الفٌتامٌنات
الفٌتامٌنات هً مواد كٌمٌائٌة الٌصطنعها الجسم (عدا فٌتامٌن  )Dلكنه ٌحتاجها بمقادٌر زهٌدة لسالمة عمل مختلؾ خالٌا العضوٌة ،بالتالً ال بد من الحصول
علٌها من مصادر خارجٌة ،تختلؾ البنى الكٌمٌائٌة للفٌتامٌنات وتقسم لذلك إلى مجموعتٌن هما الفٌتامٌنات الذوابة فً الماء والفٌتامٌنات الذوابة فً الشحوم أو
الدسم.
الفٌتامٌنات الذوابة فً الماء
)B1(thiamine
)B2 (riboflavin
B6 (pyridoxine, pyridoxal,
)pyridoxamine
)B12 (cobalamin
)C (ascorbate, ascorbic acid
)B9 (folate, folic acid
Biotin
Niacin
Pantothenate

الفٌتامٌنات الذوابة فً الدسم
)A (retinol
)D (calciferol
)E (tocopherol
K
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البنية الكيميائية
فٌتامٌن  Aالرٌتٌنول والطلٌعة النباتٌة الكاروتٌن:

الرٌتٌنول

البٌتا كاروتٌن

الفٌتامٌن B1
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الفٌتامٌن B2

الفٌتامٌن

( B3حمض النٌكوتٌنٌك)
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الفٌتامٌن ( B5حمض البانتوتٌنٌك)

الفٌتامٌن ( B6البٌرٌدوكسٌن)
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الفٌتامٌن ( B7البٌوتٌن)

الفٌتامٌن ( B9حمض الفولٌك)
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6

أحد أشكال
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الفٌتامٌن ( B12األدٌنوزٌل كوباالمٌن)

الفٌتامٌن ( Cحمض األسكوربٌك)
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الفٌتامٌن D3

الفٌتامٌن ( D2اإلٌرؼوكالسٌفٌرول)
(الكولٌكالسٌفٌرول)
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الشكل الفعال من فٌتامٌن ( Dالكالسٌترٌول)

فٌتامٌن ( Eألفا توكوفٌرول)
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فٌتامٌن Kالفٌللوكٌنون

المؽذٌان األساسٌان الكولٌن والبٌتائٌن (ثالثً مٌثٌل الؽلٌسٌن)
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الدور االستقالبي
الفٌتامٌن ( B1التٌامٌن)ٌ :إدي فعله االستقالبً على شكل تٌامٌن بٌروفسفات حٌث ٌكون مجموعة  prosteticإلنزٌمات ألفا كٌتوؼلوتارات دٌهٌدروجٌناز،
بٌروفات دٌهٌدروجٌناز ،ترانسكٌتوالز
 2-ketoglutarate --------------------------------------→succinyl CoA
)(Thpp+ multienzyme complex

 Pyruvate ------------------------------------- → acetyl CoA
)(Thpp+ multienzyme complex

Xylulose 5-P + ribose 5-P-----------------------→glyceraldehyde 3-P+ sedoheptulose
)complex

(Thpp+ multienzyme



الفٌتامٌن ( B2الرٌبوفالفٌن)ٌ :إدي دوره االستقالبً عن طرٌق كونه تمٌم اإلنزٌم ( FADفالفٌن أدنٌن ثنائً النكلٌوتٌد) و( FMNفالفٌن وحٌد النكلٌوتٌد) ،والذي
ٌدخل فً العدٌد من تفاعالت األكسدة واإلرجاع التً ٌتم فٌها ربح وخسارة الهٌدروجن كتلك التً تحصل فً سلسلة نقل اإللكترون أو فً نظام الهٌدروكسٌالز
إلنزٌم سٌتوكروم ٌ .P450دخل الرٌبوفالفٌن أٌضا ً كمكون للسوكسٌنات دٌهٌدروجٌناز وأسٌل  CoAدٌهٌدروجٌناز.
الفٌتامٌن ( B6البٌرٌدوكسٌن ،البٌرٌدوكسال ،البٌرٌدوكسامٌن) ٌدخل كعامل مساعد إلنزٌمات استقالب الحموض األمٌنٌة كاإلنزٌمات ناقلة األمٌن وؼٌرها فً
استقالب الحموض األمٌنٌة
 Pyruvate + glutamate →→→→ alanine + 2-ketoglutarate
)(enzyme + pyridoxal phosphate

