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मानवी शरीरातील गं्रथी आणि हामोन्स 

हार्मोन्स हे अंतः स्रावी गं्रथीदं्वारे स्राव केलेले रासायनिक पदाथथ आहेत. दुसऱ्या शब्ांत, आपण असे म्हणू शकतो की हार्मोन्स 

रे्मसेंजर म्हणूि कार्म करतात जे संपूणथ शरीरातील नियाकलापांवर नियंत्रण आनण सर्मन्वय ठेवतात.र्मािवी शरीरात, अंतः स्रावी 

प्रणालीर्मधे्य गं्रथीचें जाळे असते आनण वाढ आनण चयापचय यासह शरीराच्या कायाथचे नियर्मि करण्यासाठी हार्मोन्स तयार 

करतात. जेव्हा गं्रथी चुकीच्या प्रर्माणात हार्मोन्स तयार करतात तेव्हा त्याचा पररणार्म अंतः स्रावी रोगांवर होतो. म्हणूि, अंतः स्रावी 

प्रणाली गं्रथीचें एक जाळे आहे जे हार्मोन्स स्त्राव करते ज्यारु्मळे शरीराला योग्यररत्या कायथ करण्यास र्मदत होते. 

वेगवेगळ्या हार्मोन्सचे शरीराच्या आकारावर वेगवेगळे पररणार्म होतात. यापैकी काही हार्मोन्स प्रनिया सुरू करण्यासाठी नकंवा 

थांबवण्यासाठी त्वरीत कार्म करतात आनण काही त्यांचे कायथ करण्यासाठी दीर्थ कालावधीसाठी सतत कार्म करतात. ते 

शरीराची वाढ, नवकास, चयापचय, लैं नगक कायथ, पुिरुत्पादि इत्यादीरं्मधे्य र्मदत करतात जेव्हा शरीराला काय होते जेव्हा हे 

हार्मोन्स कर्मी -जास्त प्रर्माणात सोडले जातात. हा लेख आपल्या शरीराच्या कायाथसाठी आवश्यक र्महत्त्वाच्या हार्मोन्सच्या 

सूचीशी संबंनधत आहे. 

महत्त्वपूिण संपे्ररकांची यादी आणि त्ांची काये. 

गं्रथी हामोन्स कायण 

अनधवृक्क गं्रथी अल्डोसे्टरॉि र्मीठ, पाण्याचे संतुलि आनण रक्तदाब नियंनत्रत करते 

अनधवृक्क गं्रथी कॉनटथकोसे्टरॉईड 

शरीरातील रु्मख्य काये नियंनत्रत करते; दाहक-नवरोधी म्हणूि कायथ 

करते; रक्तातील साखरेची पातळी, रक्तदाब आनण स्नायंूची ताकद 

राखते; र्मीठ आनण पाण्याचे संतुलि नियंनत्रत करते 

नपटू्यटरी गं्रथी अँटीडायरेनटक हार्मोि (वासोपे्रनसि) रू्मत्रनपंडांर्मधे्य पाणी धारणा प्रभानवत करते; रक्तदाब नियंनत्रत करते 

नपटू्यटरी गं्रथी 

एडर ेिोकोनटथकोटर ोनपक हार्मोि 

(ACTH) 

सेक्स हार्मोन्स (स्त्रस्त्रयांर्मधे्य इस्टर ोजेि आनण पुरुषांर्मधे्य टेस्टोसे्टरॉि) 

आनण स्त्रस्त्रयांर्मधे्य अंडी आनण पुरुषांर्मधे्य शुिाणंूचे उत्पादि 

नियंनत्रत करते. 

नपटू्यटरी गं्रथी ग्रोथ हार्मोि (GH) 

वाढ आनण नवकासावर पररणार्म होतो; प्रनथिे उत्पादि उते्तनजत 

करते; चरबी नवतरणावर पररणार्म होतो 

नपटू्यटरी गं्रथी 

ल्यूनटिाइन ंग हार्मोि (एलएच) आनण 

फॉनलकल-स्त्रस्टमु्यलेनटंग हार्मोि 

(एफएसएच) 

सेक्स हार्मोन्स (स्त्रस्त्रयांर्मधे्य एस्टर ोजेि आनण पुरुषांर्मधे्य टेस्टोसे्टरॉि) 

आनण स्त्रस्त्रयांर्मधे्य अंडी आनण शुिाणंूचे उत्पादि नियंनत्रत करते 
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नपटू्यटरी गं्रथी ऑस्त्रक्सटोनसि 

