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 و با هم ارتباط دارند ا نمیتوانند مستقل از یکدیگر باشند در بدن جانداران پ ر یاخته ای ، یاخته ه -
نی ز با تک تک یاخته های بدن در ارتباط نیست درنتیجه هورمون ها  (عصب ی )بخصوص اعصاب و انشعابات آندستاگه  -

 پیک های شیمیای ی برای ارتباط بی ن یاخته های بدن به کمک ای ن دستاگه می آید. و سای ر 
 
  در فصل گوارش نی ز خواندیم فعالیت دستاگه گوارش را مانند بخش های دیگر بدن ، دستاگه  :دهم با نکته ترکیب ی

 عصب ی و هورمونی تنظیم میکند.
 

  ارسال پیام از طری ق یاخته های عصب ی -                                                                              
 ، عمر کوتاهتنظیم سری ع  -  دستاگه عصب ی  -                                           

 الکترییک –شیمای ی نوع پیام :  -                                                                                   
 : ارادی یا غی ر ارادی نحوه عمل -                                                                                   

                                                           
 ارسال پیام از طری ق خون  -                                                                           

 ، عمر طوالنی تنظیم کند -    دستاگه درون ری ز -                                           
 شیمیای ی : نوع پیام -                                                                           

 غی ر ارادی  : نحوه عمل -                                                                           
 
 گویند. می ری زدروندستاگه  های ترشح شده ازآنها،و هورمونری ز غدد درون ها وهبه مجموع یاخت ری ز :دستاگه درون 
 دستاگه عصب ی و درون ری ز از طری ق مولکو های ی به نام پیک شیمیای ی بی ن یاخته های بدن ارتباط برقرار میکنند 

 
 د. نته تولید کننده ،ترشح شده و باعث انتقال پیام میشومولکول های ی هستند که از یک یاخ تعریف : -                                     

 گذارد که گی رنده آن را داشته باشد.  ای ن مولکول ها فقط بر یاخته ای اثر می عملکرد : -                                     
 های ی که در نزدییک هم هستند.ار کردن ارتباط بی ن یاختهبرقر نقش:  -                                                                     

 یاخته ها حداکثر چند یاخته با هم افصله دارند.        وی ژیگ : -   کوتاه برد -                                                   
                                                                

 ناقل عصب ی : مثل دوپامی ن      -                                                                                   
 هیستامی ن  -                                                  مثال -                                                                      

 اینترفرون نوع یک  - مواد ترشحی غی ر عصب ی مثل   -                                                                                   
 عامل رشد زی ر محل زخم  -                                                                                                                                              

 آنزیم القا کننده مرگ برنامه ری زی شده  -                                                                                                                                              
 برد.ای دور میبه جریان خون وارد شده و پیام را به افصله نقش : -دوربرد    -                                                  

 مثل هورمون اکسی توسی ن و ضد ادراریرشح شده از یاخته عصب ی : ت -   مثال -                                                     
 ترشح شده ازیاخته درون ری ز یا غدد درون ری ز : انواع زیادی از هورمون ها  -                                                                  

 

انواع -  

 شیمیایی پیک

                                     های بدنتنظیم فعالیت

 (دهمیاز زیست  45شکل صفحۀ )
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 یاخته ای که تحت تأثی ر پیک های شیمیای ی قرار میگی رند .تعریف :  -                                   
 هدف ،پ روتئی ن های ی قرار دارد که گی رنده پیک های شیمیای ی اند در سطح یا درون یاخته -   وی ژیگ -                                   

 هر مولکول گی رنده ،اختصاصی است ؛ فقط به یک نوع هورمون خاص متصل میشود -                                                 
 

 زمان ترشح تا رسیدن به  یاخته هدف : ز مسیر گردش هورمون ا 
          ورود به مای ع بی ن سلولی              ورود به  رگ)خون(       برون رانی هورمون                  سلول درون ری ز    

 ایجاد تغیی ر در سلول هدف      گی رنده سلول هدف              خروج از رگ)خون(             مای ع بی ن سلولی                     
 
 یی : نکات مربوط به پیک های شیمیا 

 
 .ناقل های عصب ی فقط گروهی از پیک های شیمیای ی کوتاه برد را تشکیل میدهند 
 نی ز وجود دارد که در فصل های آینده  )مثل هیستامی ن(پیک های شیمیای ی کوتاه برد دیگری ،های عصب یعالوه بر ناقل

 .شویدبا آن ها آشنا می
 تواند ناقل عصب ی یا هورمون باشد.پیک شیمیای ی ترشح شده از پایانه آکسون نورون ها ، می 
  اگر پیک شیمیای ی توسط نورون ها به خون بری زد  ای ن پیک یک هورمون است نه انتقال دهنده عصب ی  و اگر به خون

 وارد نشود ناقل عصب ی است.
 .مثال هورمون های اکسی توسی ن و ضد ادراری توسط نورون های هیپ وتاالموس به خون می ری زد 
 شده اندورمون های ترشح شده از پایانه آکسون نورون ها هر دو از طری ق برون رانی ترشح ناقل های عصب ی و ه 
 ناقل های عصب ی و هورمون ها هر دو ابتدا وارد مای ع میان یاخته ای میشوند 
 .همه هورمون ها پیک دور بردند ؛ طی فرایند برون رانی به کمک مصرف انرژی ترشح میشوند ؛ قطعا به خون می ری زند 
  نده ناقل های عصب ی همواره درسطح غشای یاخته پس سیناپسی قرار دارند اما گی رنده های هورمون هاهم گی ر

 میتواند در سطح غشای یاخته هدف باشد و هم میتوانند داخل یاخته باشند.
 .هورمون ها همانند ناقل عصب ی میتوانند موجب تغیی ر نفوذپذی ری غشای یاخته هدف خود شوند 
  کنند و هم به عنوان انتقال دهنده عصب ی مثل "اپ ی نفری ن" از ی هم به عنوان هورمون عمل میبعضی مواد شیمیای

ها نی ز به عنوان انتقال دهنده ری زد، اما همی ن ماده از پایانه آکسونغده فوق کلیه به عنوان هورمون به خون می
 شود.عصب ی ترشح می

 وع اندام باشد مثل هورمون اگستری ن که از یاخته های یاخته سازنده پیک و یاخته هدف میتواند متعلق به یک ن
 ترشح کننده هورمون در غدد معده ترشح میشود و بر یاخته های اصلی و کناری در غدد معده اثر میگذارند.

