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అంతస్స్రావక గ్ర ంథులు 

మానవుడిలో ఒక జత ఎడిినల్ గ్ర ంథులు మూతర  పండాల పైభాగ్ంలో ఉంటాయి. అధివృకక వలకలం నంచి 

విడుదలయ్యే హార్మోనల న కారి్టకాయిడుల  అంటారు. ఇవి మూడు రకాలు. అవి.. కారి్టస్స్ల్, అలోోసి్టరాన్, లైంగిక 

కారి్టకాయిడుల . ఎడిినలిన్ హార్మోన్ హృదయ స్పందన రేటున పంచి గండెపోటుకు కారణమవుతంది. పి్రజెసి్టరాన్న 

పిగ్నెన్సర హార్మోన్, గ్రభసి్స్వ నిర్మధక హార్మోన్ అంటారు. ఈ హార్మోన్ పండ పి్తిసా్స్ప్నకు తోడపడుతంది. పీనియల్ 

గ్ర ంథి మానవుడి మెదడు ద్వారగోరాం ప్ృషి్తలంలో ఉంటుంది. ఇది మెలటోనిన్ హార్మోన్న సి్విస్త ంది. 

1. ఎడి్రనల్ (అధివృక్క) గ్ర ంథులు 

మానవుడిలో ఒక జత ఎడిినల్ గ్ర ంథులు మూతర  పండాల పైభాగ్ంలో ఉంటాయి. అధివృకక గ్ర ంథిలో రండు 

భాగాలుంటాయి. 1. వలకలం.. అధివృకక గ్ర ంథి వెలుప్లి భాగ్ం. 2. దవా.. లోప్లి భాగ్ం. 

అధివృక్క వల్కల్ హార్మోన్లు : దీని నంచి విడుదలయ్యే హార్మోనల న కారి్టకాయిడుల  అంటారు. ఇవి మూడు రకాలు.  

ఎ)కారి్టస్స్ల్ 

బి)అలోోసి్టరాన్ 

స్ట)లైంగికకారి్టకాయిడుల  

 

కారి్టసాల్ 

ఈ హార్మోన్ పండి ప్ద్వరాాల జీవక్రరయలో పాల్గ ంటుంది. ఉప్వాస్(అతేవస్ర) ప్ర్టసా్టతలోల  గ్లల కోజ్న స్ంశ్లల షంచి రకత ంలోక్ర 

విడుదల చేస్త ంది. కాబటి్ట కారి్టస్స్ల్న పిాణరక్షక హార్మోన్ అంటారు. ఇది ఒక ఒతిత డి పోరాట హార్మోన్గా కూడా 

ప్నిచేస్త ంది. కారి్టస్స్ల్ అధికసి్స్వం వలల  కూషంగ్ర్ వాేధి (బఫెలోల  నెక్) వస్త ంది. 

- ల్క్షణాలు: ముఖం, అవయవాలు, వీపు పిాంతంలో కొవుా పేరుకుపోతంది. 

వీపుపై మూపురం (బఫెలోల  హంప్) వేలాడుతూ ఉంటుంది.  

కారి్టస్స్ల్ తకుకవైెతే అడిస్నర్ వాేధి వస్త ంది. లక్షణాలు: చరోంపై కంచు వరణ పు మచచలు, బరువు కోలోపవడం, 

కండరాల బలహీనత. 
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అలో్డసి్టరాన్ 

ఇది దేహంలో న్సరు, లవణాల తలేతన కర మప్రుస్త ంది. మూతర ం నంచి సోడియం (Na+) పునఃశోష్ణన 

పంచుతంది. అదే స్మయంలో ప్రటాషయం (K+), ఫాస్ఫేట్ అయానల న మూతర ంలోక్ర సి్వింప్జేయడంలో 

తోడపడుతంది. శరీరంలో ప్రటాషయం అయానల  గాఢత పరగ్డం పి్మాదకరం. కాబటి్ట అధివృకక ఆలోోసి్టరాన్ లోపస్ఫత  

మానవుడు మరణిస్స్త డు. 

 

ల ంగిక్కారి్టకాయిడ్లు  

ఇవి ఒక రకమైెన లైంగిక హార్మోనల (ఆండి్రజనర్). ఇవి స్త్త ా, పురుషులోల  లైంగిక హార్మోనల కు అనబంధంగా ప్నిచేస్స్త యి. 

ఈ హార్మోనల  అధిక సి్స్వం వలల  స్త్త ా , పురుషులోల  వాేధులు వస్స్త యి. అవి.. 

 విర్టలిజం: స్త్త ాలకు అవాంఛిత ర్మమాలు (గ్డోాలు, మీస్స్లు) రావడం, పురుష్ గంత. 

 హిర్సుటిజం: స్త్త ాలకు ఛాతీపైన, శరీరంపైన ర్మమాలు రావడం. 