 2-ketoglutarate + aspartate →→→→ oxaloacetate + glutamate
)(enzyme + pyridoxal phosphate
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 Histidine →→→→ histamine
)(enzyme + pyridoxal phosphate

 Homocysteine +serine →→→→ cystathionine
)(enzyme + pyridoxal phosphate

الفٌتامٌن ( B12الكوباالمٌن)ٌ :شابه البورفٌرٌن من ناحٌة البنٌة وٌصطنع فً األحٌاء الدقٌقةٌ .حتوي على ذرة كوبالت فً المركز (أما الهٌم فٌحتوي
الحدٌد) وٌحتوي الكلوروفٌل المشابه بنٌوٌا ً أٌضا ً على المؽنٌزٌومٌ ،كون الكوباالمٌن تمٌما ً إنزٌمٌا ً إلنزٌمات  -1إعادة ترتٌب الجزٌئات كما فً
Methylmalonyl CoA→→→→ succinylCoA
)(enzyme +B12

 -2إنزٌمات تفاعالت المثٌلة (نقل مجموعة المٌثٌل)
Homocysteine→→→→ methionine
)(enzyme + B12+ tetrahydrofolate
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ٌعتمد امتصاص فٌتامٌن  B12من األمعاء على اتحاد الفٌتامٌن مع العامل الداخلً الذي تفرزه خالٌا المعدة الجدارٌة وٌعد وجود أضداد ذاتٌة لهذا العامل أحد
أسباب عوزه.
الفٌتامٌن  :Cأهم أدواره االستقالبٌة هو تحوٌل برولٌن ولٌزٌن الكوالجٌن إلى هٌدروكسً برولٌن وهٌدروكسً لٌزٌن الكوالجٌن  ،كما ٌإدي دورا هاما كعامل
مرجع فً الحماٌة من المإكسداتٌ ،سهم من خالل إرجاعه للحدٌد إلى شاردة ثنائٌة التكافإ بزٌادة امتصاصه من األمعاء .وفً جمٌع تلك التفاعالت ٌتمثل دور
الفٌتامٌن  Cفً الحفاظ على الحالة المرجعة لشاردة الحدٌد فً إنزٌمات الهٌدروكسٌالز المختلفة المتدخلة فً التفاعالت السابقة.
تحوي الؽدة الكظرٌة تركٌزاً مرتفعا ً من الفٌتامٌن  Cحٌث ٌساهم بتحوٌل الدوبامٌن إلى نوإٌبٌنفرٌن.

الفٌتامٌن ( B9الفولٌك أسٌد أو الفوالت) :وهً طلٌعة الشكل الفٌزٌولوجً الفعال رباعً هٌدرو الفوالت الحامل لمجموعة وحٌدة الكربون على شكل مركبات
مختلفة تنقل هذا الكربون عند الحاجة ،تنقل مركبات رباعً هٌدروالفوالت المفعلة زمرة المٌثٌل لتركٌب البورٌنات والبٌرمٌدٌنات وٌإدي الفٌتامٌن  B12دور
التمٌم اإلنزٌمً لهذا التفاعل ،وبالتالً ٌكون كل من رباعً هٌدروالفوالت والفٌتامٌن  B12مهما ً لتصنٌع الـ  .DNAوٌكون ذلك بالػ األهمٌة فً خالٌا نقً العظم
سرٌعة االنقسام حٌث ٌإدي عوز الفٌتامٌنٌن إلى فقر دم ضخم األرومات .megaloblastic anemia
المفعل (الحامل للكربون):
أمثلة عن تفاعالت نقل الكربون التً ٌتوسطها رباعً هٌدروالفوالت
َ
THF-C
THF
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Glycine (2 carbons) →→→→→→→→ serine (3 carbons)

