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Lab 5 

 Prolactin   البروالكتينهرمون 

أحماض  مصنوع من سالسل) بيبتيدي هرمون هو هرمون الحليب يُعرف أيًضا باسم 

حيث يعمل  اإلرضاع ويرتبط دوره بعملية للغدة النخامية يفرز من الفص األمامي( أمينية

 (.اإلدرار اللبني)، تسمى العملية  الغدد الثديية كمحفز إلدرار الحليب من

 بنية الهرمون

حمضاً أمينياً ولها وزن  199تحتوى  عديد الببتيد ن سلسلة وحيدة منيتكون البروالكتين م

ثنيات ناتجة عن وجود روابط  3بها  عديد الببتيد بنية .دالتون 24,000جزيئي يساوي 

 كبريتية متكافئة بين أطراف السلسلة

 تأثير الهرمون

 :يظهر هرمون البروالكتين عدة تأثيرات حيوية في الجسم البشري أهمها

إلنتاج الحليب: يالحظ ارتفاع تركيز البروالكتين في الدم أثناء  الغدد الثديية تحفيز .1

وتهييئها إلنتاج الحليب  الغدد الثديية مما يؤدي لتضخم الحمل فترة

المفرز  البروجستيرون ، من ناحية إخرى فإن هرمونلإلرضاع الالزم

يمنع عملية إفراز الحليب من الثدي، بعد الوالدة وطرح المشيمة  المشيمة من

مما يساهم في بدء إفراز الحليب والقدرة  البروجستيرون ينخفض تركيز

 .اإلرضاع على

تقوم هذه الخاليا : الطليعية خاليا الدبق العصبي الناقصة تحفيز تكاثر .2

محور  محور عصبي الميلين الذي يمثل اللحاء المغطي النخاعين بإنتاج

 الجهاز العصبي المركزي في عصبي

لدى  والتستوستيرون لدى المرأة اإلستروجين يقوم البروالكتين بخفض تركيز .3

 الرجل

 .سرفاكتانت يساهم في تكوين خافض التوتر السطحي في رئة الجنين والمسمى .4

 اختالف تراكيز البروالكتين في الدم

  اإلستروجين استجابة الرتفاع تركيزأثناء الحمل يرتفع تركيز البروالكتين في الدم ،

 .واإلرضاع إلنتاج الحليب الغدد الثديية األمر الذي يهييء

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D8%B6_%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%82_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%A8%D9%82_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%AE%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B9%D9%84_%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B7%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%AB%D8%AF%D9%8A%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9_%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 لكن يبقى و والبروجستيرون اإلستروجين بعد الوالدة تنخفض تراكيز هرمونات

تركيز البروالكتين مرتفعا بسبب عملية اإلرضاع، فأثناء الرضاعة يقوم الرضيع 

تقوم المستقبالت  .الثدي بتحفيز المستقبالت الميكانيكية الموجودة حول حلمة

الوطاء( والتي بدورها ) تحت المهاد زية لمنطقةالميكانيكية بإرسال إشارات تحفي

 .على متابعة إنتاج البروالكتين غدة النخامية تحرض

  تركيز البروالكتين المرتفع أثناء فترة الحمل والرضاعة يعمل كمثبط

 .اإلباضة لعملية

 تحاليل المخبريةالبروالكتين في ال

 الغدة  عادة ما يتم فحص تركيز البروالكتين في دراسات أسباب العقم أو أمراض

هرمون منشط  هرمون منبه للجريب ارتفاع تركيز البروالكتين يثبط إنتاج .النخامية

هرمون مطلق لموجهة الغدد  وهرمون مطلق لموجهة الغدد التناسلية للحوصلة

لدى  اإلستروجين مما يؤدي لنقص تركيز الهرمونات الجنسية التناسلية

 .لدى الرجل والتستوستيرونالمرأة

 وتكون عادة مرتفعة عقب  الصرع يتم قياس تركيز البروالكتين لتشخيص أمراض

  .النوبات

  23-4الحامل: النسب الطبيعية لهرمون الحليب في الجسم المرأة غير 

 نانوغرام/ملليميتر. 386-34المرأة الحامل:  و  ملليميترنانوغرام/

 .نانوغرام/ملليميتر 20-3.2األطفال: اما نانوغرام/ملليميتر.  15-3ل: االرج وعند

 

 الحاالت المرافقة الرتفاع تركيز البروالكتين

 .الحمل والرضاعة .1

 أورام الغدة النخامية )يمكن أن تسبب كال الحالتين .2

 .والجذام الصرع أدوية .3

 .حاالت اإلجهاد النفسي .4

 أو (TRH :باإلنجليزية) هرمون مطلق لموجهة الدرقية فرط إنتاج .5

 (Thyrotropin-releasing factor :باإلنجليزية)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AB%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%A8%D8%A7%D8%B6%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%A8%D9%87_%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%B5%D9%84%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AC%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%AA%D9%8A%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%B0%D8%A7%D9%85_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86_%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82_%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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 متالزمة فرط إفراز اللبن وزيادة بروالكتين الدم .6