 గ నకోమాసి్టయా: ఇది పురుషులకు వచేచ వాేధి. పురుషులకు రొముోలు ఏరపడటం. 

అధివృక్కదవవ 

అధివృకక దవా రండు రకాల హార్మోనల న ఉతపతిత  చేస్త ంది. 

ఎ) ఎడిినలిన్ (ఎఫినెఫిిన్) 

బి) నార్ ఎడిినలిన్ (నార్ ఎఫినెఫిిన్) 

ఇవి ఒతిత డి, అతేవస్ర ప్ర్టసా్టతలకు అనక్రరయగా ఉతపతిత  అవుతాయి. కాబటి్ట వీట్టని అత్యవస్ర హార్మోనల  

(ఎమరెన్సర హార్మోనల ), పోరాట లేద్వ ప్లాయన హార్మోనల , 3F హార్మోన్ (Fight -Flight - Fright), 4 హార్మోన్ 

(Sugar Metabolism, Salt retainning, Sex hormones, Source of Energy), బీపీ హార్మోన్ లేద్వ 

రకత పోటుకు కారణమైెన హార్మోన్ అని పలుస్స్త రు. 

ఈ హార్మోనల  వలల  భయం, కోప్ం వంట్ట భావోదేాగాలకు లోనైెనపుపడు వెంటుర కలు నికకబొడుచుకోవడం, 

చెమటప్టిడంతో పాటు హృదయస్పందన, శ్వాస్క్రరయ రేటు పరుగతాయి. 
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ఎడి్రనలిన్ 

హృదయ స్పందన రేటున పంచి గండెపోటుకు (బీపీ) కారణమవుతంది. 

 

నార్ ఎడి్రనలిన్ 

ఈ హార్మోన్ రకత  పీడనానిె తగిగ స్త ంది (నియంతిర స్త ంది) 

గ్మనిక: లోనోటోర ప్ర్ రకత పోటున తగిగ ంచడానిక్ర వాడే ఔష్ధం. 

 

2. బీజకోశాలు 

బీజకోశ్వలు రండు రకాలు.. 

1) పురుష్ బీజకోశ్వలు (ముష్కకలు) 

2) స్త్త ా బీజ కోశ్వలు 

 

ముష్కకలు/పుర్సషబీజకోశాలు  

ముష్కకలు పురుష్ పి్తేతపతిత  అంగాలు. ఒక జత ముష్కకలు శరీరం వెలుప్ల ముష్క గోణులోల  ఉంటాయి. 

 ముష్కకల్ పి్ధాన విధి: శుకర కణోతపతిత , హార్మోన్ విడుదల. ముష్కకలోల ని లిడిగ్ కణాల నంచి టెసిోసి్టరాన్ 

(ఆండి్రజెన్) అనే లైంగిక హార్మోన్ విడుదలవుతంది. 

 టెసి్టసి్టరాన్ విధి: కండరాల అభివృదిి, ముఖం, బాహుమూలాలోల  ర్మమాలు ఏరపడటం, పురుష్ కంఠధాని (గంత 

మారడం). ఈ లక్షణాలన దిాతీయ లైంగిక లక్షణాలు అంటారు. 

స్త్ర ీబీజకోశాలు  

స్త్త ాలలో ఒక జత స్త్త ా బీజకోశ్వలు ఉదర కుహరంలో ఉంటాయి. పిాథమికంగా ఇవి అండాలన ఉతపతిత  చేస్స్త యి. ఇవి 

పి్తి రుతచకర ంలోనూ ఒక అండానిె విడుదల చేస్స్త యి. ఈసిోాజన్, పి్రజెసిి్టరాన్లన విడుదల చేస్స్త యి. 

 ఈసి్టీజన్: ఈ హార్మోన్ స్త్త ాలలో దిాతీయ లైంగిక లక్షణాలన పిేరేపస్త ంది. అంటే రుతచకర  పిారంభం, 

స్త నాభివృదిి, స్త్త ా కంఠస్ారం. 
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 పి్రజెసి్టరాన్: దీనిె పిగ్నెన్సర హార్మోన్, గ్రభసి్స్వ నిర్మధక హార్మోన్ అంటారు. ఈ హార్మోన్ పండ పి్తిసా్స్ప్నకు 

తోడపడుతంది. ఫలధీకరణ ద్వారా ఏరపడిన పండానిె గ్రాభశయ గోడలకు అంట్ట పటిడంలో 

దోహదప్డుతంది. ఈ హార్మోన్ రుతచకర ం ఆగిపోవడానిక్ర, మళ్లల  ఫలధీకరణ జరగ్కుండా ఉండటానిక్ర 

తోడపడుతంది. కాబటి్ట గ్రభ నిర్మధక మాతర లోల  పి్రజెసి్టరాన్న ఉప్యోగిస్స్త రు. ఈ హార్మోన్ జరాయువు 

ఏరపడటానిక్ర తోడపడుతంది. 

