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غده هیپوفیز قدامی

Anterior Pituitary 
Gland
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هورمون های آزاد کننده و مهار کننده هیپوتاالموسی ترشحات هیپوفیز قدامی را 

کنترل می کنند

GHRH TRH

Somatotroph Gonadotroph Thyrotroph Lactotroph Corticotroph

CRHGnRH DP

GH LH  &  FSH TSH PRL ACTH

- -

Somatostatin or GHIH

Dopamine or PIH

SS

++ + ++

4



5



GH
 (سوهبتوتزوپ یب سوهبتوتزوپیي)هورهوى رشذ

  پزوتئیي(191 aa)

اس ًظز سبختوبًی شبیه پزوالکتیي و الکتوژى جفتی

بب ًبقل پزوتئیٌی  (%40)هورهوى پزوتئیٌی که: استثٌب(GHBP)  در

خوى حول هی شود

 ببفت هذف هشخص و اختصبصی ًذارد و تقزیبب روی توبم سلول هبی

رشذ هوه ببفت هبی قببل رشذ< ----بذى اثز هی گذارد
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GH receptor 
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(فاقد ویژگی تیروزین کینازی مستقیم)از خانواده گیرنده های سایتوکین ها

مبدل سیگنال و فعال کننده نسخه برداری



اثرات هورمون رشد 

Metabolic effects

 Proteins

 lipids

 Carbohydrates

Growth (anabolic) effects 
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3- Use of fatty acids for energy

آساد سبسی < -----آًشین لیپبس حسبص به هورهوى بب فعبل ًوودى  لیپولیشافشایش •

در هبیعبت بذى FAافشایش غلظت < ----اس ببفت چزبی  (FA)اسیذهبی چزة 

ATP <----کوآ استیل به اسیذچزة تبذیل :اًزژی بزای هب چزبی هصزف افشایش•

اًزژی تولیذ بزای کزبوهیذرات و پزوتئیي به ًسبت چزبی بودى هقذم •

کتوس بزوس و اسیذ استواستیک سیبدی هقذار ایجبد :کتوژًیک اثزات•
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اثرات متابولیک هورمون رشد



3- glucose utilization
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اثرات متابولیک هورمون رشد

(از سوبستراهایی مثل الکتات و گلیسرول)توسط کبد  گلوکونئوژنزافزایش •

(عضله اسکلتی و بافت چربی)کاهش برداشت گلوکز در  بافت ها  •

(مقاومت به انسولین)<---تضعیؾ اثرات انسولین بر برداشت گلوکز توسط بافت ها•

به داخل سلول aaانتقال < -----افزایش ترشح انسولین<---

 IIاختالالت متابولیک شبیه دیابت •

در خون، FAباال رفتن زیاد : علت•

کاهش حساسیت بافتها به انسولین< ---



اثرات متابولیک هورمون رشد

(1) protein synthesis
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تشدید حمل اسیدهای آمینه از ؼشای سلول

تشدید کپی برداری و ترجمه برای ساخت پروتئین

کاهش کاتابولیسم پروتئین ها



GHخالصه اعمال متابولیک 

افزایش توده پروتئینی بدن

 مصرؾ ذخایر چربی بدن

حفظ کربوهیدرات ها
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هورمون رشد( رشد دهنده)اثرات آنابولیک 

افزایش قد <-----رشد و تکثیر سلول های استخوان ساز -1

های احشاییافزایش سایز ارگان< ----رشد بافت های نرم  -2
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در تشدید رشد GHاثر 
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اثرات آنابولیک هورمون رشد

GH  :تحزیک رشذ غضزوف و استخواى:

سلول هبی و کٌذروسیت هب افشایش ًشست پزوتئیي توسط  -1

رشذ استخواى< -----استخواى سبس

ایي سلول هبسزعت تکثیز افشایش  -2

<  ---کٌذروسیت هب به سلول هبی استخواى سبس تبذیل -3

سبخت استخواى
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رشد طولی استخوان:

:  در محل ؼضروؾ های اپیفیزی

نشست ؼضروؾ جدید1.

تبدیل ؼضروؾ به استخوان جدید2.

رشد عرضی استخوان:

periosteumنشست استخوان جدید در <---افزایش فعالیت استئوبالست ها1.

استخوان ضخیم< ----افزایش سرعت تشکیل نسبت به بازجذب استخوان2.
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اثرات آنابولیک هورمون رشد

افزایش طول استخوان دراز



 دو روش بروز اثرات آنابولیکGH:

: مستقیم -1

GH افزایش رشد و تکثیر< ---بر سلول هدؾ اثر گذاشته

:ؼیر مستقیم -2

با تولید واسطه هایی به نام فاکتورهای رشد شبه انسولینی در کبد 
(مثال کندروسیت ها در محیط کشت)
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اثرات آنابولیک هورمون رشد



استئوبالست ها را تحریك مي كند“ قویا GH 18



Somatomedins
(insulin-Like Growth Factors)

 GH ---->liver (other tissues) ---> somatomedin--->
increasing all aspects of bone growth

 Effects:  similar to the effects of insulin on growth

 At least four kind of IGF but most important IGF-I

 Decrease GHRH or increase SS in the hypothalamus -
------>negative feed back control of GH secretion 
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Somatomedins
(insulin-Like Growth Factors)