  در صورتی که یاخته هدف هورمون در نزدییک آن قرار داشته باشد ، میتواند قبل از ورود به خون بر یاخته هدف خود
 بگذارد اما در هر صورت ،هورمون ها به خون می ری زند.نی ز اثر 

 ، موادی که از سلول ها ترشح میشوند و وارد خون میشوند ، میتواند هورمون نباشد به عنوان مثال آلب ومی ن 
فیبرینوژن و گلوب ولی ن از مهمتری ن پ روتئی ن های خوناب هستند که توسط سلول های سازنده خود به خون ترشح 

 میشوند.
 اشته باشید که هر پیک شیمیای ی کوتاه برد لزوما ناقل عصب ی نیست و هر پیک شیمیای ی که وارد خون میشود توجه د

 لزوما هورمون نیست.

   یاخته هدف 
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  : یاد آوری : هورمون هایی که در سال دهم خواندیم 
 

ری بر یاخته های کنااز بعضی یاخته های دی واره معده که در مجاورت پیلور قرار دارند ترشح وبا اثر  هورمون  گاسترین :-1
 ویاخته های اصلی غدد معده باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن میشوند.

 از یاخته های درون ری ز دوازدهه ترشح و با اثر بر پانکراس موجب افزایش ترشح بیکربنات از آن میشود. هورمون سکرتین : -2
های کبد و کلیه به درون خون ترشح میشود و با اثر بر مغز توسط گروه وی ژه ای از یاخته هورمون اریتروپویتین :   -3

 استخوان ،سرعت تولید گلب ول های قرمز را زیاد میکند.
 ن ها آشنای ی اکمل پیدا میکنیم. آکه در گفتار بعد با   هورمون ضد ادراری و هورمون های غدد فوق کلیه -4

 
 آن ماده ای خاص را به درون مجرا یا مجراهای ی ترشح میکند.که سلول های   اندامی است تعریف : -                   

 ...االموس، هیپ وفی ز ،فوق کلیه ومانند : هیپ وت) افقد مجرای ترشحی( درون ری ز : ترشح مواد به درون خون  -                               
 ریختن به سطح یا حفرات بدن مانند غدد بزایق، عریق ، اشیک ... برون ری ز : ترشح مواد به درون مجرا و  -                               

 
 کنند بلکه مواد خاصی را به درون مجراهای ی می ری زند. یاخته های برون ری ز پیک شیمیای ی ترشح نمی 
 ،مانند غدد مجاور پیلور در معده و غدد دوازدهه ، به صورت پ راکنده حاوی یاخته درون ری ز  برخی از غدد برون ری ز

 ترشحات یاخته های درون ری ز آن ها به خون وارد می شود. هستند؛
 بعضی غدد هم بخش درون ری ز و هم بخش برون ری ز دارند ؛مثل معده ،روده کبد ،پانکراس دهم : نکته ترکیب ی با. 

 ات های مختلف گوارشی و ی ون بیکربنبخش برون ری ز : ترشح آنزیم -                                      
    بخش درون ری ز : ترشح هورمون  انسولی ن و هورمون گلواکگون -                                      

 .آن صفرا را میسازد  بخش درون ری ز آن هورمون اریتروپ ویتی ن ترشح میکند و بخش برون ری ز مثال کبد :               
 
 

 غدد ترشح کننده صفرا ، غدد ترشح  بزایق ، غدد معده و روده ،کبد ،  حال خوانده ایم : غدده غدد برون ری زی که تا ب
 کننده ماده مخاطی و اشک و عرق ، غدد ترشح کننده ماده موم مانند در گوش و....

  غده های بدن نی ز میتوانند تحت تاثی ر ناقل های عصب ی قرار گی رند . :یازدهم  1با فصل  یترکیب نکته 
  آاگهانه تنظیم ها را به صورت نایطی فعالیت غدهتار دستاگه عصب ی محبخش خودمخ :یازدهم  1با فصل  یترکیب نکته

 .میکند
  دارای موی رگ های منفذ دار هستند غدد درون ری ز  : دهم 4با فصل  یترکیب نکته. 