 

 الحاالت المرافقة النخفاض تركيز البروالكتين

 .والقهم نهم .1

 .الدوبامين فرط إنتاج .2

 أورام الغدة النخامية )يمكن أن تسبب كال الحالتين .3

 

 

 Oxytocin : االكسيتوسين.1

جانب البطين في  العصبونات منبشكل جزئي  الهرمون يفرز هذا 

الغدة  وينقل من الوطاء إلى الجزء الخلفي من(. hypothalamus) الوطاء منطقة

لفي للغدة النخامية عن طريق العصبونات، يخزن هذا الهرمون في الفص الخ النخامية

،و ال تكمن  الوالدة لهذا الهرمون أهمية خاصة في عملية. ويستخدم عند حاجة الجسم اليه

بطفلها بل ويتعداه إلى وظائف  األم أهمية هذا الهرمون فقط في دوره الكبير في عالقة

 .أخرى

 آلية عمل األوكسيتوسين

يعمل األوكسيتوسين على خفض الطاقة في غشاء الليف العضلي الرحمي، ويزيد في 

 .الكالسيوم ايوناتحدة وعدد التنبيهات ويحرك 

، وقد ال يبدأ تقلص الرحم ميللي من األكسيتوسين يحدث تأثير على حيوية 2بـ  الوريد حقن

أو ألف  500الرحم إال بعد عدة دقائق من توقف الحقن، كما أن حقن الوريد بسرعة بـ 

تى تقلص ميللي مرة واحدة من األوكسيتوسين لالمرأة حين المخاض قد يفشل في احداث ح

واحد ولكنه دون أي شك يزيد حساسية الليف العضلي الرحمي ويؤهبه لسرعة تأثيره من 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A9_%D9%81%D8%B1%D8%B7_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86_%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%AA%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%85_%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85
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دفعات تالية من األوكسيتوسين. أما مدة التأثير فقد يستمر تقلص الرحم لفترة مطولة 

ساعة أو أكثر بعد توقف الحقن الوريدي. وبعد ذلك ينخفض تدريجياً ليزول. 

فعالية موجودات الليف العضلي الرحمي للطاقة بدون أن األوكسيتوسين قد يقوم برفع 

يحدث زوال استقطاب الغالف الخلوي. وهذه المالحظة لها أهميتها الكبرى في تحديد آلية 

تأثير األوكسيتوسين. ويجب أن ال ننسى ما لوحظ بتأكيد أن األوكسيتوسين يسهل انتقال 

 السيالة من ليف عضلي رحمي إلى ليف عضلي آخر

 

 ثيرات الفيزيولوجيةالتأ

يعمل األوكسيتوسين على تقلص عضالت جدار الرحم وحدوث الطلق مما يؤدي إلى سرعة 

على شكل عقار محّرض للوالدة. كما أنه  الطب عملية الوالدة، يستعمل هذا الهرمون في

 عند المرأة الحليب الخاليا التي تفرزيقوم بتنشيط 

حليب االم ولكن يؤثر وبشكل قوي ال يزيد من تدفق  الرضاعة ان افراز هذا الهرمون أثناء

شعور جميل، لدى االم وفي بعض األحيان شعور „ على الحالة النفسية لالم بحيث انه يولد 

 .ومن هذا فان لهذا الهرمون اثر جيد في عالقة االم بطفلها“ قوي بالرغبة في األرضاع 

 في مجال البحوث العصبية والكيميائية

الثقة، الهدوء. كما أنه ظهر من خالل التجارب بأن فان هذا الهرمون يفرز في حاالت 

 .ارتفاع نسبة هذا الهرمون في الدم لدى بعض الناس يزيد من قدرتهم على الثقة باالخرين

 Vasopressin فازوبرسين.2

 antidiuretic :الهرمون المضاد إلدرار البول أو الهرمون المانع إلدرار البول

hormone) يعرف اختصاًرا (ADH) قابض األوعية الدموية  الفازوبرسين أو:   

والعمل  [1].النخامية الخلفية ويخزن في تحت المهاد يتم تركيبه في ببتيدي هرمون هو

فهو يعمل على زيادة  .الكلية في الماء الرئيسي لهذا الهرمون هو إعادة امتصاص

، مما يؤدي إلى زيادة إعادة امتصاص الماء، وبذلك يمنع من (nephron) ننفروال نفاذية

فقد كمية زائدة من الماء. عندما يكون مستوى الهرمون المضاد لإلدرار منخفضاً، يؤدي 

المخفف، وبالعكس إذا كانت مستويات الهرمون مرتفعة  البول ذلك إلى فقد كمية كبيرة من

يزداد  السكري الكاذب أو البُوالَةُ التَفَِهة تخرج كمية قليلة من البول المركز. وفي مرض