 Its concentration in the plasma closely follows
the rate of GH secretion

 IGF-2 (somatomedin A)
 Ovarian follicles growth

 Lutein formation---> increases hormones secretion during 
pregnancy 

 Growth of fetus 
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Short Duration of Action of GH but 
Prolonged Action of Somatomedin C 

.
 GH: attaches (40%) only weakly to the 

plasma proteins in the blood
Half life<20min

 IGF-1:attaches (90%) strongly to a carrier 
protein (IGFBP) in the blood

Half life=20 hours
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prolongs the growth-promoting effects of the bursts of
GH secretions



عملکرد مستقیم و ؼیرمستقیم هورمون رشد

Figure 15.6
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تاثیر سایر هورمون ها بر رشد

انسولین :
 اثرات مکمل و هم افزا باGH

 تقویت انتقالaa ها به درون سلول ها

هورمون های تیروئیدی:
رشد عمومی و مؽز< ---بویژه قبل از تولد و چند سال اول پس از تولد

کوتیزول:
 ،بویژه قبل از تولد برای رشد و تکامل ریهGIکلیه و کبد ،

آندروژن ها و استروژن ها:
(بویژه در اوایل بلوغ) رشد اندام های جنسی و سایر بافت ها
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Regulation of Growth 
Hormone secretion 
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Daily secretion of GH
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pulsatile pattern



GH secretion during life 
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ترشح هورمون رشد

25%



Regulation of Growth Hormone 
secretion 

The precise mechanisms that control 
secretion of GH are not fully understood,

but several factors related to a person's 
state of nutrition or stress are known to 
stimulate secretion of GH
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  کاهش قند و اسیدهای چرب آزاد در خون

  (آرژنین)افزایش اسیدهای آمینه

 گرسنگی شدید بویژه کمبود پروتئین

 ورزش

  استرس های فیزیکی و عصبی

  استروژن و تستوسترون و هورمون های تیروئیدی

 خواب عمیق

GHRH  

Ghrelin

فاکتورهای محرک ترشح هورمون رشد
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فاکتورهای مهارکننده ترشح هورمون رشد

افزایش قند خون

 افزایش ترشح سوماتواستاتین < ----افزایش اسیدهای چرب آزاد خون

مقاومت به انسولین < ----چاقی

پیری

سوماتواستاتین

 

insulin-like growth factors
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:  GHؼلظت نرمال
ng/ml 3-1.6=فرد بالػ

ng/ml 6=نوجوان

بی ؼذایی طوالنی و

اتمام ذخایر پروتئینی و کربوهیدرات 

50 ng/ml

در شرایط حاد هیپوگلیسمی محرک قوی تری نسبت به کمبود مصرؾ پروتئین برای 

:است اما در شرایط مزمن GHترشح 



Role of the Hypothalamus, GHRH and 
Somatostatin in the Control of GH Secretion

 GH secretion is controlled by two factors 
secreted in the hypothalamus

 GHRH

 GHIH

 The ventromedial nucleus of hypothalamus: 

 secret GHRH 

 the same area that is sensitive to blood glucose 
concentration, causing satiety in hyperglycemic states 
and hunger in hypoglycemic states
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Decreased GH
Panhypopituitarism in the children 

 Dwarfism

Panhypopituitarism in the adult

Increased GH
Gigantism

Acromegaly
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Abnormalities by decreased GH

Before puberty           Dwarfism

Panhypopituitarism

All anterior Pituitary hormones

Reasons:

1-congenital (present from birth)

2- pituitary tumor ---> destroys the pituitary gland
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Abnormalities by decreased GH

Before puberty           Dwarfism

African pygmy & Levi-Lorain dwarf 

Rate of GH secretion is normal or high 

Reasons:

a hereditary inability to form somatomedin C

(a key step for the promotion of growth by GH)
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African pygmy
Levi-Lorain dwarf
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Abnormalities by decreased GH

After puberty (Panhypopituitarism )
1) chromophobe tumors

2) Craniopharyngiomas tumors

3) thrombosis of the pituitary blood vessels
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compress the pituitary gland

destroyed anterior pituitary cells

Occasionally occurs when a new mother develops 
circulatory shock after the birth of her baby



Abnormalities by decreased GH

After puberty (Panhypopituitarism )

general effects:
• Hypothyroidism

• Production of glucocorticoids by the adrenal glands

• secretion of the gonadotropic hormones --> sexual 
functions are lost
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the picture:
 lethargic person (from lack of thyroid hormones)
gaining weight(lack of fat mobilization by GH, ACTH & TSH )
Lost sexual functions
Patient treatement satisfactorily by administering adrenocortical
and thyroid hormones (Except for the abnormal sexual
functions)



Abnormalities by increased GH

Before puberty         Gigantism

acidophilic tumors in pituitary gland ----->  GH

Results in:
 All body tissues grow rapidly, including the bones

 before the epiphyses of the long bones have become fused 
with the shafts ----->  height -----> giant person

 has hyperglycemia---> overactivity & degeneration of β-cell

---> diabetes mellitus (10%)

 Development of panhypopituitarism eventually---> death 39



Gigantism
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Abnormalities by increased GH

After puberty          Acromegaty

acidophilic tumors in pituitary gland ----->  GH

Results in:
 Because the epiphyses of the long bones have fused with the shafts---> person 

cannot grow taller, but The bones become thicker

 Enlargement of: Bones of the hands and feet & membranous bones

 Kyphosis

 Soft tissues can continue to grow:

(tongue, the liver, and especially the kidneys, become greatly enlarged)
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Acromegaly
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