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 و اینترنت تلفن، مثل ارتباطی وسایل تمام روزی کنید تصور 

 ممکن شهر آن کردن اداره آیا. شود قطع شهر یک در رادیو

 فواصل در که را شهر مختلفهای بخش توانمی آیا بود؟ خواهد

 توانمی آیا کرد؟ هماهنگ دیگریک با دارند، قرار نزدیک یا دور

 اند؟رس شهر مردم همۀ اطالع به را خبر یک

 در. باشند مستقل دیگریک از توانندمینها یاخته ،ریاختگانپُ در

های دستگاه از یکی عصبی، دستگاه که دیدیم گذشته فصل

های یاخته تک تک با عصبی دستگاه اما. است بدن ارتباطی

می آشنا شیمیایی ارتباطات با فصل، این در. ندارد ارتباط بدن

 بدن فرایندهای از میمه شبخ چگونه که دید خواهیم و شویم

 .شودمی انجام آن توسط

 شیمیایی ارتباط: 1 گفتار

 مختلف نقاط بین ارتباطها نورون که دیدیم گذشته فصل در

 در راها مولکول نقش گفتار، این در. کنندمی برقرار را بدن

 .دید خواهیم ارتباط برقراری

 شیمیایی پیک

هیاخت. کندمی منتقل را پیامی که است مولکولی شیمیایی پیک

 .دارد نام هدف یاختۀ کندمی دریافت را پیام کهای 

 کندمی پیداها یاخته انبوه میان از را هدف یاختۀ چگونه پیک،

 برای هدف، یاختۀ رساند؟مین دیگر یاختۀ به اشتباهی را پیام و

میای هیاخت بر تنها پیک، مولکول (.1 شکل) دارد هگیرند پیک

 یاخته، این و باشد داشته را آن گیرندۀ که بگذارد رتأثی تواند

 .است هدف یاختۀ همان

 برسد، هدف یاختۀ به تا کندمی طی پیک که مسافتی براساس

 .کنندمی تقسیم بُرد دور و ُبرد کوتاه گروه دو به راها پیک

 
 یاختۀ در خود اختصاصی برگیرندۀ اثر طریق از پیک -1 شکل

 .کندمی ایجاد تغییر آن در هدف

 

 

 

ها یاختگان، یاختهتک ……در پُریاختگان  :1تست  

…… . 

 باشند.توانند فاقد هومئوستاز نمی -الف( برخ1

 دیگر مستقل باشند.توانند از یکنمی -( برخالف2

های ارتباطی توانند تحت کنترل یکی از دستگاهمی -( همانند3

 قرار گیرند.

های دیگر ارتباط نند با یاختهتوافقط از راه غشا می -( همانند4

 مستقیم برقرار کنند.

 پاسخ:

 

 

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را  :1تمرین 

 مشخص کنید:

 هر پیک شیمیایی که به خون ترشح شود، هورمون است. -الف

 بُرد، هورمون است. هر پیک شیمیایی دور -ب

یی ای است که برای هر پیک شیمیایاختۀ هدف، یاخته -پ

 گیرنده دارد.

 هر پیک شیمیایی فقط یک نوع یاختۀ هدف دارد. -ت

 پاسخ:
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 ُبرد کوتاههای پیک

 هایییاخته بین پیداست، آن نام از کهچنان برد، کوتاه پیک

 چند حداکثر و اندهم نزدیکی در که کندمی برقرار ارتباط

. است برد کوتاه پیک یک عصبی ناقل. دارند فاصله هم با یاخته

پس یاختۀ بر و ترشح سیناپسیپیش یاختۀ از پیک این

 .کندمی اثر سیناپسی

 دوربرد هایپیک

می وارد خون جریان به که هستند ییهاپیک دوربردهای پیک

ها هورمون. کنندمی منتقل دورهای فاصل به را پیام و شوند

 (.2 شکل) دوربردندهای پیک

 

 

 

 

 

 

 

 عصبی ناقل و هورمون مقایسۀ -2 شکل

 این در ؛کنندمی ترشح خون به را شیمیایی پیکها نورون اهیگ

 ناقل یک نه آید،می شمار به هورمون یک پیک این صورت،

 .عصبی

 بدنهای غده

 این. شوندمی ترشح ریز درونهای یاخته از هاهورمون

. شوند دیدهها اندام در پراکنده صورت به است ممکنها یاخته

 خواندیم گذشته سال در مثالً. مایهدید قبالً راها یاخته این مثال

 هورمون ترتیب، به دوازدهه و معده در ریز درونهای یاخته که

 است ممکن همچنین. کنندمی ترشح را سکرتین و گاسترین

 این در که یافت مجتمع صورت به را ریزدرونهای یاخته

درون غدۀ ترشحات. دهندمی تشکیل را ریزدرون غدۀ صورت،

 از را خود ترشحات ریزبرون غدّۀ اما شود،می وارد خون هب ریز

 (.3ل شک) ریزدمی بدن حفرات یا سطح به مجرایی طریق

 
 ریزبرون و ریزدرون غدۀ -3 شکل

یاختۀ عصبی  ……یاختۀ ترشحی عصبی  :2تست  

…… . 