 

 

 

 

 غده
انواع     -  

  مثال پانکراس
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 غده ای است در مغز )زی ر تاالموس و باالی هیپ وفی ز( -                                      
 هیپ وتاالموس یک مرکز عصب ی است و از بافت عصب ی تشکیل شده است. جنس : -                          

 هورمون مهار کننده و آزاد کننده برای تنظیم تولید هورمون های هیپ وفی ز پیشی ن دو نوع ترشح   -   نقش : -                                      
 دو نوع هورمون ضد ادراری و اکسی توسی ن و ذخی ره آن در هیپ وفی ز پسی ن  تولید  -                                         

 
 های هیپ وفی ز پیشی ن میشود.باعث ترشح هورمون        های آزادکنندههورمون -                                                             

 .های هیپ وفی ز پیشی ن میشودباعث توقف ترشح هورمون        هورمون های مهار کننده -                                                             
 

 ساخته شده توسط نورون های هیپ وتاالموس  -                                                                                                    
 بافت هدف : ماهیچه صاف رحم و پستان  -                                                                                                    

 زایمان راحت ترهای صاف رحم       قباض ماهیچهان -   توسی نهورمون اکسی -                                                             
 های صاف غدد شی ری       کمک به خروج شی رانقباض ماهیچه -                                                                                                    

 : مثبت یورد تنظیم بازخ -                                                                                                    
 

 ساخته شده توسط نورون های هیپ وتاالموس                 -                                                                                               
 هاکلیه   اندام هدف : -                                                                                               

 افزایش غلظت ادرار -                                                                                                                                                        
 حفظ آب بدن                                                                      -                                                                                                                                                        

 عدم ترشح یا اکهش ترشح آن موجب دیابت ب ی مزه میشود. -                                                                                               
 منفی تنظیم بازخوردی : -                                                                                               

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 هیپوتاالموس

هاهورمون -  

ضد ادراری هورمون - نقش : افزایش بازجذب آب از نفرون -   

 (دهمیاز زیست  45شکل صفحۀ )
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 زه یک نخود است و توسط ساقه ای به هیپ وتاالموس متصل است.تقریبا به اندا  وی ژیگ : -                             
 از کف جمجمه   استخوانیدرون یک گودی ، در   جایاگه : -                             

 متشکل از اجتماع آکسون یاخته های عصب ی هیپ وتاالموس)افقد یاخته درون ری ز(  -                                             
 های اکسی توسی ن و ضد ادراری هورمون ذخی ره و ترشح  نقش : -                                             

 بافت هدف : بسیاری از اندام های بدن ب وی ژه استخوان و ماهیچه -                                                                 
 نقش : رشد اندام ها مانند رشد استخوان های دراز  -                                                                 

 محل اثر : صفحات غضرویف رشد در نزدییک دوسر استخوان دراز -                                                                 

 میشودهای غضرویف در صفحات رشد باعث تقسیم یاخته -1                                                                                          
 به وجود می آید های غضرویف جدیدیاخته -2                                                                                          

  جانشی ن می شود های غضرویف قدیمهای استخوانی به جای یاختهیاخته -3                                                                                  
   میشود تبدیل به استخوانیاز حالت غضرویف چندسال بعد از بلوغ صفحات رشد  -5                                                                                        

 بسته میشوند  درنهایت صفحات رشد -4                                                                                          
                                                        

 تحریک تولید شی ر در غدد شی ری در زنان )پس از تولد نوزاد ( -                                                                                  
 فرآیندهای دستاگه تولیدمثل در مردان تنظیم -                                                                                  

 حفظ تعادل آب)با اثر بر کلیه( -                                                                                  
 موثر در دستاگه ایمنی  -                                                                                  

 تنظیم بازخوردی : مثبت      -                                                                                  
          

 تحریک فعالیت غده سپ ردیس )تی روئید(    محرک تی روئید: -                                                                                  
 تأثی ر برروی غده فوق کلیه محرک فوق کلیه: -                                                                                  

 (بیضه و تخمدان)های جنسیتنظیم اکر غده (:LHهای جنسی)محرک غده -                                                                                  

 (بیضه و تخمدان)های جنسیتنظیم اکر غده (:FSHهای جنسی)محرک غده -                                                                                     

 
o  بخصوص دقیقا ببینید هورمون های محرک با کدام غدد سرو اکر دارند خوب یاد بگی رید،لطفا ای ن نمودار رو 
 
 
 
 
 
 

 هیپوفیز

پیشی ن -  

هورمون -  
رشد   

هورمون پ روالکتی ن -  

هورمون های محرک -  

عملکرد -  

پسی ن -  

 (دهمیاز زیست  47)شکل صفحۀ  
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 : نکات مربوط به هیپوتاالموس و هیپوفیز  
 
 نورون های عصب ی ،برون رانی میشوند. آکسونی تاالموس از پایانههمه هورمون های هیپ و 
  ارتباط هیپ وتاالموس با هیپ وفی ز پسی ن از طری ق یاخته های عصب ی است اما هورمون های هیپ وتاالموس از طری ق

 رگ های خونی به  هیپ وفی ز پیشی ن می رسند.
 ها به وس تولید شده و از طری ق آکسونهای عصب ی هیپ وتاالمهای اکسی توسی ن و ضدادراری توسط یاختههورمون

 ری زد.شود ، سپس در مواقع نیاز به خون میرسد و در آن ذخی ره میبخش پسی ن هیپ وفی ز می
  بخش پسی ن هیپ وفی ز افقد یاخته درون ری ز است و فقط ذخی ره و ترشح کننده هورمون های ساخته شده توسط

 هورمون ترشح میکنند. 6نواع یاخته های درون ری ز است که نورون های هیپ وتاالموس است. اما بخش پیشی ن دارای ا
 .هورمون های آزاد کننده و مهار کننده فقط بر بخش پیشی ن هیپ وفی ز اثر گذارند 
  هورمون های آزاد کننده و مهار کننده به طور اختصاصی عمل میکنند؛مثال نوعی هورمون آزاد کننده سبب افزایش

 وفی ز پیشی ن میشود ؛در نتیجه فعالیت غده تی روئید افزایش میابد.ترشح هورمون محرک تی روئید از هیپ 
  هورمون های آزاد کننده و مهارکننده هیپ وتاالموس با اثر بر هیپ وفی ز پیشی ن در تغیی ر فعالیت سر استخوان های دراز

غدد جنسی و یاخته های غضرویف ،غدد شی ری ، یاخته های دستاگه ایمنی ، کلیه ،غده تی روئید ،غده فوق کلیه و 
 مردانه و زنانه نقش دارند.