THF-C
THF

homocysteine →→→→→→→→ methionine
Enzyme + B12
: مفعلة كما فً التفاعالت التالٌةCo2  هو تمٌم إلنزٌمات الكربوكسٌالز وٌحمل بالتالً زمرة:البٌوتٌن
pyruvate→→→→→→→→ oxaloacetate
(Co2+ pyruvate carboxylase + Biotin)

Acetyl CoA→→→→→→→→ malonyl CoA
(Co2+ Acetyl CoA carboxylase + Biotin)

Propionyl CoA →→→→→→→→ methylmalonyl CoA
(Co2+ propionyl CoA carboxylase + Biotin)
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النٌاسٌن (حمض النٌكوتٌنٌك)ٌ :دخل فً مختلؾ التفاعالت االستقالبٌة لكونه ٌدخل فً تركٌب الـ  NADHوالـ ٌ ،NADPHمكن للجسم البشري اصطناع النٌاسٌن
من الحمض األمٌنً األساسً التربتوفان
حمض البانتوتٌنٌك :وهو جزء من مركب .CoA

الفٌتامٌنات الذوابة فً الشحوم (الدسم):
الفٌتامٌن ( Aالرٌتٌنول)ٌ :تواجد فً خالٌا الجسم المختلفة وٌشكل جزءاً من صباغ الرودوبسٌن الحساس للضوء والمتواجد فً الشبكٌة حٌث ٌكون الرٌتٌنال فٌه
بشكل كٌمٌائً مقرون ٌتحول إثر قبطه للضوء إلى مفروق مما ٌقدح نبضات العصبونات ،لفٌتامٌن  Aدور فً سالمة الجلد والمخاطٌات ونمو وصوغ العظام.
الفٌتامٌن ٌ :Dعمل بآلٌة هرمونٌة حٌث ٌدخل النواة وٌإثر على انتساخ ما نسبته  %3من الجٌنات من أهم تؤثٌراته ،تؤثٌره على ثالثة مستوٌات للحفاظ على
استتباب مستوى الكلس فً الدم حٌث ٌزٌد من امتصاصه من األمعاء وٌحركه من العظام وذلك مع الفسفور ،أما على مستوى الكلٌة فٌحتبس الكلس.
الفٌتامٌن ٌ :Eإدي دوراً مضاداً لألكسدة بإرجاعه الجذور الحرة التً قد تتواجد فً الشحوم.
الفٌتامٌن  :Kتنتجه النباتات ( )K1والجراثٌم (ٌ )K2ساهم باصطناع البروثرومبٌن وعوامل التخثر فً الكبد وٌشكل تمٌما ً إنزٌمٌا ً إلنزٌمات إضافة الكربوكسٌل
لتفعٌل العدٌد من عوامل التخثر.
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عوز الفٌتامٌنات واالنسمام بها:
ال تختزن فٌتامٌنات  Bالحلولة بالماء باستثناء فٌتامٌن  B12الذي ٌمكن للجسم أن ٌختزنه فً الكبد لذلك فسرعان ما ٌصبح الجسم معوزاً لها عند عدم التزوٌد
الكافً بها.
أما الفٌتامٌنات الحلولة بالشحوم فٌحصل لها اختزان فً النسٌج الشحمً وبالتالً ٌكون االنسمام بها ممكنا ً

