
לעיסוי רפואי' שנה א



מערכת אנדוקרינית



הורמונים

:מקושרים לתפקודים רבים בגוף

.מצבי רוח•

.תיאבון וצמא•

.מחזורי ערות ושינה•

.גדילה•

.השמנה והרזיה•

.לחץ דם•

...עוד השפעות משניות כמו כאבי ראש ועוד•



הורמון

י תא או בלוטה "חומר כימי המופרש ע

באתר אחד מופרש למחזור הדם  

.ומשפיע על תא או איבר באתר אחר



סוגי הורמונים

אמינים
הורמונים המכילים  

מכילה  )קבוצה אמינית 

כמו אדרנלין  ( חנקן

.ותירוקסין

חלבונים
בנויים משרשרת של  

רוב  , חומצות אמינו

ההורמונים שייכים  
,  GHלקבוצה זו כמו 

INSULINועוד.

סטרואידים
,  מבוססים על כולסטרול

חלק מקבוצה זו  

,  אסטרוגן, טסטוסטרון

הורמוני יותרת הכליה  

וקורטיזול



תא אנדוקריני ותא מטרה

:תא אנדוקריני

תא המייצר הורמונים ומפריש אותם אל  

.בלוטה= קבוצת תאים יוצרת מבנה , הדם

:תא מטרה

.תא המסוגל להגיב להורמון ספציפי

לכל הורמון יכולים להיות מספר תאי  •

.מטרה

תא מטרה יכול להגיב למספר  •

.הורמונים



בלוטות אנדוקריניות

המערכת ההורמונלית מורכבת מאוסף  

:בלוטות אנדוקריניות

.Pituitary/ יותרת המוח / היפופיזה •

.Pineal/ האיצטרובלבלוטת •

.Thyroid/ בלוטת התריס •

.Parathyroid/ בלוטת יותרת התריס •

.Thymus/ תימוס•

.Adrenal/ יותרת הכליה •

.Testis/ אשכים •

.Ovaries/ שחלות •

.Pancreas/ לבלב •



סוגי בלוטות  

:סוגי בלוטות2קיימים 

.מפרישות הורמונים אל זרם הדם–( הפרשה פנימית)אנדוקרינית 1.

מפרישות אל אתרים חיצוניים ולא  –( הפרשה חיצונית)אקסוקרינית2.

.חלל המעי/זיעה/דרך מחזור הדם כמו בלוטות רוק



תהליך שחרור 

ההורמונים

:CNS-תחילת התהליך ב

ההיפותלמוס מקבל מידע על  •

שינויים בגוף כמו שינוי בריכוז  

הנתרן ושולח הוראה  

.להיפופיזה

ההיפופיזה מייצרת הורמונים  •

המשפיעים על בלוטות בגוף  

לייצר את ההורמונים שלהן



:ההיפופיזה

להיפופיזה שתי אונות אשר שונות בסוג  

ההורמונים המיוצרים בהן ובאופן התקשורת  

.עם ההיפותלמוס

(:Adenogypophysis)אונה קדמית 

.הורמונים6מייצרת 

מייצרת הורמונים בתגובה להורמונים  
.המופרשים מההיפותלמוס( RH)משחררים 

(:Neurohypophysis)אונה אחורית 

.הורמונים2מייצרת 

מקבלת את ההורמונים מוכנים  

.מההיפותלמוס



אונה קדמית-היפופיזה

RHהורמוני היפופיזהמההיפותלמוס

CRHACTH
TRHTSH ,פרולקטין.

GHRHGH
GNRHFSH, LH

הורמונים מעכבים

פרולקטיןדופמין
GH ,TSHסומטוסטטין





אונה אחורית היפופיזה

.אינה מייצרת הורמונים•

.הורמונים שמיוצרים בהיפותלמוס מועברים אליה דרך נוירונים•

:משחררת שני הורמונים•
.1ADH– בכליההמאספתגורם לספיגת מים מהצינורית.

.גורם לכיווץ הרחם ובלוטות השד–אוקסיטוצין 2.



משוב

כמות ההורמונים שהגוף צריך משתנה כל הזמן לפי דרישות  •

.הגוף והסביבה

.באמצעות המשוב הפרשת ההורמונים מותאמת לתנאים•

.תהליך שיגביר את הפרשת ההורמון= משוב חיובי •

עיכוב הפרשת הורמון עד להפסקת הייצור או  = משוב שלילי •

.הגעה לאיזון



היפותלמוס/בלוטות שאינן תחת בקרה של ההיפופיזה

Thyroid–בלוטת התריס 1.

.Parathyroid–בלוטת יותרת התריס 2.

.Pancreas–לבלב 3.

.Adrenal–בלוטת יותרת הכליה 4.



Thyroid

" גשר"מורכבת משתי אונות המחוברות ב

.וממוקמת על קנה הנשימה

:סוגי תאים2מכילה 

TSHמושפעים מהורמון –תאי זקיק 1.
.T3-ו( תירוקסין)T4ומייצרים הורמונים 

אינם מושפעים מההיפופיזה –Cתאי 2.

.קלציטוניןומייצרים 



Thyroid-הורמוני ה

(:  T4)תירוקסין•

גדילת  , עוצמת כיווץ הלב, משפיע על קצב המטבוליזם, מכיל יוד

...התפתחות המוח בילדים ועוד, עצמות

:קלציטונין•

.י מניעת שחרור סידן מהעצמות"מוריד את רמת הסידן בדם ע



Parathyroid

בלוטות בגודל אפון ממוקמות מאחורי בלוטת  4•

.התריס

.אינן מושפעות מההיפופיזה•

כתגובה לירידה ברמת  PTH-מפרישות את ה•

:פעולות3סידן בדם שמעורר 

.הגברת פירוק עצם1.