رانی پیک شیمیایی خود را ترشح از طریق برون -( همانند1

 کند.می

طریق پیک شیمیایی خود روی یاختۀ  از -( همانند2

 گذارد.سیناپسی تأثیر میپس

 فاقد توانایی هدایت پیام عصبی است. -( برخالف3

 سیناپسی باشد.تواند نورون پسنمی -( برخالف4

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخص کنید در جدول زیر  -با عالمت + و  :2تمرین 

 ند؟ها دور بُرد و کدام نزدیک بُرد هستکدام پیک

 دور بُرد نزدیک بُرد پیک شیمیایی

   گاسترین

   دوپامین

   اریتروپویتین

   سکرتین

   هیستامین

 پاسخ:
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 را هاآنهای هورمون و ریزدرون غدد وها یاخته مجموع 

 دستگاه همراه به دستگاه این. نامندمی ریزدرون دستگاه

 به نسبت و کنندمی تنظیم را بدنهای فعالیت عصبی،

 دستگاه اصلی غدد. دهندمی پاسخ بیرونی و درونیی هامحرک

 .بینیدمی 4 شکل در را ریز درون

 
 اصلی ریز درون غدد -4 شکل

 

 ته:نک

 یاخته هدف محل ترشح هورمون

 معده گاسترین
 های کنارییاخته -1

 های اصلییاخته -2

 ریز پانکراسبرون دوازدهه سکرتین

 استخوان مغز قرمز کبد و کلیه اریتروپویتین

 

 
 

 

 

تواند جملۀ زیر را چند مورد از موارد نام برده می :3تست  

 (91)سراسری    تکمیل نماید؟ 

 . ……های عصبی دهندهطور معمول، انتقالبه

تری را در خون طی ها، مسافت کوتاهدر مقایسه با هورمون -الف

 کنند.می

 شوند.د میهای متفاوتی ساخته و آزادر پاسخ به محرک -ب

 شوند.های سریع و کوتاه مدتی را سبب میپاسخ -پ

های بدن نقش باشد و در هماهنگ کردن فعالیتمتنوع می -ت

 دارند.

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:

 

 

 -با توجه به جدول زیر با عالمت + و  :3تمرین 

های کدام مشخص کنید هر یک از موارد زیر مربوط به ویژگی

 غده است؟

 ریزغده برون ریزغده درون یویژگ

   عمل غیرآگاهانه

تحت کنترل دستگاه 

 عصبی محیطی

  

یاختۀ ترشحی چسبیده 

 به غشای پایه

  

   داشتن یاختۀ درون ریز

 پاسخ:

 

 

 چند مورد درست است؟ :2تست  

ریز اصلی بدن ترشح * سکرتین برخالف گاسترین از غدد درون

 شود.می

ریز بدن مرکز باالترین غده اصلی درون* در یک فرد ایستاده، 

 پردازش اولیه اطالعات حسی بدن است.

 روند.سن تحلیل می* بعضی از غدد اصلی بدن با افزایش 

رانی به مایع * سکرتین همانند گاسترین از طریق برون

 شود.ای وارد مییاختهبین

1 )1   2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:
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 ریز درونهای غّده: 2 گفتار

