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 ...................    
  
  

  

  جسم اإلنسان معقد التركيب وهو يتكون من مجموعة من األجهزة  
  والتى تعمل في تناسق  ولكن ما الذي يعمل على تنظيم وتنسيق  

  وظائف هذه األعضاء ؟ 
  يعمل على تنظيم وتنسيق وظائف األعضاء   اإلجابة :

  الهرمونات )   –لعصبى  ( الجهاز ا 

  ما الهرمون ؟ 
  مادة كيميائية تضبط وتنظم معظم األنشطة  والوظائف الحيوية في جسم الكائن الحي  

 
 ؟  من أين تأتي الهرمونات 

 من الغدد الصماء ( الالقنوية ) التى تفرز الهرمونات في الدم مباشرة   - ج 
 

 في قنوات.  هرمونات ا مباشرة في الدم دون المرور هي غدد ال قنوية تفرز إنتاجها من ال -الغدد الصماء:
  

  التى تؤثر فيها الهرمونات؟ ما وسيلة نقل الهرمونات من الغدد الصماء إلى الخاليا 
    الدم يقوم بنقل الهرمونات إلى الخاليا المستهدفة -ج
 
 
 
 
 
 

  
  علل  الدم هو السبيل الوحيد لنقل الهرمون إلي الخاليا المستهدفة؟        

  
 .ألنها تكون بعيدة عن مناطق اإلفراز  -اإلجابة:؛         

  
  تسمى الغد النخامية بالغدة الرئيسية ( سيدة الغدد ) ؟   
  

 الغدد الصماء ووظائف باقى   ألنها تفرز هرمونات تنظم أنشطة 
  

 هرمون في جسم اإلنسان. 50تقوم هذه الغدد بإفراز أكثر من  -عدد الهرمونات :
 

  ا تقع بعيدة عن موقع الغدد الصماء ويؤثر فيها الهرمونات هي خالي  -دفة :الخاليا المسته

الدرس األول : التنظيم الهرمونى فى اإلنسان   

 الوحدة الرابعة( الهرمونات   )
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 اإلنسان بجسم الغدد أهم
   النخامية  الغدة أوال 

  أسفل المخ   - الموقع : -1
  .  فصين تتكون من   غدة صغيرة بحجم حبة الحمصة -الوصف: -2   

   هرموناتها تنظم نشاطات باقي الغدد الصماء في الجسم  -األهمية: -3   
  

    "؟ الصماء   الغدد سيدة " النخامية   الغدة تسمي  (علل)   

  
  أوال الفص األمامي    
  

  الذي يعمل علي  هرمون النمو -1
  التحكم في نمو العضالت والعظام وأعضاء الجسم المختلفة    - أ

 سم  جيحدد الطول الذي يصل إليه ال  -ب
  

دة هرمون النمو يف الطفولة ولةنقص هرمون النمو يف الطف   ز

حيث يتوقف منو   القزامةاإلصابة مبرض 
الشخص فيقل طوله عن املرت فيصبح 

  قزم   

حيث يزداد منو   العملقةاإلصابة مبرض 
الشخص فيزيد طوله عن املرتين فيصبح 

  عمالق  

 
  مجموعة هرمونات منشطة مثل  -2

  الهرمون المنشط للغدة الدرقية   -أ              
  ة الكظريالهرمون المنشط للغدة   -ب              
  الذي يعمل علي  الهرمون المنشط للغدد التناسلية قرب سن البلوغ    - ج              

  
  -   التناسلية لتنظيم نمو وتطور األعضاء    -1    

    تنشيط الخصيتان في الذكر والمبيضان في االنثي -2
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  ثانيا الفص الخلفي 
  هرمون يسهل عملية الوالدة حيث ينظم تقلصات الرحم  -1
 ل  تحكمه في كمية البول  لماء بالجسم من خالهرمون ينظم نسبة ا -2

  

  دي الغدد الصماء حالة مرضية تظهر علي الجسم عند حدوث خلل في عمل اح  -:الخلل الهرموني 