  غده هیپ وتاالموس و هیپ وفی ز روی فعالیت غدد پاراتی روئیدی ، پانکراس ، تیموس ، اپ ی فی ز، یاخته های درون ری ز
 روده و معده و حتی اریتروپ ویتی ن اثری ندارد.

 ندارند. هورمون های اکسی توسی ن و هورمون رشد و پ روالکتی ن در تنظیم فعالیت سای ر غدد نقشی 
  نوع غده تی روئید ، فوق کلیه ،و جنسی دخالت دارد. 3هورمون های محرک در تنظیم فعالیت 
  تی روئید(دخالت  1غده جنسی +  2غده فوق کلیه +  2عدد غده ) 5هورمون های محرک هیپ وفی ز پیشی ن در تنظیم

 دارند.
  ربان قلب ، فشار خون ،تشنیگ و  هیپ وتاالموس در تنظیم دمای بدن ، تعداد ض :یازدهم  1با فصل  یترکیب نکته

 گرسنیگ و خواب نقش دارد.
 هیپ وتاالموس هم به طور مستقیم )چون مرکز تشنیگ است (و هم به طور غی ر  :یازدهم 1با فصل  یترکیب  نکته

مستقیم )با ترشح هورمون ضد ادراری (در تنظیم آب بدن مؤثر است. عالوه بر ای ن هیپ وتاالموس با ترشح هورمون 
ثر بر هیپ وفی ز پیشی ن سبب تولید هورمون محرک بخش قشری غده ی فوق کلیه برای تنظیم آب بدن آزاد کننده و ا

 میشود)هورمون آلدوسترون مترشحه از غده فوق کلیه در تنظیم آب بدن نقش دارد(
  موی رگ های خونی هیپ وتاالموس از نوع پی وسته است چون جزو دستاگه عصب ی مرکزی  : با دهم یترکیب نکته

 محسوب میشود.
 ورمون رشد بر یاخته های استخوانی اثری ندارد و نمیتواند  سبب رشد ای ن یاخته ها شود بلکه بر بافت غضرویف اثر ه

 دارد.

 (دهمیاز زیست  48)شکل صفحۀ  
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  صفحات رشد غضرویف در نزدییک دوسر استخوان های دراز قرار دارند. در دوسر استخوان های دراز به مقدار کمتری بافت
 فنجی  قرار دارد.) صفحات رشد بیشتر با بافت اسفنجی در تماسند(فشرده و به مقدار بیشتر بافت استخوانی اس

  صفحات رشد در استخوان های کوتاه و پ هن مشاهده نمیشود و ای ن استخوان ها در افزایش قد نقش ندارند 
 رشد به سمت تنه استخوان دراز بافت استخوانی )فشرده  در سن رشد صفحات رشد باز هستند و تحت تاثی ر هورمون

 د .ننجی( و به سمت سر استخوان یاخته های غضرویف جدید را میساز و اسف
  چند سال بعد از بلوغ ،صفحات رشد از حالت غضرویف به استخوانی تبدیل میشود؛ در ای ن حالت رشد طولی استخوان

 متوقف میشود. و میگویند صفحات رشد بسته شده است.
  ت رشد  به بافت فشرده  استخوانی تبدیل میشود. چند سال بعد از بلوغ صفحا یازدهم  : 3با فصل  یترکیب نکته 
  غضروف مفصلی بر خالف صفحات رشد فقط در تماس با بافت فشرده استخوان است. یازدهم : 3با فصل  یترکیب نکته 
  پس از بسته شدن صفحات رشد نی ز ممکن است تقسیم و تولید یاخته های استخوانی  یازدهم: 3فصل  با یترکیب نکته

های غی ر میکروسکوپ ی نی ز ،یاخته های نزدیک محل شکستیگ ، یاخته های استخوانی  انجام شود مثال در شکستیگ
 میسازند.

  رای ن بناب استخوان ها در اثر فعالیت بدنی یا اضافه وزن ،متراکم تر و ضخیم تر میشود؛ یازدهم : 3با فصل  یترکیب نکته
 فزایش یا اکهش یابد.پس از بسته شدن صفحات رشد اگرچه رشد طولی ندارند اما قطر آن ها میتواند ا

 
 

 : مقایسه هورمون پروالکتین و اکسی توسین 
 هورمون پ روالکتی ن از هیپ وفی ز پیشی ن و هورمون اکسی توسی ن از هیپ وفی ز پسی ن ترشح میشود. الف(

 غدد شی ری پستان هدف مشترک دو هورمون پ روالکتی ن و اکسی توسی ن است. ب(
ری ز غدد شی ری اثر میگذارد و هی چ نقشی در خروج شی ر از غدد پستانی هورمون پ روالکتی ن بر روی یاخته های درون  ج(

ندارد. اما هورمون اکسی توسی ن بر یاخته های ماهیچه ای صاف غدد شی ری قرار دارد اثرمیکند و به خروج شی ر کمک 
  میکند.

 ی توسی ن حی ن زایمانهورمون پ روالکتی ن بعد از تولد نوزاد سبب تولید شی ر در غدد شی ری میشود اما هورمون اکس د(
 باعث افزایش انقباضات رحمی و زایمان طبیعی میشود و بعد از تولد نوزاد سبب خروج شی ر میشود. 