स्तिार्मधे्य गभाथशय आनण दुधाच्या िनलकांचे आकंुचि उते्तनजत 

करते 

नपटू्यटरी गं्रथी प्रोलॅस्त्रिि 

स्तिांर्मधे्य दुधाचे उत्पादि सुरू करते आनण राखते; सेक्स 

हार्मोिच्या पातळीवर पररणार्म होतो 

नपटू्यटरी गं्रथी थायरॉईड-उते्तजक संपे्ररक (TSH) थायरॉईड संपे्ररकांचे उत्पादि आनण स्राव उते्तनजत करते 

रू्मत्रनपंड रेनिि आनण अँनजओटेस्त्रन्सि 

अनधवृक्क गं्रथीरं्मधूि dल्डोसे्टरॉिचे उत्पादि नियंनत्रत करूि थेट 

आनण रक्तदाब नियंनत्रत करते 

रू्मत्रनपंड एररथ्रोपोएनटि लाल रक्तपेशी (आरबीसी) उत्पादिावर पररणार्म होतो 

स्वादुनपंड ग्लूकागॉि रक्तातील साखरेची पातळी वाढवते 

स्वादुनपंड इनु्सनलि 

रक्तातील साखरेची पातळी कर्मी करते; ग्लूकोज, प्रनथिे आनण 

चरबीचे चयापचय उते्तनजत करते 

अंडाशय इस्टर ोजेि 

गभाथशय आनण स्तिांच्या कायाथसाठी र्महत्त्वपूणथ असलेल्या र्मनहला 

लैं नगक वैनशष्टट्यांचा आनण पुिरुत्पादक नवकासाचा नवकास 

प्रभानवत करते; तसेच हाडांच्या आरोग्याचे रक्षण करते 

अंडाशय प्रोजेसे्टरॉि 

गभाथशयाच्या गभाथशयाचे अस्तर उते्तनजत करते; स्ति 

उत्पादिासाठी स्ति तयार करते 

पॅराथायरॉईड 

गं्रथी पॅराथायरॉईड संपे्ररक (PTH) रक्तातील कॅनल्शयर्म पातळीचे सवाथत र्महत्वाचे नियार्मक 

कंठगं्रथी थायरॉईड संपे्ररक 

चयापचय नियंनत्रत करते; वाढ, पररपक्वता, र्मज्जासंस्था 

नियाकलाप आनण चयापचय यावर देखील पररणार्म होतो 

अनधवृक्क गं्रथी एनपिेनिि हृदयाचे ठोके, ऑस्त्रक्सजिचे सेवि आनण रक्त प्रवाह वाढवते 

अनधवृक्क गं्रथी िॉरपेिेनिि रक्तदाब राखतो 

अंडकोष 

(अंडकोष) 

वृषणात तयार होणारे लैं नगक 

वैनशष्टट्यांचे वाढ करणारे संपे्ररक पुरुष लैं नगक वैनशष्टटे्य आनण पररपक्वता नवकनसत आनण राखणे 
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शंकूच्या 

आकारचा गं्रथी रे्मलाटोनिि  ोपेसाठी र्मदत करण्यासाठी रात्रीच्या वेळी रे्मलाटोनिि सोडते 

हायपोथालेर्मस 

ग्रोथ हार्मोि ररलीन ंग हार्मोि 

(GHRH) नपटू्यटरी गं्रथीर्मधे्य वाढ संपे्ररक सोडण्याचे नियर्मि करते 

हायपोथालेर्मस थायरोटर ोनपि ररलीन ंग हार्मोि (TRH) 

नपटू्यटरी गं्रथीर्मधे्य थायरॉईड उते्तजक संपे्ररक सोडण्याचे नियर्मि 

करते 

हायपोथालेर्मस 

गोिाडोटर ोनपि ररलीन ंग हार्मोि 

(GnRH) नपटू्यटरी गं्रथीर्मधे्य एलएच/एफएसएच उत्पादि नियंनत्रत करते 

हायपोथालेर्मस 

कॉनटथकोटर ोनपि ररलीन ंग हार्मोि 

(सीआरएच) नपटू्यटरी गं्रथीर्मधे्य एडर ेिोकोनटथकोटर ोनपि ररलीजचे नियर्मि करते 

थायर्मस Humoral र्टक नलम्फोइड प्रणाली नवकनसत करण्यास र्मदत करते 
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