های فعالیت ،اند آن از مهمی بخشها غدّه که ریز، درون ستگاهد

 غدد گفتار، این در. کندمی تنظیمها هورمون وسیلۀ به را بدن

 .کنیممی بررسی انسان در را هاآنهای هورمون و ریز درون

 (هیپوفیز) مغزی زیر غده

 به ای هقسا با و است نخود یک اندازۀ به تقریباً مغزی زیر غدۀ

 درون غدّه این (.5 شکل) است متصل( هیپوتاالموس) نهنجزیر

 زیر غدۀ. دارد جای جمجمه کف از استخوانی در گودی، یک

می نامیده پسین و میانی پیشین، که دارد بخش سه مغزی

 نشده شناخته خوبی به انسان در میانی بخش عملکرد. شوند

 .است

 
 زیرمغزی غده -5 شکل

 پیشین بخش

می ترشح هورمون شش ،زیرنهنج ظیمتن تحت پیشین بخش

 دارد ارتباط پیشین بخش با خونیهای رگ توسط زیرنهنج. کند

 که کندمی ترشح مهارکننده و آزادکننده نام به هاییهورمون و

 کهاین یا شوند، ترشح پیشین بخشهای هورمون شوندمی باعث

 نقش نهنج زیر غدّۀ دلیل، همین به. شود متوقف هاآن ترشح

 .دارد عهده بر هاغدّه سایر ترشح تنظیم در یمهم

 با که است پیشین بخشهای هورمون از یکی ،رشد هورمون

 در. دهدمی افزایش را قد اندازۀ ،درازهای استخوان طولی رشد

 وجود غضروفی صفحۀ دو دراز،های استخوان سر دو نزدیکی

 غضروفیهای یاخته (6 شکل) دارند نام رشد صفحات که دارد

های یاخته که همچنان. شوندمی تقسیم صفحات این رد

های یاخته جانشین استخوانیهای یاخته آیند،می پدید جدیدتر

می رشد استخوان ترتیب، این به و شوندمی ترمیقدی غضروفی

 به غضروفی حالت از رشد صفحات ،بلوغ از بعد سال چند. کند

 متوقف تخواناس رشد حالت، این در. شوندمی تبدیل استخوانی

 «.بسته شده است رشد صفحات»  گویندمی و شودمی

 نکات مهم 

 های هیپوتاالموسهورمون                    

                                   

                                                 

 هامهارکننده -هاآزادکننده          ضد ادرار -توسیناکسی   

                                                 

 های درون ساقهرگ                  های بلندآکسون   

                                                 

 مویرگ هیپوفیز پیشین         مویرگ هیپوفیز پسین   

                                                 

 یز پیشینریز هیپوفهای درونسلول                  سیاهرگ         

                                                     

 LH- FSH-پروالکتین -رشد -محرک تیروئید -کلیهمحرک فوق       

                                                     

 مویرگ هیپوفیز پیشین                                    

                                                     

 هاسیاهرگ                                               

 

های آزادکننده

 هیپوتاالموس

 هورمون رشد

 پروالکتین

محرک 

 کلیهفوق

قشر 

 کلیهفوق

های هورمون

 جنسی

 وسترونآلد

 کورتیزول

 تیروئید محرک تیروئید
3T 

4T 

محرک 

غدد  فولیکولی

 جنسی

 تستوسترون

 کنندهلوتئینی
 استروژن

 پروژسترون
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 تواندمی رشد هورمون اند،نشده بسته صفحات این که زمانی تا 

 . دهد افزایش را قد

 
 رشد چگونگی و دراز هایاستخوان در رشد صفحات -6 شکل

 .استخوان

 تولد از پس. است پیشین بخش دیگر هورمون پروالکتین

 تا. داردمیوا شیر تولید به را شیری غدد هورمون، این نوزاد،

 اما. است همین تنها پروالکتین کار که شدمی تصورها مدت

 دستگاه در هورمون این نقش بر مبنی روزافزونی شواهد اکنون

 این مردان، در. است آمده دست به آب تعادل حفظ و ایمنی

 .دارد نقش نیز مثل تولید دستگاه فرایندهای تنظیم در هورمون

 را پیشین بخش ماندۀباقی هورمون چهار ،محرک هایهورمون

 فعالیت هاهورمون این ترشح با پیشین بخش. دهندمی تشکیل

 فعالیت ،تیروئید محرک رمونهو. کنندمی تنظیم را غدد سایر

 محرک هورمون کند؛می تحریک را( تیروئید) سپردیس غدّۀ

 هایهورمون و گذاردمی تأثیر کلیه فوق غدّۀ روی کلیه فوق

های غدّه کار دارند نام FSHو  LHکه  جنسیهای غدّه محرک

 .کندمی تنظیم ا( ربیضه و تخمدان) جنسی

 پسین بخش

 پسین بخش هایهورمون. سازدیمن هورمونی هیچ پسین بخش

 کهها هورمون این. شوندمی تولید زیرنهنج عصبیهای یاخته در

 بخش به هاآسه طریق از اندشده ساخته ایهیاخت جسم در

 ،ادراری ضدّ هاینام به هورمون دو (.7 شکل) رسندمی پسین

 در که ،توسیناکسی و شدیم، آشنا آن با قبل سال در که

 بخش در و ساخته زیرنهنج در شویم،می آشنا آن با  7 فصل

 .شوندمی ترشح و ذخیره پسین،

 

 

 

 

 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :4تمرین 

 پر کنید.