مصادر الفٌتامٌنات:
فٌتامٌنات :B
 ٌتواجد فٌتامٌن  B1فً الحبوب الكاملة ومنها القمح ؼٌر المقشور ،األسماك ،اللحوم ،البٌض ،الحلٌب ،الخضار الورقٌة.لدى عوزه الشدٌد ٌحصل داء  Beri-Beriوتتضمن أعراضه إصابات عصبٌة وقلبٌة وتحصل متالزمة  wernicke-Korsakoffلدى الكحولٌٌن.
 ٌتواجد فٌتامٌن  B2فً األسماك ،اللحوم ،البٌض ،الحلٌب ،الخضار الورقٌةٌ .تسبب عوزه بتشققات فً زواٌا الفم ،التهاب اللسان ،التهاب الجلد الدهنً،وفقر الدم.
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 ٌتواجد فٌتامٌن  B6فً الحبوب الكاملة ومنها القمح ؼٌر المقشور ،األسماك ،اللحوم ،البٌض ،الحلٌب ،الخضار الورقٌة.من أعراض عوزه التهاب الجلد ،التهاب اللسان ،فقر الدم ،اضطرابات واعتالالت عصبٌة محٌطٌة واختالجات.
 تصطنع األحٌاء الدقٌقة فٌتامٌن  B12وٌتواجد فً الؽذاء من مصدر حٌوانً كالكبد والؽذاء المختمر كاللبن وصلصة الصوٌاٌ .تسبب عوز فٌتامٌن B12بحصول فقر الدم الوبٌل (ضخم األرومات) كما أن لعوزه أعراضا ً أخرى عصبٌة وعظمٌة.
 ٌتواجد الفٌتامٌن  B9فً الحبوب الكبد الفاكهة والخضار الورقة الخضراء.ٌإدي عوزه ألعراض دموٌة مشابهة لما ٌحصل فً عوز الفٌتامٌن .B12
 ٌتواجد الفٌتامٌن  Cفً معظم الخضار والفاكهة وٌترافق عوزه بالتهاب اللثة ونزٌفها لخلل تشكل الكوالجٌن أو ما ٌعرؾ بالبثع Scurvyكما ٌمكن أن ٌإهب فرط تناوله لتشكل حصٌات كلوٌة لدى بعض األشخاص.
 البوتٌن فٌتامٌن موجود بوفرة فً الطعام المختلؾ لكن ٌحتاج تفعٌله أن ٌشطر بإنزٌم البٌوتٌنٌداز ٌمكن لعوز البٌوتٌنٌداز أن ٌتسبب بؤذٌة عصبٌة وتخلؾعقلً.
 النٌاسٌن ٌوجد فً الحبوب الكاملة ،الكبد ،السماك ،الفول السودانً.ٌإدي عوزه للبٌالؼرا  Pellagraوفً هذا الداء ٌحصل التهاب جلد ،إسهال وعته Dermatitis, Diarrehea, Dementia
ٌ -تواجد حمض البانتوتٌنٌك بوفرة فً الطعام وال ٌعد عوزه شائعا ً ومن أعراض العوز :التعب ،اإلقٌاء ،حصول ألم بطنً واضطراب عصبً حسً.
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 تتواجد الفٌتامٌنات الحلولة بالشحوم بوفرة فً الؽذاء من مصدر حٌوانً كالزٌوت والزبدة واللحوم والكبد واألسماك والبٌض وتكون األؼذٌة النباتٌةمصدراً لبعضها أٌضا ً . A,E,K
 ٌإدي عوز فٌتامٌن  Kلحصول نزوؾ وفٌتامٌن  Dللكساح عند األطفال وتلٌن العظام فً حٌن ٌترافق عوز فٌتامٌن  Aمع التهاب وتقرحات فً القرنٌةوالملتحمة وإصابات فً الجلد والمخاطٌات .أما فٌتامٌن  Eفٌترافق عوزه بضمور فً العضالت وانحالل فً الدم.
ٌ -بٌن الجدول المقادٌر الموصى بها للفٌتامٌنات المختلفة
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المعادن:
 الصودٌوم :الشرجبة خارج الخلوٌة األهم ٌ ،إدي دوراً أساسٌا ً فً توازن حمض – أساس ،وفً احتباس الماء فً العضوٌة
 البوتاسٌوم :الشرجبة داخل الخلوٌة األهمٌ ،إدي دوراً رئٌسٌا ً فً سالمة تقلص العضالت ومنها القلب
 الكلوراٌد :شرسبة بالؽة األهمٌةٌ ،دخل فً تركٌب عصارة المعدة
 الكالسٌوم :المعدن األكثر توافراً فً البنٌة (عظام ،أسنان) والخالٌا ضروري لعمل العدٌد من اإلنزٌمات منها تلك المتعلقة بشالل التخثر ولنقل إشارات
التفعٌل المختلفة ضمن الخالٌا نقصه ٌسبب التكزز وفرطه االختالجات.
 الفسفور :معدن بالػ األهمٌة لسالمة وعمل الخالٌا ولبنٌة العظام واألسنان ووقاء فً شكله الالعضوي .