يعد الفازوبروسين أحد  .إدرار البول ويعود ذلك غالباً إلى نقص الهرمون المضاد لإلدرار

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%B1%D9%85%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%A8%D8%AA%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AD%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86#cite_note-isbn0-387-30348-0-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86#cite_note-isbn0-387-30348-0-1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A9_%D8%AA%D9%81%D9%87%D8%A9
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احماض امينية ،  9فهو عبارة عن …الهرمونات الطبيعية ، والتى تنتجها الغدة النخامية 

رازه في مجرى الدم .والفاسوبريسين هو أيضا هرمون مضاد لإلبالة "هرمون ويتم اف

مضاد إلدرار للبول" الذي يفرز بشكل طبيعي من الغدة النخامية الخلفية. في الجسم ، 

فاسوبريسين يعمل على الكلى واألوعية الدموية. فاسوبريسين يساعد على منع فقدان 

ول و مساعدة الكلى على إعادة امتصاص الماء الماء من الجسم عن طريق خفض انتاج الب

في الجسم. فاسوبريسين أيضا يرفع ضغط الدم عن طريق تضييق األوعية الدموية. تم 

 ايقاف اعطاء هذا الهرمون لكثرة وخطورة اعراضه الجانبية

 الوظيفة

واحدة من أهم أدوار فازوبرسين هي تنظيم المياه.؛ يتم إفرازه عندما يكون الجسم 

ويجعل الكلى تحافط على الماء، وبالتالي تركيز البول والحد من نقصان  بالجفاف مصاباً 

حجم البول. وعند افرازه بتركيزات عالية، فإنه يثير ضغط الدم عن طريق تحفيز تضيق 

شكل معتدل . وباإلضافة إلى ذلك، فإنه يقوم بمجموعة متنوعة من التأثيرات األوعية ب

 الدماغ العصبية في

 الكلىتاثيره على 

البول )زيادة التركيز(  فازوبرسين له تأثيران رئيسيان يساهمان في زيادة أسمولية

 :وانخفاض إفراز المياه

زيادة نفاذية الماء من األنابيب الملتوية البعيدة ومن خاليا القنوات الجامعة  .1

، مما يتيح إعادة امتصاص المياه وإفراز بول أكثر تركيزا؛ أي مضاد إلدرار البول الكلى في

. يحدث هذا عن طريق إدخال قنوات المياه في الغشاء القمي من األنابيب الملتوية البعيدة 

ومن خاليا القنوات الجامعة. )قنوات الماء ( تسمح للماء باالنتقال حسب التدرج التناضحي 

من الترشيح -فرون، و بالتالي زيادة كمية المياه التي تم إعادة امتصاصهاوالخروج من الن

)تشكيل البول( في مجرى الدم. زيادة نفاذية الجزء النخاعي الداخلي لألنابيب الجامعة 

مما يسهل إعادة  [5] ، اليوريا لليوريا من خالل تنظيم سطح الخلية إلفراز مستقبالت

تدرج في التركيزالذي يتم إنشاؤه امتصاصها لها في خاليا النخاع ؛ألنها تنتقل إلى أسفل ال

عن طريق إزالة الماء من أنبوب رابط، ومن قشرية القناة الجامعة ومن النخاع الخارجي 

 .للقناة الجامعة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%81%D8%A7%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%BA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86#cite_note-pmid21686211-5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B2%D9%88%D8%A8%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%86#cite_note-pmid21686211-5
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عبر الحلقة المتصاعدة من التواء هنلي . وهذا  الصوديوم زيادة حادة في امتصاص .2

يضيف إلى الضغط المعاكس الذي يساعد في إعادة االمتصاص الجيد للمياه في وقت الحق 

  .في األنابيب الملتوية البعيدة و القناة الجامعة

التوازن يوثر الفازوبريسين أيضاً في األسمولية/ األسمواللية، وذلك نظرا لدوره في حفظ 

عدم التوازن يمكن أن يؤدي إلى الجفاف، القلوية،  .الدم الكهربائي السليم في مجرى

الحموضة أو غيرها من التغييرات التي تهدد الحياة. وفازوبرسين هو المسؤول جزئيا عن 

  .عن طريق التحكم في كمية المياه من الكلى عند تصفية مجرى الدم هذه العملية

 جهاز الدوران و القلب

فازوبرسين يزيد من مقاومة األوعية الدموية الطرفية )تضيق األوعية(، وبالتالي 

يزيد من ضغط الدم الشرياني. هذا التأثير يبدو صغيرا في األشخاص األصحاء. ومع ذلك 

في صدمة نقص حجم الدم مثل تلك  ضغط الدم ة مهمة الستعادةفإنه يصبح آلية تعويضي

 .التي تحدث أثناء نزيف

 

 6 Lab 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%BA%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%85
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