 هورمون پ روالکتی ن در مردان در تنظیم فرآیند های دستاگه تولید مثل نقش دارند اما نقشی در تولید شی ر ندارد. (ه
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 : تیروئید  
 لوی نای و زی ر حنجره قرار دارد و دونوع هورمون ترشح میکند.یک غده سپ ری شکل است که در ج -
 تنظیم بازخوردی منفی دارد.  -

 اندام هدف : همه یاخته های بدن  -                                                    
                                                    تنظیم می زان تجزیه گلوکز در یاخته ها -                                                                                                              

 دسترس یاخته ها  تنظیم می زان انرژی در  -                                                نقش -                                                                
                                                           در دوران جنینی وکودیک : نمو دستاگه عصب ی مرکزی  T3 نقش -                                                                   

 آمینواسیدتی روزی ن + ید ساختار : -                                                         
 تنظیم توسط محرک تی روئید -                                                    

 
 هناگمی که کلسیم خوناب زیاد است. زمان ترشح : -                                                        

 افزایش رسوب کلسیم در استخوانداشت کلسیم از استخوان          جلوگی ری از بر  نقش : -                                                        
 ای ن هورمون در استحاکم بافت استخوانی و جلوگی ری از پ ویک استخوان نقش دارد.  افیده : -                                                        

 .اکهش یا فقدان آن باعث پ ویک استخوان میشود -                                                  
    توسط می زان کلسیم خوناب تنظیم : -                                                  

 
 

 یپاراتیروئید های غده  : 
 

 هستنددر پشت غده تی روئید  کوچک  غده متشکل از  -
 ترشح میکنند رمون پاراتی روئیدیهو نقش غدد پاراتی روئیدی : -
و با افزایش کلسیم خوناب در هم ش کلسیم خوناب ترشح شده  در پاسخ به اکه نقش هورمون های پاراتی روئیدی  : -

 ایستای ی کلسیم نقش دارد
 بافت های هدف هورمون پاراتی روئیدی :  -

 میشود ای استخوانکلسیم از ماده زمینهموجب جدا شدن  هورمون پاراتی روئیدی  :یاستخوانبافت  .1
 را افزایش دهد در روده کلسیم که جذبتبدیل میکند  به شکلی را  Dویتامی ن  هورمون پاراتی روئیدی : Dویتامی ن  .2

 میشود  افزایش بازجذب کلسیم در کلیهموجب  هورمون پاراتی روئیدی کلیه :  .3
 

 استمی زان کلسیم خوناب  می زان هورمون های پاراتی روئیدی براساستنظیم  -
 
 
 
 

 های تیروئیدیالف( هورمون
(T3  وT4) 

 ب( هورمون کلسی تونین

 بدن تنظیم سوخت و ساز  -

 (دهمیاز زیست  48صفحۀ  شکل) 

 (دهمیاز زیست  49صفحۀ  باالی شکل) 
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 کات مربوط به غده تیروئید و پاراتیروئید : ن 
 
  هورمون های غده تی روئید منظور کلسی تونی ن و همهگفتن  اگر T3  وT4  است اگر گفتن هورمون های تی روئیدی

است. )با اینکه کلسی تونی ن هم از تی روئید ترشح میشود اما منظور از هورمونی های تی روئیدی  T4و  T3منظور فقط 
 است( T4و  T3فقط 

 .هورمون محرک تی روئیدی فقط بر هورمون های تی روئیدی مؤثر است و بر کلسی تونی ن اثر ندارد 
 اخته های چون همه یاخته های بدن ، یاخته هدف هورمون های تی روئیدی هستند ،افزایش یا اکهش آن ها بر همه ی

 ت و تو تستا خیلی ازش استفاده میشه( مهم هس ااثر گذار است. )بچه ها ای ن نکته  واقع بدن حتی یاخته های عصب ی
 و محرک ترشح هورمون پاراتی روئیدی اکهش کلسیم خوناب  افزایش کلسیم خوناب است ، محرک ترشح کلسی تونی ن

 است. 
 .هورمون کلسی تونی ن و پاراتی روئیدی هر دو فقط تحت تاثی ر می زان کلسیم خوناب هستند 
 های تی روئیدی ندارد. افزایش یا اکهش کلسیم خوناب اثری بر هورمون 
 .هورمون کلسی تونی ن برخالف هورمون های تی روئیدی افقد ید در ساختار خود است 
  فقدان هورمونT3 .دردوران جنینی وکودیک موجب عقب ماندیگ ذهنی و جسمی جنی ن میشود 
 ود.ژن ( میشتی روئید باعث افزایش قند خون نمیشود بلکه موجب افزایش مصرف و تولید گلوکز )از تجزیه گلیکو 
  یاخته های استخوانی ، تنها بافتی از بدن هستند که برای همه هورمون های غده تی روئید گی رنده دارند)هورمون های

T3  وT4   برای تنظیم سوخت و ساز یاخته های ای ن بافت و هورمون کلسی تونی ن ،برای تنظیم می زان کلسیم موجود
 در ای ن بافت الزم است(

 الف پاراتی روئید تحت تاثی ر هورمون محرک هیپ وفی زی قرار دارد.ترشحات تی روئید برخ 
  نکته ترکیب ی فوق مهم : پ راکری غده تی روئید در بزرگسالی باعث میشود که می زان ترشح هورمون های تی روئیدی

 (و تولید کربن دی اکسید )وحتی فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک ATPافزایش میابد و در نتیجه سوخت و ساز وتولید 
افزایش یافته ، ضربان قلب برای دفع کربن دی اکسید افزایش یافته و همچنی ن فرآیند های نیازمند به انرژی مثل 