 المؽنزٌوم :معدن بالػ األهمٌة لجمٌع التفاعالت التً تنطوي على ATP
 الحدٌدٌ :دخل فً بنٌة الهٌم فً بنٌة الهٌموؼلوبٌن والمٌوؼلوبٌن والسٌتوكرومات والكاتاالز نقصه ٌسبب فقر الدم صؽٌر الكرٌات ناقص الصباغ وزٌادته
تحص فً إصابة وراثٌة تسمى الصباغ الدموي وفرط حمل الحدٌد ٌنقله بروتٌن الترانسفرٌن وٌختزن على شكل فٌرٌتٌن.
العناصر الزهٌدة:
الكرومٌ :عزز تؤثٌر اإلنسولٌن ،الكوبالتٌ :دخل فً تركٌب فٌتامٌن  ,B12النحاسٌ :دخل فً تركٌب العدٌد من اإلنزٌمات ومنها السٌتوكروم أكسٌداز ،الفلوراٌد:
ٌساهم فً قساوة العظام واألسنان ،الٌود :جزء من هرمون التٌروكسٌن ،الحدٌدٌ :دخل فً بنٌة الهٌموؼلوبٌن والسٌتوكروم ،المنؽنٌزٌ :دخل فً تركٌب العدٌد من
اإلنزٌمات التً تساهم فً تصنٌع البروتٌنات السكرٌة والسكاكر ،المولبٌدٌنٌومٌ :دخل فً تركٌب العدٌد من إنزٌمات األكسٌداز( ،)xanthine oxidaseالنٌكل:
ٌساهم بثبات بنٌة الحموض النووٌة وأؼلفة الخالٌا ،السٌلٌنٌوم :جزء من إنزٌم  T4-deodinaseو ،glutathione peroxidaseالسٌلٌكون ٌكون مضطربا ً فً
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أدواء عدٌدات السكارٌد المخاطٌة وبالتالً فإن له دوراً فً التشكل البنٌوي للنسج الضامة ( ،)connective tissueالزنكٌ :دخل فً تركٌب العدٌد من
البروتٌنات المرتبطة بالـ .DNAومنها المستقبالت الستٌروئٌدٌة وللعدٌد من اإلنزٌمات ومنها الالكتات دٌهٌدروجٌناز ،الفسفاتاز القلوٌة والـ DNAبولٌمٌراز.
الهرمونات:
مركبات مختلفة البنٌة كٌمٌائٌا ً (بروتٌنات ،ببتٌدات ،عدٌدات ببتٌد ،بروتٌنات سكرٌة ،مشتقات لحموض أمٌنٌة  ،ستٌروئٌدات) تعمل الهرمونات بعٌداً عن مواقع
إنتاجها فً خالٌا أعضاء تملك مستقبالت لها على مستوى الؽالؾ أو السٌتوبالسم أو حتى النواة وتشمل تؤثٌراتها تعدٌل عمل إنزٌمات مختلفة (عن طرٌق التؤثٌر
على إنتاجها كبروتٌن أو على فعالٌتها) كما ٌمكن أن تإثر على نفوذٌة الؽشاء الخلوي لبعض المركبات.
ٌتداخل فً بعض الحاالت تصنٌؾ الهرمون والفٌتامٌن فبض الفٌتامٌنات تبدو كهرمونات كحال فٌتامٌن د.
ترتبط أؼلب الهرمونات الببتٌدٌة والبروتٌنٌة بمستقبل خاص على ؼشاء الخلٌة الهدؾ وٌطلق هذا االرتباط إشارة تفعٌل لمرسال داخل خلوي ثانً هو ؼالبا ً لهذه
الهرمونات الـ AMPالحلقً وكمثال على ذلك ٌؤتً تؤثٌرالؽلوكاجون المفعل للفوسفورٌالز فً تحطم الؽلٌكوجٌن والذي ٌتضمن تفعٌل الـ AMPالحلقً (Cyclic
)ٌ ،AMPوجد أٌضا ً نواقل أخرى للرسالة الهرمونٌة كالـ GMPالحلقً واإلٌنوزٌتول ثالثً الفسفات وثنائً الؽلٌسٌرٌد والكالسٌوم.
لكن هرمون اإلنسولٌن رؼم كونه عدٌد ببتٌد ال ٌبدو أن انتقال إشارته بعد ارتباطه بالمستقبل ٌتضمن الـ AMPالحلقً ).(Cyclic AMP
أما الهرمونات الستٌروئٌدٌة فترتبط بمستقبالت سٌتوبالسمٌة وٌنتقل المعقد بؤكمله إلى النواة حٌث ٌرتبط الـ  DNAفً مواضع معززة النتساخ جٌنات تإدي
نواتجها الفعل الهرمونً.
ٌدخل التٌروكسٌن مباشرة إلى النواة حٌث ٌعدل من الـ  DNAلٌعزز إنزٌمات معٌنة ،لبعض الهرمونات أكثر من نمط من المستقبالت مثالً لألدرٌنالٌن
(اإلٌبٌنفرٌن) مستقبالت من نمط ألفا وبٌتا ٌعمل على ألفا 1-منتجا ً تقبضا ً وعائٌا ً وعلى بٌتا 2-منتجا ً توسعا ً وعائٌاً.
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فٌما ٌلً نذكر بعض الهرمونات وتؤثٌراتها:
المصدر
هرمون النمو Growth hormone

