
)و.و. حغٍٍ بشاس(حذسٌغً فً ))كهٍت انطب انبٍطشي/جايؼت كشبالء(( حهقت َقاشٍت بؼُٕاٌ   انقى انخذسٌغً

اشخًهج انذساعت انحانٍت ػهى دساعت حششٌحٍت ٔدساعت انذساعت انخششٌحٍت ٔانُغجٍّ نحٍٕاٌ انجايٕط حٍث 

إٌ انجايٕط ًٌخهك غذة َخايٍت اْهٍهجٍت انشكم يخصهت بشذة يغ األو َغجٍت. أظٓشث انُخائج انخششٌحٍت 

( غشاو . 6732( عى عًكا. حضٌ انغذة انُخايٍت )87.6( عى ػشضا ٔ )875( عى طٕال , )6743انجافٍت ٔراث أبؼاد )

 . .( يهى3724ٌصم حجى انغذة إنى )

إٌ انفص أنغذي فً انجايٕط ٌكٌٕ يخطٕسا يقاسَت بانفص انؼصبً . أظٓشث ايا َخائج انذساعت انُغجٍت فقذ  

ابشص انُخائج انُغٍجٍت إٌ انغذة انُخايٍت يفصصت ٔححخٕي ػهى جشٌباث فً جًٍغ أجضائٓا يا ػذا انجضء 

 ( .Tuberalis)أنحذبً( )

  Pars distalis)الفص ألغدي: ) 

ألنفت انخالٌا انًخخهفت نهصبغاث حى  حبؼاً اَغاً ٌٔكٌٕ اَخشاس انخالٌا فً انفص انغذي يُاطقٍاً ٔنٍظ يخج

( إَٔاع يٍ انخالٌا انًحبت نهصبغت ٔانُافشة نهصبغت . إٌ اصغش انخالٌا ًْ انخالٌا انُافشة  5حشخٍص )

انخالٌا انحًضت فخقغ بٍٍ االثٍٍُ . شكهج َغبت انخالٌا  حجىأيا   ةًْ انخالٌا انقؼذ أاكبش انخالٌ نهصبغت 

% فقظ . كاٌ اَخشاس  2% فً حٍٍ شكهج انخالٌا انُافشة نهصبغت  21يا انقؼذة فقذ شكهج % أ 18انحًضت 

فقذ  انخالٌا انقؼذةايا انخالٌا انحًضت ػهى شكم حبال حقغ فً انًشكض ٔانجضء انخهفً يٍ انفص أنغذي ، 

 ػهى شكم كخم حقغ فً يحٍظ , ٔعظ ٔانًُطقت األيايٍت يٍ انفص أنغذي . اَخششث

 Pars intermedia)ي: )الفص الوسط

إَٔاع يٍ انخالٌا : كشٌٔت  .ٌكٌٕ ْزا انفص يخطٕسا فً انجايٕط ٔرٔ حغزٌت ديٌٕت كبٍشة ٔقذ اظٓش ٔجٕد  

، كشٌٔت غٍش يُخظًت ٔخالٌا إفشاصٌت ػًٕدٌت طٌٕهت راث ٍْٕنً فاحح أٔ داكٍ ْٔزا انُٕع يٍ انخالٌا 

 قت . انؼًٕدٌت نى ٌغجم يٍ قبم فً أي يٍ انذساعاث انغاب

 Pars tuberalis)) -الفص ألحدبي:

إَٔاع يٍ انخالٌا فً ْزا انفص انزي نى حغهظ ػهٍّ انذساعاث انُغجٍت يٍ  1أظٓشث انذساعت انحانٍت ٔجٕد 

قبم . ٔاٌ ْزِ انخالٌا ال حشبّ أي َٕع يٍ خالٌا انفص أنغذي ،انُٕع األٔل ْٕ خالٌا يكؼبت أٔ يخؼذدة 



ع انثاًَ خالٌا يخالٌٔت أسجٕاٍَت ،انُٕع انثانث خالٌا حششفٍت راث طبقخٍٍ فاححت انصبغت ، انُٕ  األضالع

 حغهف ْزا انفص ايا انُٕع انشابغ فٕٓ ٌشكم ػذد قهٍم يٍ خالٌا راث ٍْٕنً شفاف .

 (Pars nervosa) -الفص العصبي :

ا فً ْزا أظٓشث انذساعت إٌ انفص انؼصبً فً ركش انجايٕط ٌكٌٕ غٍش يخطٕس. ٔبانشغى يٍ قهت انخالٌ

 انفص نكٍ انذساعت انحانٍت أظٓشث ٔجٕد خالٌا عاَذة راث إٌَت , كشٌٔت , يثهثت ٔ إصبؼٍت يخطأنت .



 



 

 


