو النبيبات المنوية للخصية يعمل على الخاليا الجرثومية في   FSHفإن هرمون  الذكرأما في 

، وبعد المرحلة الثانوية فإن هرمون  الخاليا النطفية الثانوية عن عملية توليد الحيامن حتى مرحلة

 اإلندروجين المفرز من الخصية يعمل على دعم المراحل النهائية لعملية توليد الحيامن 

 كما ينشط خاليا سرتولي إلنتاج مواد مغذية للحيوانات المنوية.

  Luteinizing hormone (LH)ب/ هرمون اإلباضة 

 دقيقة  33هو هرمون بروتيني سكري وعمر النصف البايلوجي له 

 عمله : 

من  إلستروجينإلفراز هرمون ا FSHتشترك مع هرمون  LHالمستويات النشطة من هرمون ال-1

 في المبيض  الحويصلة األكبر
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جدار الحويصلة الناضجة  تمزق قبل اإلباضة تكون مسؤولة عن LHلمستوى الالزيادة المفاجئة  -2

 لية اإلباضةومن ثم حدوث عم
اليا إلى خ ةالمنفجرة في الحويصل لحبيبيةاالياصفر بواسطة تحول الخألشط تكون الجسم اين  -3

 صفراء

  .صفراألالحبيبية في الجسم ا اليايحفز على إنتاج البروجسترون من الخ. -4

 

 . اإلندروجين الخاليا البينية )خاليا ليدك(على إنتاج هرمون يحفز LH:هرمون اللذكور في ا

 

 

 Prolactinج/ البروالكتين 

 حامضاً أمينياً  198هو هرمون بروتيني غير سكري ،ببتيدي متعدد .في األغنام يتألف من 

 لهرمون البروالكتين خصائص بايلوجية مشابهة لهرمون النمو 

 

 عمله: 

 - .يسمى محفز تكوين الحليبيعمل على بدء وإستمرار عملية إدرار الحليب - 1  

 عد من الهرمونات المحرضة للقند ومحرض للجسمعلى إدامة الجسم األصفر في القوارض ، إذ ي-2
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 .تأثير محفز على نمو وبقاء الجسم االصفر في بعض الحيواناتله  -3

 لضرع.غدة االحليب في ين على تنشيط نمو قنوات تروجسعمل بالتعاون مع اإلي  -4

 حويصالت الحليب ) األسناخ( في غدة الضرع.وتطور  عمل مع البروجستيرون على نموي -5

 

 

 

 

  