منمً (موجه) قشرة الكظر )ACTH( Adrenocorticotrophic hormone
الهرمون الملوتن ) Leuteinizing hormone (LHوالهرمون المحرّض للجرٌب Follicle stimulating
)hormone (FSH
الهرمون المنبه للدرق )Thyroid stimulating hormone (TSH
الهرمون المنبه للخالٌا المٌالنٌنٌة

القسم األمامً من
النخامى

البروالكتٌن Prolactin

فص النخامى
األوسط
الوطاء

الهرمون الوطائً الموجه للهرمونات النخامٌة Hypophysiotropic hormones
الهرمون المضاد لإلدرار )Antidiuretic hormone (ADH or vasopressin
األوكسٌتوسٌن Oxytocin
اإلندورفٌنات واإلنكٌفالٌنات Endorphins and Enkephalins

الوطاء
الوطاء
الدماغ (الوطاء
والجهاز
العصبً)
الؽدة الصنوبرٌة

هرمون الدرٌقات Parathyroid hormone

الؽدد جارات
الدرق

المٌالتونٌن Melatonin
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البنٌة
بروتٌن
بروتٌن
عدٌد ببتٌد
بروتٌنات سكرٌة

بروتٌن سكري
ببتٌد
ببتٌد
عدٌد ببتٌد
عدٌد ببتٌد
ببتٌدات
مشتق من التربتوفان
والسٌروتونٌن
عدٌد ببتٌد

الدور الفٌزٌولوجً
ٌحرض النمو واستحداث الؽلوكوز وتصنٌع
البروتٌنات وتحلل الشحوم
تصنٌع الالكتوز ونمو الثدي من بٌن وظائؾ
أخرى
ٌحفز إنتاج البرٌؽنولون والكورتٌزون من قشر
الكظر
لدى الرجلٌ LH :حرض إنتاج التٌستوستٌرون،
ٌ FSHحرض تشكل النطاؾ
لدى المرأةٌ :سهم الهرمونان بنمو الجرٌب
وٌسهم  LHبتشكل الجسم األصفر فً المبٌض
ٌنظم إنتاج هرمون الدرق
ٌحفز دور المٌالنٌن فً تصبػ الجلد
ٌعزز إفراز الهرمونات من القسم األمامً
للنخامى
ٌإثر على الكلٌة لٌعزز عود امتصاص الماء
ٌعزز إنتاج الحلٌب وتقلص الرحم
لهذه المركبات تؤثٌر مسكن ومركن
له دور فً تنظٌم عمل األقناد (الؽدد التناسلٌة)
استتباب مستوى الكالسٌوم

اإلٌبٌنفرٌن (األدرٌنالٌن)