  
   الدرقية الغدة ثانيا 
  علي جانبي القصبة الهوائية علي السطح االمامى للحنجرة   - الموقع :- 1  

  خلفي ) تتكون من فصين (فص أمامي وفص   - الوصف :- 2  

  تفرز هرمونين مهمين هم   -األهمية :  - 3  

  لكالسيتونين هرمون ا  الدرقين) ( ثيروكسينهرمون ال

طالق  بالجسم العمليات التحول الغذائي  تنظيم 
  الطاقة الالزمة للجسم من المواد الغذائية. 

الكالسيوم في   ضبط  مستوي 
  الدم 

الثيروكسين  يب هرمون  اليود في ترك  يدخل عنصر - : اثر الخلل في افراز هرمون الثيروكسين 
  ولذلك توثرنسبة اليود في الطعام في عمل الغدة   

  

    الزيادة في افراز هرمون الثيروكسين    النقص في افراز الهرمون الثيروكسين
  - مرض الجويتر البسيط :

نقص اليود في الطعام نقص    -السبب :
  هرمون الثيروكسين  

  - األعراض : 
    قية في العنقتضخم الغدة الدر     

  - ر الجحوظي :مرض الجويت
زيادة اليود في الطعام فيزيد هرمون   -السبب :

  الثيروكسين  
    -األعراض :

نقص الوزن                       - 2تضخم العدة الدرقية       - 1 

  جحوظ العينين   - 4سرعة االنفعال             -  3

  
   الكظرية الغدة ثالثا
    اعلي الكليتين-الموقع : -1
  تشبة الهرم    -:الوصف  -2
 تفرز هرمون األدرينالين الذي يهيئ الجسم للمواقف الحرجة  - األهمية:  -3

 االستجابة السريعة في حاالت الطوارئ مثل الخوف والغضب واالنفعال 
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  البنكرياسية الغدة رابعا 
  بالتجويف البطني أسفل المعدة واعلي األمعاء   -الموقع :-1

    - األهمية : -2
  ات هاضمة علي الطعام في أالثني عشر ولذلك فهي غدة القنوية  رز عصارتف - ا  
  ز  هرموني األنسولين والجلوكاجون في الدم مباشرة ولذلك فهي غدة قنوية  تفر - ب  

    علل الغدة البنكرياسية غدة مزدوجة الوظيفة ؟
  تفرز هرموني األنسولين والجلوكاجون ووظيفة كال منهم مضادة الخر -

  سية غدة مختلطة قنوية والقنوية؟ البنكريا  علل الغدة

وجة  
 المقارنة

  هرمون الجلوكاجون   هرمون األنسولين 

سبب 
  اإلفراز 

  انخفاض نسبة الجلوكوز في الدم ارتفاع نسبة سكر الجلوكوز في الدم  

يعمل علي خفض مستوى السكر في    األهمية 
  الدم كمايلي  

نقل السكر الجلوكوزمن الدم إلي   -1
  ق الطاقة الخاليا إلطال

تخزين سكر الجلوكوز الزائد في   -2
  الكبد علي هيئة جليكوجين  

يعمل علي رفع مستوى السكر في  
  الدم كمايلي  

تحفيز خاليا الكبد علي تحويل   -1
الجليكوجين المخزن فيها إلي  

  طالقة إلي الدم   جلوكوز وا 

  
  اثر الخلل في عمل الغدة البنكرياسية  

 
    السكري  البول مرض

  نقص افراز هرمون األنسولين مما يترتب علية    -السبب :          
  عدم قدرة الخاليا علي استخدام سكر الجلوكوز  - 1                                    

  ارتفاع نسبة السكر في الدم وظهوره  في البول    - 2                                    

  تعدد مرات التبول   - 2        الشعور بالعطش     - 1 - األعراض :        
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   التناسلية الغدد سادسا  