 به اندازۀ یک نخود است. ……مغزی(  -غدۀ زیر )نهنج -الف

ای که در گودی کف استخوان جمجمه قرار دارد غده -ب

 کند.ترشح می ……والکتین( پر -هورمون )آزادکننده

کند به بخشی از هیپوفیز که شش نوع هورمون ترشح می -پ

 است. ……لوب بویایی(  -)مغز میانیسمت 

بخشی از هیپوفیز که عملکرد آن توسط انسان به خوبی  -ت

بخش  ……ترین( کوچک -ترینشناخته نشده است )بزرگ

 هیپوفیز است.

 پاسخ:

 

 

 ست؟کدام عبارت درست ا :5تست  

 هر بخش از غده زیر مغزی تحت تنظیم غده زیر نهنج است.( 1

ها ( غدۀ زیر مغزی نقش مهمی در تنظیم ترشح سایر غده2

 دارد.

تر از غدۀ زیر مغزی های غدۀ زیر نهنج بیشتنوع هورمون( 3

 است.

های هیپوتاالموس از طریق رگ خونی به ( هر یک از هورمون4

 شود.هیپوفیز وارد می

 پاسخ:

 

 

در مورد صفحه رشد درستی یا نادرستی هر  :5تمرین 

 یک از جمالت زیر را مشخص کنید.

 دست بین مچ و کتف در  ریک از استخوان هایهدر  -الف

  همانند هریک از استخوان های بین مچ و نیم لگن وجود دارد.

 .می تواند با الیه پیوندی روی استخوان در تماس باشد -ب

 اورس یافت.در دوطرف آن می توان سامانه های ه -پ

  سروانی از سمت های استخهوان ران، یاختدر استخ -ت

 شود.های غضروفی میجایگزین یاخته

 پاسخ:
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 زیرنهنج با پسین بخش ارتباط -7 شکل

 (تیروئید) سپردیس غدۀ

 واقع حنجره زیر در و دارد سپر به شبیه شکلی تیروئید غدۀ

 شوندمی ترشح غدۀ این از که هاییهورمون (.8 شکل) است

 .تونینکلسی و تیروئیدیهای هورمون: از دانعبارت

 
 سپردیس غدۀ -8 شکل

و  3Tهای نام به دار ید هورمون دو تیروئیدیهای هورمون

4T و گلوکز تجزیۀ میزان تیروئیدیهای هورمون. هستند 

 ۀتجزی که جاییآن از. کنندمی تنظیم را دسترس در انرژی

 یاختۀ همگی، پس دهدمی رخ بدنهای یاخته همۀ در گلوکز

 .هستندها هورمون این هدف

 عصبی دستگاه نموّ برای 3T کودکی، و جنینی دوران در

 دستگاه نمو اختالالت به آن فقدان بنابراین، است؛ الزم مرکزی

 .انجامدمی جنین جسمی و ذهنی ماندگیعقب و عصبی

 تیروئیدی هورمون گاهآن نباشد، کافی مقدار به غذا در ید اگر

 با زیرمغزی غدۀ حالت این در. شوندمین ساخته کافی اندازۀ به

کدام گزینه برای تکمیل جملۀ زیر مناسب  :6تست  

 ؟نیست

 ……* صفحۀ رشد 

 ( از جنس بافت پیوندی است.1

 شود.های غضروفی آن تقسیم نمی( اگر بسته شود، یاخته2

 (پس از بلوغ فرد چندین سال وجود دارد.3

 شود.های قدیمی، استخوانی می( از سمت یاخته4

 پاسخ:

 

 

 

 جدول زیر را تکمیل کنید. :6تمرین 

 محل هدف محل ترشح هورمون

LH   

 غدۀ سپردیس  

   ضد ادراری

 پیشینهیپوفیز  هیپوتاالموس 

 پاسخ:

 

 

 

 چند مورد از موارد زیر درست است؟ :7تست  

هر هورمونی که در حفظ تعادل آب در بدن نقش دارد از  -

 شود.هیپوفیز پسین وارد خون می

هر هورمونی در محل تولید خود ذخیره و به خون وارد  -

 شود.می

تواند روی تنظیم شود میهورمونی که از غدد شیری تولید می -

 یندهای دستگاه تولیدمثل مردان مؤثر باشد.فرا

 غدد تیروئید در جلوی نای و زیر حنجره قرار دارند. -

 ( صفر4 3( 3 2( 2 1( 1

 پاسخ:
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 شودمی غده تربیش رشد باعث ،تیروئید محرک هورمون ترشح 