 ర్టలాక్సున్ హార్మోన్: ఈ హార్మోన్న పి్స్వ స్మయంలో జరాయువు సి్విస్త ంది. ఇది స్ఖ పి్స్వానిక్ర 

దోహదప్డుతంది. 

3.థ మస్ గ్ర ంథి (బాల్గ్ర ంథి) 

ఈ గ్ర ంథి రండు ఊపర్టతితత ల మధే గండెకు దగ్గ రగా ఉంటుంది. ఇది తలిల గ్రభంలో ఉనె పండం(ఆర్మ వారం)లో 

ఏరపడుతంది. ఇది చినె పలల లోల  మాతర మే ఉంటుంది. కౌమార దశలో అదృశేమవుతంది. కాబటి్ట దీనిె బాలగ్ర ంథి, 

తాతాకలిక గ్ర ంథి, తిర్మగ్మన గ్ర ంథి, అంతర్టంచిపోయ్య గ్ర ంథి అని పలుస్స్త రు. ఈ గ్ర ంథి సి్వించే హార్మోన్ థైమోస్టన్. 

 థ మోస్టన్ విధి: లింఫోసైట్ కణాల ప్ర్టప్కాతకు తోడపడుతంది. ఫలితంగా 

పి్తిరక్షకాలు(యాంట్టబాడీలు)ఉతపతిత  అవుతాయి. ఇవి వాేధి నిర్మధకతన పంప్రందిస్స్త యి. మాంస్ం దుకాణాలోల  

జంతవుల థైమస్ గ్ర ంథిని స్త్ాట్ బి్రడ్గా అముోతారు. 

 ఎకిో హార్మోన్లు : కొనిె వినాళ గ్ర ంథుల నంచి బాహే వాతావరణంలోక్ర విడుదలయ్యే రస్స్యన ప్ద్వరాాలన 

ఎకిో హార్మోనల  లేద్వ పరమోనల  అంటారు. ఈ పరమోనల  కీటకాలోల  మాతర మే ఉంటాయి. 

 ఒక జాతి జీవుల నంచి విడుదలయ్యే పరమోనల న అదే జాతిక్ర చెందిన కీటకాలు మాతర మే గర్టత స్స్త యి. దీంతో 

వాట్ట మధే ఆకరష ణ, కమూేనికేష్నర్ నెలకొంటాయి.  

ఉద్వ: కూలీ చీమ మారాగ నిె ఇతర చీమలు పరమోనల  వలేల  అనకర్టస్స్త యి. 

4. పీనియల్ గ్ర ంథి  

ఇది మానవుడి మెదడు ద్వారగోరాం ప్ృషి్తలంలో ఉంటుంది. మెలటోనిన్ హార్మోన్న సి్విస్త ంది. ఇది శరీరంలోని 24 

గ్ంటల దిన ప్ర్టవరత న లేద్వ స్రేకడియన్ లయలన కర మప్రుస్త ంది. అంటే నిది, మెలకువల వలయానిె 

నియంతిర స్త ంది. 
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5. జఠరాంత్ర నాళ హార్మోన్లు  

జీరాణ శయం, ఆంతర మూలాల శ్లల ష్ోస్త రం హార్మోనల న సి్విస్త ంది. ఈ హార్మోనల  జీర్ణ గ్ర ంథుల చరేలన ప్ర్టరక్రష స్స్త యి. 

ఇది నాలుగ రకాల పపైడ్ హార్మోనల న సి్విస్త ంది. అవి... 

 గాసి్టీన్: ఈ హార్మోన్న జీరాణ శయం సి్విస్త ంది. ఇది జఠర గ్ర ంథులన పి్భావితం చేస్ట హైడి్రకోల ర్టక్ ఆమల ం, 

పపరనోజన్ విడుదలన పిేరేపస్త ంది. 

 సెక్సర టిన్: ఆంతర మూలం నంచి విడుదలయ్యే ఈ హార్మోన్ కోల మ, పైతే రస్స్ల సి్స్వానిె పిేరేపస్త ంది. మొదట 

కనగనె హార్మోన్ సక్రర ట్టన్. 

 కోలిస్టసి్టక నిన్: ఇది కూడా ఆంతర మూలం నంచి విడుదలవుతంది. పతాత శయానిె స్ంకోచింప్జేస్ట పైతేరస్స్నిె 

ఆంతర మూలంలోక్ర విడుదల చేయిస్త ంది. 

 పంక్సరయోజె మిన్: దీనిె ఆంతర మూలం సి్విస్త ంది. ఈ హార్మోన్ కోల మానిె ఉతేత జప్ర్టచ కోల మరస్ం విడుదలకు 

దోహదప్డుతంది. 
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