' ויטדורש )העיכול ' הגברת ספיגת סידן ממע2.
D.)

הגברת ספיגת סידן מהשתן חזרה אל הדם3.



Pancreas–לבלב 

הממוקמת במרכז  ואקסוקריניתבלוטה אנדוקרינית 

.ש"לעמוצמודה , בטן עליונה ונוטה לשמאל



אקסוקריניתפעילות 

.העיכול' חלק ממע•

מייצר מיצי לבלב עשירים  •

באנזימים המסייעים בעיכול

פעילות אנדוקרינית

איי  –בלבלב יש ריכוזי תאים 

סוגי  3כל אי מכיל , לנגרהנס

:תאים

.גלוקגוןמפרישים : אלפא1.

.מפרישים אינסולין: בטא2.

.סומטוסטטיןמפרישים : דלתא3.

השפעה על משק הסוכר בדם***

תפקידי הלבלב



סוכר בגוף

סוכר הוא משאב קריטי וחשוב מאוד שריכוזי הסוכר יהיו תקינים גם ללא  •

.אספקת מזון

.המוח מקבל עדיפות עליונה באספקת הסוכר•

חוסכים , למעט תאי המוח, בדם כל תאי הגוףרמות סוכר נמוכות במקרה של •

בסוכר ומתחילים להשתמש בשומנים להפקת אנרגיה ובנוסף מתחיל פירוק  

.של מאגרי סוכר ממחזור הדם

גליקוגןמתחיל תהליך של אגירת הסוכר בצורת עודף סוכר בדם במקרה של •

.בכבד ושומן

.הורמונים משפיעים על כל התהליכים האלו•





הורמוני הלבלב ובקרת סוכר

לגלוקוז בכבד ושחרור למחזור  גליקוגןמעודד פירוק : גלוקגון•

.העלאת רמת סוכר בדם= הדם 

בכבד ואחראי על הכנסת  גליקוגןמעודד יצירת : אינסולין•

.הורדת רמת סוכר בדם= הסוכר לתאים ממחזור הדם 

ואינסוליןגלוקגוןמעכב הפרשת : סומטוסטטין•



Diabetes Mellitus–סכרת 

מחלה מטבולית המתאפיינת בריכוז גבוה 

של גלוקוז בדם ובשתן דבר הגורם לפגיעה  

כליות וסיבוכים  , עצבים, כרונית בכלי דם

.נוספים

:הסכרתקיימים שני סוגים של מחלת 

עקב הרס :תלוית אינסולין1סכרת סוג 1.

של תאי בטא בלבלב נוצרת  אוטואימיוני

.פגיעה משמעותית בייצור האינסולין

שילוב של  : לא תלוית אינסולין2סכרת סוג 2.

פקטורים גנטיים וסביבתיים גורם לירידה  

.ברגישות הרצפטורים לאינסולין



2סכרת סוג 

מחולי  90%–הסוג הנפוץ יותר •

.הסכרת

.40נפוץ מעל גיל •

קיים קשר גנטי משמעותי יותר  •

.1מאשר בסוג 

,  קבוצות הסיכון כוללות עישון•

.ד"וילהיפרליפידמיה, השמנה

.6-8%שכיחות בארץ •



.Adrenal–בלוטת יותרת הכליה 

שתי בלוטות הממוקמות בקוטב  •

.העליון של כל כליה

מחולקות לליבה וקליפה הפועלות  •

.באופן עצמאי

(:Cortex)קליפה •

.בלוטה אנדוקרינית•

בחלקה מושפעת מההיפופיזה  •

.וחלקה עצמאית

(:Medulla)ליבה •

רקמה עצבית שהתמחתה  •

.בהפרשת הורמונים לדם

.הסימפטטית' מהמעמושפעת •



Cortex

,  אזורים שונים3-מחולקת ל

בכל אזור מיוצרים סטרואידים  

.שונים

הפרשת : חיצוני1.

.אלדוסטרון

.קורטיזולהפרשת : אמצעי2.

אנדרוגנייםהפרשת : פנימי3.
(.הורמוני מין זכריים)



Cortexשכבה חיצונית

:אלדוסטרון

.אחראי על ויסות נפח הדם וריכוז המינרלים בדם•

כדי להעלות את נפח הדם גורם לספיגה מוגברת של מלחים בכליות  •

.ואיתם נספגים גם מים

.ההוראה לשחרור ההורמון מתחילה בכליה ועוברת מספר תחנות•

.אינה מושפעת מההיפופיזה•



Cortexשכבה אמצעית

:קורטיזול

.הורמון סטרס•

מעלה את רמות הסוכר בדם וגורם •

.להגברת חילוף החומרים ברקמות

.מופרש בתגובה להוראה מההיפופיזה•



Medulla

.הסימפטטיתהליבה היא איבר המטרה של המערכת •

אינה מושפעת מההיפופיזה ושחרור ההורמונים לדם מתבצע כתגובה  •

.ישירסימפטטילעצבוב 

:המשמשים כהורמוניםנוירוטרנסמיטורים2מייצרת •

(אדרנלין)אפינפרין1.

(.נוראדרנלין)נוראפינפרין2.



אדרנלין= אפינפרין

הורמון אמיני ומוליך עצבי הגורם לתגובות  

:סימפטטיות

.הגברת הדופק•

.הגברת קצב נשימה•

.ד"עליית ל•

.עלייה ברמת הסוכר בדם•

.הרחבת אישונים•

.הסתמרות שיערות•

.הזעה•