 به منجر تیروئید غدۀ تربیش فعالیت. کند جذب یتربیش ید تا

 .گویندمی گواتر آن به که شودمی آن شدن بزرگ

فراورده در موجود ید مقدار. است فراوان دریایی غذاهای در ید

 بستگی خاک ید مقدار به منطقه، یک دامی و کشاورزی های

 بسیاری همچون ما، کشور خاک در ید کمبود به توجه با. دارد

 غیر هایفراورده به متکی غذایی هایبرنامه کشورها، دیگر از

 .باشد بدن نیاز مورد ید کنندۀفراهم دتوانمین دریایی

 را بدن نیاز مورد ید تواندمی یددار نمک از : استفاده1فعالیت 

 شرایطی چه در یددار هاینمک که کنید تحقیق .کند تأمین

می ید جذب مانع غذاهایی چه و کنندمی حفظ را خود خواص

 شوند؟

 

 در سیمکل که زمانی. است تونینکلسی تیروئید، دیگر هورمون

ها استخوان از کلسیم برداشت از هورمون این. است زیاد خوناب

 .کندمی جلوگیری

 پاراتیروئیدهای غدّه

 قرار تیروئید پشت در عدد چهار تعداد به پاراتیروئیدهای غدّه

 .کنندمی ترشح پاراتیروئیدی هورمون غدد، این (.9 شکل)دارند

 
 پاراتیروئید هایغدّه -9 شکل

 

 ترشح خوناب کلسیم کاهش به پاسخ در اراتیروئیدیپ هورمون

 هورمون، این. دارد نقش کلسیم ایستاییهم در و شودمی

 همچنین. کندمی آزاد و جدا استخوان زمینۀ مادۀ از را کلسیم

 .دهدمی افزایش کلیه در را کلسیم جذب باز

 Dویتامین  بر اثر پاراتیروئیدی هورمون کارهای از دیگر یکی

 که کندمی تبدیل شکلی به را Dویتامین  هورمون، این. است

دهد. بنابراین، کمبود  افزایش را روده از کلسیم جذب تواندمی

 . شودمی روده از کلسیم جذب کاهش باعث D ویتامین

داخل پرانتز  جاهای خالی را با کلمات مناسب :7تمرین 

 پر کنید.

ریز روی غدۀ برون ……ضدادرار(  -هورمون )پروالکتین -الف

 اثر دارد.

هورمون محرک  ……همانند(  -توسین )برخالفاکسی -ب

 شود.تولید می ……نهنج(  -تیروئید در غدۀ زیر)مغزی

برخالف(  -با توجه به کمبود ید در خاک کشور ما )همانند -پ

ای غذایی متکی به هها، برنامهبسیاری از دیگر کشور ……

کنندۀ ید فراهم ……تواند( نمی -توانددریایی )میهای فراورده

 مورد نیاز بدن باشد.

زیرمغزی  ……همانند(  -ن )برخالفزیرمغزی پسی -ت

 اند.های عصبی ترشحیین دارای پایانۀ آکسون یاختهپیش

 پاسخ:

 

 

 

 

 

 درست است؟کدام مورد  :7تست  

کمبود ید و افزایش هورمون محرک تیروئید از غدۀ ( به دنبال 1

 شود.زیرنهنج، فرد دچار گواتر می

های ( در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرنده2

 یابد.خود، میزان کلسیم خوناب افزایش می

در جنین یا کودک، اختالل 4T( به دنبال عدم ترشح هورمون 3

 ود.شدر نمو دستگاه عصبی ایجاد می

های خود، های تیروئیدی به گیرنده( در پی اتصال هورمون4

 یابد.فعالیت نوعی آنزیم در غشای گلبول قرمز، افزایش می

 پاسخ:
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 کلیه فوق غدۀ 

 و قشری بخش دو از و دارد قرار کلیه روی کلیه فوق غدۀ

 (.10 شکل) اندمستقل دیگرهم از که است شده تشکیل مرکزی

 تنش شرایط در فرد وقتی. دارد عصبی ارساخت مرکزی بخش

 نور و نفریناپیهای نام به هورمون دو بخش این گیرد،می قرار

 فشار ،قلب ضربانها هورمون این. کندمی ترشح نفریناپی

 در را هانایژک و دهندمی افزایش را خوناب گلوکز و خون

های پاسخ برای را بدن تغییراتی چنین. کنندمی بازها شش

 .کندمی آماده مدت وتاهک

 دادن دست از غم مثل ،مدت طوالنیهای تنش به قشری بخش

 این. دهدمی دیرپا پاسخ کورتیزول ترشح با نزدیکان،

 .دهدمی افزایش را خون گلوکز هورمون

 ایمنی دستگاه کورتیزول یابد، ادامه زیادی مدت بهها تنش اگر

 .کندمی تضعیف را

 بازجذب که است دوسترونآل قشری بخش دیگر هورمون

 آب سدیم، بازجذب دنبال به. دهدمی افزایش کلیه از را سدیم

 .رودمی باال خون فشار نتیجه در و شودمی بازجذب هم

 را مردانه و زنانه جنسی هورمون از کمی مقدار قشری بخش

 .کندمی ترشح نیز جنس دو هر در

 
 کلیه فوق غدۀ -10 شکل

 

زیر را درستی هر یک از جمالت درستی یا نا :8تمرین 

 مشخص کنید.