 انقباض ماهیچه ها نی ز افزایش میابد.
 .در اثر کم اکری تی روئید و اکهش ترشح هورمون های آن ،مقدار ذخی ره گلیکوژن بدن و مقدار بافت چرب ی افزایش میابد 
 ری پاراتی روئید می زان کلسیم خوناب اکهش میابد در نتیجه هر بیماری که به کلسیم مرتبط است )مثل در پ ی کم اک

 انعقاد خون یا پ ویک استخوان یا اختالالتی در انقباض ماهیچه ها (میتواند ایجاد شود.
 های یاخته های پاراتی روئیدی باعث انقباض مدوام و خودبخودی عضالت و تحریک پذی ری بیش ازحدبرداشتن غده

 شود.عصب ی می
  هورمون پاراتی روئیدی در کلیه و استخوان دارای گی رنده و در روده افقد گی رنده است)چون هورمون پاراتی روئیدی با اثر

 باعث افزایش جذب کلسیم در روده باریک میشود(  Dبر ویتامی ن 
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    : همه چیز در مورد بیماری گواتر 
 

 د دارند.تند بنابرای ن غده تی روئید برای ساخت ای ن هورمون ها نیاز به ی  هورمون های تی روئیدی ید دار هس -
 ید مورد نیاز بدن از طری ق مواد غذای ی)بخصوص غذ اهای دریای ی( تامی ن میشوند. -
ید فرآورده های کشاورزی و دامی به ید خاک بستیگ دارد که ید خاک ای ران کم است پس غذاهای دریای ی بیشتری نیاز  -

 داریم.
 غذاهای خانواده کلم ، سویا ، ذرت از مهمتری ن موادی هستند که مانع جذب ید میشوند. -
 اگر ید در غذا اکیف نباشد هورمون های تی روئیدی به اندازه اکیف ساخته نمیشوند. -
 در پ ی اکهش هورمون های تی روئیدی  ترشح هورمون محرک تی روئید از هیپ وفی ز پیشی ن افزایش میابد. -
 رمون محرک تی روئید باعث تقسیم یاخته های غده تی روئید و رشد بیشتر غده برای جذب ید بیشتر میشود.افزایش هو -
 فعالیت بیشتر غده تی روئید منجر به بزرگتر شدن آن میشود که به آن گواتر میگویند. -

  د. قرار نمیگی ر کلسی تونی ن برخالف هورمون های تی روئیدی افقد ید در ساختار خود است و تحت تاثی ر کمب ود ید 
 

  :  اثر سرما بر متابولیسم بدن برای گرم نگه داشتن خود 
 

 هورمون تحریک هورمون آزاد کننده        هیپ وفی ز پیشی ن             گی رنده سرما در پ وست         هیپ وتاالموس      

 تولید گرما ش متاب ولیسم       افزای        T4و  T3افزایش کننده تی روئید        تی روئید             

 
 بر هریک از موارد زی ررا بنویسید؟  Dویتامی نکمب ود اثر سوال:

 . کلسیم خون2         . جذب کلسیم از روده                                  1

 ترشح هورمون پاراتی روئیدی  .5         . ترشح کلسی تونی ن                                   3

 ها. بازجذب کلسیم از نفرون5ها                                         . استحاکم استخوان4

 . مقدار کلسیم دفع شده در مدفوع8. مقدار کلسیم دفع شده در ادرار                            7
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 : غدد فوق کلیه  
 

 دو عدد هستند که هرکدام روی یک کلیه قرار دارند.  -
 نظیم بازخوردی همه هورمون هایش منفی است.ت -

 
 ای ن بخش ساختار عصب ی دارد -                                                            
 "  که مکمل یکدیگراندنفری ننوراپ ی" و "نفری ناپ ی" های تولیدی:هورمون -                                                            

 اندام های مختلف به وی ژه قلب ، شش و کبد اندام هدف : -                                                            
 آماده کردن بدن برای پاسخ های کوتاه مدت  نقش اصلی : -                                                            

 )برون ده قلب ی(افزایش ضربان قلب -                                                                                                                  
 افزایش فشارخون -    ها)در شرایط تنش(نقش هورمون -                                                            

 افزایش گلوکز خوناب)قند خون( -                                                                                                                  
 هاها در ششباز کردن نای ژک -                                                                                                                  

 
 اکثر بافت ها  اندام هدف : -                                                                                  

 های طوالنی مدت پاسخ دی رپا دادن به تنش نقش اصلی : -                                                                                  
 افزایش قندخون -                                                                                                        

 بدنافزایش انرژی در دسترس  -                                                                                            
 تضعیف سیستم ایمنی)در اثر ترشح بیش از حد( -                                                                                            

 ترشح بیش از حد( ایجاد ادم)خی ز( ) در اثر  -                                                                                            

 فوق کلیهمحرک  -                                                                                               
 اکهش فشار خون  -                                                                                               

 کلیه              اندام هدف : -                                                                          
 افزایش بازجذب سدیم از از کلیه و در پ ی آن افزایش بازجذب آب          نقش : -                                                                          

 افزایش فشارخون                                     نتیجه : -                                                                          

 تستوسترون  مردانه : -                                                                               
 استروژن و پ روژسترون زنانه : -                                                                               

 
 
 
 
 

مرکزی -  

قشری -  

کورتی زول  -  

آلدوسترون -  

 کلیههر غده فوق

اثر هورمون     -  

       تحت تاثی ر -

هورمون جنسی     -  

 (دهمیاز زیست  49صفحۀ  شکل) 
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 : نکات مربوط به غدد فوق کلیه 
 
  هورمون های بخش مرکزی فوق کلیه هم قند خون و هم فشار خون را باال میبرد اما در بی ن هورمون های بخش

 رتی زول فقط قند خون را باال میبرد.قشری ،آلدوسترون فقط فشار خون را باال میبرد و کو
 تی زول باعث افزایش ادرار و آلدوسترون باعث اکهش حجم ادرار میشوند.ر اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن و کو 
  هورمون کورتی زول باعث تجزیه پ روتئی ن ها و حتی چرب ی ها میشود . با تجزیه پ روتئی ن  دهم : 4نکته ترکیب ی با فصل

دافعی سیستم ایمنی تضعیف میگردد.کمب ود پ روتئی ن های خون میتواند باعث خی ز ها و بخصوص پ روتئی ن های 
 نی ز شود.