  وظيفة الهرمون   الهرمون الذي تفرزة   اسم الغدة 

  إنتاج الصفات الجنسية الثانوية الذكرية    رون  يست والتست  الخصيتان 

  إنتاج الصفات الجنسية الثانوية األنثوية    االستروجين   المبيضان 

تمرار  لرحم الدموية الس يحفز نمو بطانة ا  البروجسترون 
  استقرار بقاء الجنين بالرحم 

  هم الغدد الصماء في جسم اإلنسانأ
 فةالوظي الهرمون مكانها الغدة

  الغدة النخامية
  
   

  أسفل المخ 

  تنظيم النمو العام للجسم  هرمون النمو
يضبط نمو العضالت و العظام و 

  اعضاء الجسم المختلفة  
هرمون منشط للغدة 

  الدرقية 
  شيط الغدة الدرقية إلفراز هرموناتها نت

  الثيروكسين والكالسيتونين 
  

هرمون منشط للغدة 
  الكظرية

ن تنشيط الغدة الكظرية إلفراز هرمو
  االنسولين 

هرمون منشط للغدد 
  التناسلية

قرب تنظيم نمو األعضاء التناسلية 
  سن البلوغ

يط الغدد التناسلية الفراز  تنش
  هرموناتها 

 شط للغددهرمون من
  الثديية

  افراز اللبن 

  ييسر عملية الوالدة  هرمون

  ينظم مقدار الماء بالجسم  هرمون

  على جانبي القصبة الهوائية   الغدة الدرقية 
  الدرقين 

  ( الثيروكستن ) 
اطالق الطاقة الالزمة للجسم من  

  المواد الغذائية 
  يوم في الدم ضبط نسبة الكالس  الكاليستونتن 

  ضبط نسبة الكالسيوم في العظام   الباراثرمون  خلف الغدة الدرقية   درقية الغدد الجار 

  األدرينالتن  أعلى الُكليتين  الغدة الكظرية 
تحفيز الجسم لالستجابة لحاالت 

  الطواريء 

    البنكرياس 
  تخزين سكر الجلوكوز في الكبد   االنسولين 

  الكبد انطالق سكر الجلوكوز من  الجلوكاجون 

    ضالمبي
  انتاج الصفات الجنسية الثانوية في األنثى  ن االستروجي

  نمو بطانة الرحم    البروجيسترون 

    الخصية 
انتاج الصفات الجنسية الثانوية في   التستوستيرون

  الذكر 
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  بعض األمراض الناتجة عن الخلل الهرمونى  في جسم االنسان 
  

  ذي يسبب مرض معين  اللهرمونى  ووعندما ال تؤدي الغدة وظائفها يحدث ما يسمى بالخلل ا
  

 
 المرض

 السبب الوصف

  القذامة 
  توقف نمو الجسم   

  ( يصبح الشخص قزما ) 
  نقص افراز هرمون النمو في الطفولة 

  العملقة
  نمو مستمر في عظام األطراف 
  ( فيصبح الشخص عمالقا ) 

  زيادة افراز هرمون النمو في الطفولة 

  التضخم
  البسيط

  و العنق تضخم الغدة الدرقية  
افراز هرمون الثيروكسين بسبب نقص اليود  ص نق

  في الطعام 
  التضخم

  الجحوظي 
تضخم الغدة الدرقية مع نقص الوزن وجحوظ العينين و  

  سرعة االنفعال 
  زيادة افراز هرمون الثيروكسين

البول  
  السكري 

  نقص هرمون األنسولين   عدم قدرة الخاليا على استخدام الجلوكوز 
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 التكنولوجيا والمجتمع العلم و

  
تفرز الغدة النخامية كميات قليلة للغاية من هرمون النمو في جسم الشخص  

  زامه . قالمصاب بال
  
عالج العلماء في الماضي األشخاص المصابين بالقزامة عن طريق حقن هرمون   

  النمو البشري (المستخلص من جثث حديثي الوفاة في أجسام األطفال الذين ال
هرمون النمو، ولكن كميات هرمون النمو  النخامية كميات كافية من تنتج غددهم 

التي يتم الحصول عليها بهذه الطريقة كانت قليلة للغاية وال تكفي، إضافة إلى 
التي قد تسبب العدوى بالعديد من   إمكانية احتوائها على بعض الميكروبات

  األمراض.  
  