از روده  Dدر حضور هورمون پاراتیروئیدی جذب ویتامین  -الف

 یابد.افزایش می

تر هورمون در افراد مبتال به سنگ صفرا احتمال ترشح بیش -ب

 پاراتیروئیدی وجود دارد.

به دنبال کاهش فعالیت غده پاراتیروئیدی تبدیل فیبرینوژن  -پ

 شود.دچار اختالل می به فیبرین

 دهد.هورمون پاراتیروئیدی میزان کلسیم ادرار را کاهش می -ت

 پاسخ:

 

 

هر هورمونی که روی سیستم ایمنی بدن  :8تست  

 . ……انسان تأثیرگذار است قطعاً 

 شود.های محیطی تولید میش( در اثر تن1

 شود.ای نوعی بافت پیوندی می( وارد مادۀ زمینه2

 شود.ر مستقیم آزادکننده ترشح می( تحت تأثی3

 شود.ای در پایین حنجره تولید می( از غده4

 پاسخ:

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز  :9تمرین 

 پر کنید.

 ……همانند(  -)برخالف 4Tو  3Tهای هورمون -الف

دارند(  -تأثیر )ندارندتونین روی عمل تطابق چشم کلسی

…… . 

غدۀ پاراتیروئید  ……همانند(  -غدۀ تیروئید )برخالف -ب

 یاختۀ هدف برای هورمون زیرمغزی است. ……دارای(  -)فاقد

 ……برخالف(  -کلیه )همانندفوق قشری در مرد بخش -پ

 . …… کند(نمی -کندبیضه هورمون جنسی زنانه ترشح )می

بخش  ……برخالف(  -ندکلیه )همانبخش مرکزی فوق -ت

ندارد(  -کلیه قرار )داردتحت تأثیر هورمون محرک فوققشری 

…… . 

 پاسخ:
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 لوزالمعده غدۀ 

 شده تشکیل ریزدرون و ریزبرون قسمت دو از لوزالمعده غده

 بیکربنات و گوارشیهای آنزیم ریز،برون بخش (.11 شکل) است

درون بخش. شدیم آشنا آن با گذشته سال در که کندمی ترشح

 ریزبرون بخش بین درها یاخته ازای همجموع صورت به ریز

 .دارند نام النگرهانس جزایر که است

 
 لوزالمعده -11 شکل

 و گلوکاگونهای نام به هورمون دو لوزالمعده ریزدرون بخش از

 .شودمی ترشح انسولین

 باعث شده، ترشح خون گلوکز کاهش به پاسخ در گلوکاگون

 را خون قند ترتیب، این به و شودمی گلوکز به وژنگلیک تجزیۀ

 ترشح خون گلوکز افزایش به پاسخ در انسولین. دهدمی افزایش

 قند ترتیب، این به و شودمیها یاخته به گلوکز ورود باعث و

 خون از را گلوکز نتوانندها یاخته اگر. دهدمی کاهش را خون

 علت همین به. یابدمی افزایش خون گلوکز غلظت بگیرند،

 به وضعیتی چنین .شودمی ادرار وارد آب آن دنبال به و گلوکز

ها یاخته دیابت، نوع این در. است معروف شیرین دیابت

 هاپروتئین حتی یا هاچربی از را خود نیاز مورد انرژی مجبورند

 تجزیۀ اثر بر. انجامدمی وزن کاهش به که آورند دست به

 وضعیت این اگر که شودمی لیدتو اسیدی محصوالت ،هاچربی

 آن، بر عالوه. شد خواهد منجر مرگ و اغما به نشود درمان

 افراد بنابراین،. دهدمی کاهش را بدن مقاومت ،هاپروتئین تجزیه

 و کنند رعایت پیش از بیش را بهداشت باید دیابت به مبتال

 .باشند کوچک چند هرهای سوختگی وها زخم مراقب

 به یا شودمین ترشح انسولین، Iنوع  در. است نوع دو بر دیابت

 خود بیماری یک بیماری، این. شودمین ترشح کافی اندازۀ

 کنندۀترشحهای یاخته ایمنی دستگاه آن در که است ایمنی

 با بیماری این .بردمی بین از را النگرهانس جزایر در انسولین

 IIنوع  دیابت در. آمد خواهددر واپایش تحت انسولین تزریق

 مقدار به انسولین IIنوع  در. نیست انسولین تولید در اشکال

 . دهندپاسخ نمیانسولین به آن های گیرنده اما دارد، وجود کافی

های مترشحه از چند مورد دربارۀ همۀ هورمون :9تست  

 (96)سراسری   ؟دق استغدۀ تیروئید انسان صا

 گذارند.بر بافت استخوان تأثیر می -

 ها نقش دارند.یاخته در ترشح مواد از  -

 های اسکلتی نقش دارند.در انقباض ماهیچه -

کاهش کلسیم خوناب می تواند روی تولید و ترشح آنها موثر  -

 .باشد

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:

  -------- شیرین دیابت ------مزهبی دیابتدر  :10تست  

 .شوندمیتحریک  هیپوتاالموس هایگیرنده -همانند ( 1

 .یابدحجم ادرار کاهش می -همانند ( 2

 .یابددفع ادرار از بدن افزایش می -برخالف ( 3

 .دهدتراوش گلوکز در کالفک رخ نمی -برخالف ( 4

 پاسخ:

تواند ناشی از می ……در یک فرد بالغ  :11تست  

    باشد. ……افزایش 

 هورمون کورتیزول -مقدار یاخته های میلوئیدیکاهش ( 1

 هورمون ضد ادراری -کاهش میزان آب خون( 2

 فشارهای روحی و جسمی -( افزایش دفع سدیم از کلیه3

دهم حریک اعصاب پات -چه توأمرسانی به ماهی( افزایش خون4

 حس

 پاسخ:

 

دیابت دو  ……در فرد مبتال به دیابت یک  :12تست  

……  

دفع  -( همانند1
H ها زیاد است.توسط کلیه 

 مقدار انسولین خون زیاد است. -( برخالف2

 شود.بر ذخیره گلیکوژنی عضالت افزوده می -( همانند3

 سال شایع است. 40تر در افراد باالی بیش -( برخالف4

 پاسخ:
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 از سن حدود II نوع تدیاب. دهندمین پاسخ آن به انسولین

 افرادی در تحرک عدم و چاقی نتیجه در بعد، به سالگی چهل

 .شودمی ظاهر دارند را بیماری زمینۀ که

 II نوع دیابت از پیشگیری برای که کنید تحقیق :2فعالیت 

 ؟کرد باید چه

 

 ریز درون غدد سایر

 است مغز ریز درون غدد از دیگر یکی (یزفاپی) مغزی رو غدۀ

 و( 12 شکل) دارد قرار چهارگانههای برجستگی باالی در که

 در هورمون این ترشح مقدار. کندمی ترشح مالتونین هورمون

 عملکرد. رسدمی حداقل به ظهر نزدیکی در و حداکثر به شب

 رسدمی نظر به اما ،نیست معلوم خوبی به انسان در هورمون این

 . باشد داشته ارتباط روزی شبانههای ریتم تنظیم در

 
 مغزی رو غدّۀ جایگاه -12 شکل

 تمایز در که کندمی ترشح تیموسین هورمون تیموس غدۀ

 تربیش 5 فصل درها لنفوسیت تمایز با. دارد نقشها لنفوسیت

 و جنسیهای غدّه عملکرد همچنین .شد خواهیم آشنا

 .دید خواهید 7 لفص در را هاآنهای هورمون

 هاهورمون بهها یاختههای پاسخ گوناگونی

 کهاین یا کند دریافت را هورمون چند یاخته یک است ممکن

 هورمون نوع براساس. کنند دریافت را هورمون یک یاخته، چند

. شودمی تفسیر خاصی عملکرد به پیک پیام ،هدف یاختۀ نوع و

می افزایش را خون یمکلس که پاراتیروئیدی هورمون وقتی مثالً

 اما کند،می زیاد را کلسیم جذب باز رسد،می کلیه به دهد

 کلسیم و شده استخوان تجزیۀ باعث استخوان در هورمون همان

 .کندمی آزاد را

 جدول زیر را تکمیل کنید. :10تمرین 

 IIدیابت  Iدیابت  اثرات

   بیماریلت ع

   انسولینترشح 

   انسولینیگیرنده 

   چربی بدنمقدار 

   قند خونمقدار 

   آبدفع 

   H+دفع 

 

جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل  :11تمرین 

 پرانتز پر کنید.