  در بیماری های خود ایمنی که دستاگه ایمنی به یاخته های بدن حمله میکنند. مثل  یازدهم : 5نکته ترکیب ی با فصل
سرکوب تضعیف و ون موجب دیابت نوع یک یا ام اس ، کورتی زول میتواند روند ای ن بیماری ها را اکهش دهد چ

 دستاگه ایمنی میشود.
  نای ژک ها انشعاب ی از نای ژه ها هستند که دیگر غضروف ندارند ، به همی ن علت توانای ی  دهم : 3نکته ترکیب ی با فصل

 نای ژک ها تحت تاثی ر اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن گشاد میشوند. تنگ و گشاد شدن دارند.
  بخش مرکزی غدد فوق کلیه ساختار عصب ی دارد و تحت تاثی ر محرک فوق کلیه  یازدهم : 1نکته ترکیب ی با فصل

 بلکه تحت تاثی ر اعصاب خود مختار است.  نمیباشد
  هورمون آلدوسترون در پ ی اکهش فشار خون ترشح میشود و با بازجذب سدیم و در پ ی  دهم : 5نکته ترکیب ی با فصل

 عمل در تنظیم آب بدن موثر است( )ای نآب باعث افزایش فشار خون میشود. بازجذب آن
  عملکرد اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن شبیه عملکرد اعصاب سمپاتیک است. یازدهم : 1نکته ترکیب ی با فصل 
  تستوسترون توسط غدد فوق کلیه ساخته میشود.هورمون در زنان  یازدهم : 7نکته ترکیب ی با فصل 
 ه توسط محرک فوق کلیه نیست بلکه توسط دو هورمونتنظیم هورمون های جنسی ترشح شده از غده فوق کلی LH 

 انجام میشود FSHو 
  مقدار ترشح هورمون های جنسی بخش قشری فوق کلیه بسیار کمتر از غدد جنسی  یازدهم : 7نکته ترکیب ی با فصل

ترون بیضه و تخمدان است اما توجه داشته باشید غدد فوق کلیه هم در جنس زن و هم مرد هردو هورمون تستوس
 )مردانه ( و استروژن و پ روژسترون )زنانه( را ترشح میکنند.

  : کدام هورمون ها توسط یاخته های عصب ی آزاد میشود 
  هورمون آزاد کننده و مهار کننده )هیپ وتاالموس ( ، هورمون ضد ادراری و اکسی توسی ن )تولیدی توسط هیپ وفی ز

ته از یاخ فری ن و نور اپ ی نفری ن )بخش مرکزی غدد فوق کلیه (اپ ی نهورمون مالتونی ن )اپ ی فی ز( ،، هورمون پیشی ن(
 های عصب ی آزاد میشوند . 

 .توجه داشته باشید که هورمون نوعی پیک شیمیای ی دور برد است که از طری ق خون به یاخته یا بافت هدف می رسد 
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  : )غده لوزالمعده ) پانکراس 
 

 دارای دو بخش درون ری ز و برون ری ز است.  -

 می ری زد. به ابتدای دوازدهه ترشح میکند کربنات های گوارشی و ب یآنزیم ریز :بخش برون -1          
 

  منشا یاخته های برون ری ز بافت پ وششی است که فضای بی ن یاخته ای اندیک دارند. دهم: 1نکته ترکیب ی با فصل 
  خش برون ری ز پانکراس را تحریک میکندهورمون سکرتی ن از دوازدهه ترشح میشود و ب دهم : 2نکته ترکیب ی با فصل 

 . تا بی رکربنات بیشتری تولید کند
  دستاگه عصب ی خود مختار نی ز بر بخش برون ری ز پانکراس موثر است. یازدهم : 1نکته ترکیب ی با فصل 

 

 است. جزایر النگرهانسمجموعه ای از یاخته های درون ری ز به نام  بخش درون ریز: -2         
 

 اندام های مختلف ب وی ژه کبد و ماهیچه  اندام هدف : -                                                                                      
 هناگم  افزایش گلوکز خون زمان ترشح : -                                                                                      

 افزایش ورود گلوکز به یاخته ها  نقش : -                                                                                      
                     اکهش گلوکز )قند (خون                            نتیجه عمل : -                                                                          

 : کبد  اندام هدف -                                                                                      

 هناگم اکهش گلوکز خون        زمان ترشح : -                                                                                      
 افزایش خروج گلوکز از یاخته ها نقش : -                                                                                      