لب الكظر

مشتق من التٌروزٌن

هرمونات الدرق ( Thyroid hormoneالتٌروكسٌن  T4والتري إٌودوتٌرونٌن )T3

الؽدة الدرقٌة

مشتق من التٌروزٌن

تعاكس تؤثٌرات األدرٌنالٌن تؤثٌرات اإلنسولٌن
أما النورأدرٌنالٌن فهو وسٌط عصبً فً الجهاز
العصبً المستقل ٌفرز فً حاالت الخوؾ
ٌزٌد من معدل االستقالب العام

الكالسٌتونٌن Calcitonin

الؽدة الدرقٌة

ببتٌد

ٌقلل من تركٌز الكالسٌوم فً البالزما

القشرانٌات السكرٌة Glucocorticoides

قشر الكظر

ستٌروئٌد

القشرانٌات المعدنٌة Mineralcorticoids

قشر الكظر

ستٌروئٌد

العامل األذٌنً المدر للصودٌوم )Atrial natriuretic factor (ANF

األذٌنة الٌمنى

ببتٌد

اإلنسولٌن Insulin

الخالٌا بٌتا فً
البنكرٌاس

عدٌد ببتٌد

الؽلوكاجون Glucagon
اإلستروجٌنات Estrogens

الخالٌا ألفا فً
البنكرٌاس
المبٌض

عدٌد ببتٌد

أهمها الكورتٌزول الذي ٌحفز استحداث
الؽلوكوز وتدرك البروتٌنات والشحومٌ ،كبح
االلتهاب وٌزٌد من إفراز الحمض فً المعدة
أهمها األلدوستٌرون ٌعمل عن طرٌق تفعٌل
جملة رٌنٌن إنجٌوتنسٌن إلعادة امتصاص
الصودٌوم وضٌاع البوتاسٌوم
ٌعمل على معلكسة الرٌنٌن والـADH
واأللدوستٌرون فٌزٌد من إطراح الصودٌوم
وتقلٌل التقبض الوعائً
ٌخلص الدم من فائض الؽلوكوز بتحفٌز تحلل
السكر وتصنٌع الؽلٌكوجٌن والبروتٌنات
والشحوم وتثبٌط تحلل الشحوم واستحداث
الؽلوكوز
ٌحفز تحلل الؽلٌكوجٌن واستحداث الؽلوكوز

ستٌروئٌد

البروجٌستٌرون Progesterone

الجسم األصفر

ستٌروئٌد

التٌستوستٌرون Testosterone

الخصى

ستٌروئٌد

الهرمون موجه الؽدد التناسلٌة المشٌمٌائً )Chorionic gonadotrophin (HCG

المشٌمة

بروتٌن سكري
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هرمون ضروري لظهور الصفات الجنسٌة
الثانوٌة لدى المرأة ولنمو بطانة الرحم فً الطور
األول (السابق لإلباضة) من الدورة الشهرٌة
ٌهئ الرحم الستقبال البٌضة الملقحة فً الطور
التالً لإلباضة
اإلندروجٌنات وأهمها التٌستوستٌرون مسإول
عن الصفات الجنسٌة الثانوٌة لدى الرجل،
إضافة لدوره فً سالمة ونمو النطاؾ
ٌحافظ على الجسم األصفر وٌإدي إلى ارتفاع
مستوٌات اإلستروجٌن والبروجستٌرون.

اللٌبتٌن Leptin

الخالٌا الشحمٌة

بروتٌن

ٌثبط الشهٌة وٌإدي لتحلل الشحوم

الؽاسترٌن Gastrin

مخاطٌة المعدة

عدٌد ببتٌد

السٌكرٌتٌن Secretin

مخاطٌة الصائم
واالثنً عشر

ببتٌد

ٌزٌد إفراز المعدة من الحمض والببسٌن والعامل
الداخلً
ٌثبط إفراز الحمض وٌعزز إفراز البنكرٌاس
للبٌكربونات والمعدة للببسٌن
ٌعزز إنتاج البنكرٌاس لإلنزٌماتٌ ،حفز تقلصات
المرارة وله أدوار مشابهة للؽاسترٌن
والسٌكرٌتٌن

ببتٌد

الكولسٌستوكٌنٌن Cholecystokinin
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