تحت تاثیر  ……( صفرا -نسولین ا)ندام سازندۀ هورمون ا -الف

 .دارد ین قرارهورمون سکرت

 -حداکثر وقتی مقدار ترشح هورمون مالتونین به ) -ب

می ............. می رسد فعالیت گیرنده های مخروطی (حداقل

 .حداکثر برسد. هبتواند 

می تواند در  فیز در باالی بخشی قرار دارد که یغدۀ اپ -پ

 …… (پردازش اولیه پیام های حسی اغلب بدن –شنوایی )

 .نقش داشته باشد

ح غده ترشح کنندۀ هورمون تیموسین همانند غده ترش -ت

تنظیم ریتم های شبانه  -تجزیه گلوکزکنندۀ هورمونی که  در )

 نقش دارد در جلوی نای واقع است. …… (روزی 

 پاسخ:

 

ا مشخص درستی یا نادرستی جمالت زیر ر :12تمرین 

 کنید:

 هر هورمون فقط یک نوع یاخته هدف دارد؟ -الف

برای یک نوع هورمون گیرندۀ هر یاخته هدف فقط  -ب

 اختصاصی دارد.

هیچ یاختۀ نمی تواند تحت تاثیر هم هورومون و هم ناقل  -پ

 عصبی باشد.

 هر هورمونی که روی لنفوسیت موثر باشد، تیموسین است. -ت

 پاسخ:
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 (زیست یازدهم)علی کرامت  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    تنظیم شیمیایی: 4فصل 
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 هاهورمون ترشح بازخوردی تنظیم 

 همین با اما شوند،می ترشح کم خیلی مقادیر درها هورمون

 هر تغییر بنابراین،. گذارندمی ایبرج را خود اثرات کم، مقدار

 درپیای همالحظ قابل اثراتها هورمون ترشح مقدار در کم چند

 دقت به بایدها هورمون ترشح علت همین به .داشت خواهد

 .شود تنظیم

 ترشح تنظیم در رایجی روش بازخوردی تنظیم چرخۀ

 در. شودمی دیده مثبت و منفی صورت دو به که ستهاهورمون

 تأثیرات یا هورمون یک مقدار افزایش منفی، ازخوردیب تنظیم

. بالعکس و شودمی هورمون همان ترشح کاهش باعث آن،

 تنظیم .شوندمی تنظیم منفی بازخورد توسطها هورمون تربیش

 (.13 شکل) است منفی بازخورد یک از مثالی انسولین،

 یا هورمون یک مقدار افزایش مثبت، بازخوردی تنظیم در

. شودمی هورمون همان ترشح افزایش باعث آن، تتأثیرا

می تنظیم مثبت بازخوردی چرخۀ توسط توسیناکسی عملکرد

 .شد خواهید آشنا آن با 7 فصل در که شود

 

 
 منفی با بازخورد گلوکز بازخورد تنظیم -13 شکل

 جانوران در شیمیایی ارتباط

 بین اطارتب برای فقط نه شیمیایی ارتباط از جانوران دنیای در

. شودمی استفاده نیز دیگریک با افراد ارتباط برای بلکه ،هایاخته

 یا فرد در و شده ترشح فرد یک از که هستند موادی هافرومون

 مثالً . کندمی ایجاد رفتاریهای پاسخ گونه همان از دیگری افراد

 دیگران به شکارچی حضور خطر هشدار برایها فرومون از زنبور

 شیمیایی ییهاگیرنده با قادرند مارها یا. ندکمی استفاده

 از و دهند تشخیص را هوا در موجودهای فرومون زبانشان،

ها فرومون ازها گربه. شوند آگاه خود اطراف در جانوران وجود

 .کنندمی استفاده خود قلمرو تعیین برای

 

 

 

 

 

در یک دختر بالغ، افزایش شدیدی در  :13تست   

دهد. در این فرد، رخ می… …هایمیزان ترشح هورمون

 (95خارج کشور) یابد.ترتیب افزایش و کاهش میبه ……

 چربی بدن کلسیم خون و ذخیرۀ -( یددار تیروئید1 

و  آزاد کننده ترشح هورمون -( موجود در هیپوفیز پسین2

 دارغلظت

های جنسی و ترشح هورمون -( هیپوفیزی مؤثر بر تخمدان3

 رحم ضخامت دیوارۀ

های فشار خون و میزان رشته -( بخش قشری غدد فوق کلیه4

 در بافت زیر پوستکالژن 

 پاسخ:

 

طور ، عبارت زیر را بهچند مورد :14تست  

 (96)سراسری   کند؟مناسب کامل می

 تا شودمی سبب ……در انسان، کاهش غیرطبیعی هورمون  

 .یابد کاهش ……

 بازجذب اوره به مایع بین سلولی -دیورتیکآنتی - 

 هابازجذب کلسیم در نفرون -غدد پاراتیروئیدی -

ترشح  -انسولین -


H هابه درون نفرون 

 غلظت پتاسیم در خون -آلدوسترون -

1 )1 2 )2 3 )3 4 )4 

 پاسخ:
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