  ة منع كميات كافينجح العلماء في تصني ١٩٧٩" في عام 
ستخدام تقنية الهندسة الوراثية عن طريق إدخال جين  هرمون النمو البشري با

في الحمض   - یهرمون النمو البشر  قيتخل ماتيالذي يحمل تعل -اإلنسان 
  .  البكتيرية  اللخالي DNAالنووي 

  
هرمون النمو   من بهذه الطريقة تمكن العلماء من إنتاج وتجميع كميات كبيرة

التي تم إدخال الجين إليها) (يا داد كميات كبيرة من البكتيري عن طريق إعالبشر
  عليه التجارب.   وأجريت ثم تمت تنقية الهرمون

  
  أثبتت األبحاث التي أجريت على هذا  1985و في عام 

  النمو.  یصالحيته لالستخدام البشري وعالج األطفال محدود الهرمون
  

  اسئلة الوحدة الرابعة
  

  

  الدال على العبارات اآلتية   مصطلح العلميأكتب ال -1س
  
  رسالة كيميائية تضبط وتنظم أنشطة ووظائف معظم أعضاء الجسم -1
  األعضاء المفرزة للهرمونات بجسم اإلنسان  -2
  الشكل الصحيح د الصماء بما ينجم عندما ال تعمل إحدى الغد -4
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  الهرمون المسئول عن انتاج الصفات الجنسية في ذكر اإلنسان   -5
  لتى تفرز هرمونا ينظم نمو األعضاء التناسلية لالنسان الغدة ا -6
  

  

  أكمل العبارات اآلتية   -2س
  

  تفرز الهرمونات بواسطة ..........................إلى مجرى الدم مباشرة    -1
  عن ........................ينظم عملية التحول الغذائي في جسمك الثيروكسين عبارة  -2
  رمون النمو في الطفولة يصاب اإلنسان ........................... عندما يقل افراز ه -3
  عندما تنخفض نسبة الجلوكوز في الدم بفز البنكرياس هرمون ........................  -4
  ام يقل هرمون ..................من الغدة ....................... تقل نسبة اليود بالطععندما  -5
  ................عندما ترتفع نسبة الجلوكوز بالدم  يفرز هرمون ....  -6

       
  ضع عالمة (  √  ) أمام العبارات الصحيحة وصوب ماتحته خط في العباة الخطأ  -3س  
  

  ضاء التناسلية                                (              ) هرمون ينظم نمو األع  يةالغدة الدرقتفرز  -1
  بضبط مستوى الكالسيوم بجسم األإنسان                    (              )  ستونينالكالييقوم هرمون   -2
  )         (                                                        الغدة النخاميةيفرز هرمون الجلوكاجون من   -3
  (              )         بجسم اإلنسان             األنسولينينتج مرض القماءة من نقص إفراز هرمون   -5
  (              )                                         كيب هرمون الثيروكسين في تر الحديديدخل عنصر   -6
  
 - : علل لما يأتي -4س

      أكثر من المترينيصل طول بعض األشخاص إلى  -1
..................................................................................................................   

  دور هام عند تعرض اإلنسان للطواريء للغدة الكظرية  -2
..................................................................................................................   

  البنكرياس غدة مزدوجة الوظيفة   -3
..................................................................................................................    

  تلعب الغدة الدرقية دور هام في ضبط مستوى الكالسيوم و الفوسفور في الدم  -4
..................................................................................................................   

  مية ( سيدة الغدد ) يطلق على الغدة النخا -5
..................................................................................................................   

 يصل طول بعض األشخاص إلى أقل من  نصف متر   -6
 .................................................................................................................   

 
 

 تم بحمد هللا 