 افزایش گلوکز )قند (خون نتیجه عمل : -                                                                                      

 
  تنظیم بازخوردی منفی دارند.انسولی ن و گلواکگون هورمون هر دو 
 .انسولی ن و گلواکگون هر دو دارای گی رنده های ی در یاخته های کبدی هستند 
  .انسولی ن قند خون را اکهش ولی قند ذخی ره ای در بافت های بدن را افزایش میدهد 
  مجموعه ای کنار یک دیگر قرار دارند.یاخته های بخش درون ری ز لوزالمعده تک هسته ای هستند و به صورت 
 .مجموعه یاخته های بخش درون ری ز لوزالمعده در بی ن بخش برون ری ز قرار دارد 
 هیپ وفی زی قرار ندارند. محرک که هورمون های انسولی ن و گلواکگون ،تحت تاثی ر هورمون های  دقت کنید  
 رمون پاراتی روئیدی و کلسی تونی ن است.غده هیپ وفی ز افقد هورمون محرک برای هورمون های لوزالمعده ،هو 
  هورمون های اپ ی نفری ن ،نور اپ ی نفری ن ،گلواکگون و کورتی زول  افزاینده قند خون و هورمون انسولی ن اکهنده قند

 خون است.
 . هورمون های آلدوسترون ،اپ ی نفری ن ،نوراپ ی نفری ن افزاینده فشار خون هستند 

 

انسولی ن      - 1  

گلواکگون  -2  

 هورمون های بخش درون ریز

 

 

 (دهمیاز زیست  56صفحۀ  شکل)
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 : دیابت 
 و فرد احساس تشنیگ زیادی میکند آن حجم ادرار بشدت زیاد میشود  درتعریف : بیماری شایعی است که  -

  اکهش  یا عدم ترشح هورمون ضد ادراری علت : -                                                    
                                  افزایش حجم ادرار و تشنیگ        نتیجه  : -                                                    

 گلوکز در ادرار وجود ندارد   : ای ن نوع دیابت  ب ی مزه نامیده شدن دلیل -                                                    
 میشود.باعث برهم زدن توازن آب و ی ون ها در بدن  عوارض : -                                                    

                                    
 عدم توانای ی یاخته ها در گرفتن گلوکز از خون   علت : -                                                      

 اه آن آب( از ادرار       افزایش قندخون        دفع گلوکز)و به همر  نتیجه : -                                                      
 کند                          ها برای ایجاد انرژی استفاده میها و حتی پ روتئی نسلول ها از چرب ی -                                          

 چرب ی ها و پ روتئی ن ها ( اکهش وزن بدن )به دلیل تجزیه  -                                                            
 میتواند موجب اغما و مرگ شود.                                                                                         که ( ایجاد محصوالت اسیدی )بر اثر تجزیه چرب ی ها -                                                            

 ( )به دلیل تجزیه پ روتئی ن هات بدن اکهش مقاوم  -                                                            
 

 انسولی ن ترشح نمیشود یا به اندازه اکیف ترشح نمیشود : 1دیابت نوع  -                                                    
 دهند.های انسولی ن به آن پاسخ نمیود دارد اما گی رندهانسولی ن به مقدار اکیف وج :2دیابت نوع  -                                                    

 
 
   : جدول مقایسه انواع دیابت 

 
 
 

 II  دیابت نوع I  دیابت نوع

 درصد افراد مبتال زیاد درصد افراد مبتال کم 

 نوعی بیماری ارثی خودایمنی
 )حمله دستاگه ایمنی به جزای ر النگرهانس(

 یق و عدم تحرک  در اثر چا
 )ایجاد در افرادی با زمینه ارثی چایق (

 حد طبیعی در انسولی ن در خون  انسولی ن در خون کمتر از حد طبیعی

 باورزش و رژیم غذای ی و دارو کنترل میشود.  باتزری ق روزانه انسولی ن عالئم آن از بی ن می رود. 

 به باال سالیگ 56حدود  سالیگ 26در همه سنی ن  اما بیشتر قبل از 

 های انسولی ن در سطح سلول کمتعداد گی رنده های انسولی ن در سطح سلول طبیعیتعداد گی رنده
 مقدار گلوکز در خون و ادرار زیاد  مقدار گلوکز در خون و ادرار زیاد

      مزهدیابت ب ی -

 انواع 

 انواع -

دیابت شی ری ن      -  

 عوارض  -
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 مربوط به دیابت: ترکیبی  نکات 
 
  لوکزخون زیاد است ترشح هورمون گلواکگون افزایش میابد و چون دفع آب هم چون مقدار گشی ری ن در بیماری دیابت

 افزایش میابد ترشح هورمون ضد ادراری نی ز افزایش میابد.
  هورمون ضد ادراری با اثر برکلیه ها بازجذب آب را افزایش میدهد و به ای ن ترتیب دفع آب را توسط ادرار اکهش میابد.در

در چنی ن حالتی فرد به بیماری دیابت ب ی زیاد شده و احساس تشنیگ افزایش میابد اثر اکهش ای ن هورمون دفع آب
 .مزه دچار است

 .در دیابت ب ی مزه به دلیل اکهش بازجذب آب ،حجم خون اکهش یافته اما فشار اسمزی آن افزایش میابد 
 یش میدهد. تشنیگ سبب تحریک گی رنده های تشنیگ در هیپ وتاالموس میشود و فعالیت ای ن غده را افزا 
  در دیابت شی ری ن ،می زان قند خون افزایش یافته ،فشار اسمزی خون افزایش میابد و میتواند گی رنده های اسمزی

 هیپ وتاالموس را تحریک کند .
 .در ادرار فرد سالم گلوکز یافت نمیشود اما در بیماری دیابت شی ری ن گلوکز در ادرار پدیدار میشود 
  ب ی مزه نی ز گلوکز در ادرار یافت نمیشود.دقت کنید که در بیماری دیابت 
 ایجاد محصوالت اسیدی کلیه ها باید می زان ی ون هیدروژن بیشتری ترشح  تجزیه چرب ی ها بدلیل  شی ری ن در دیابت

 کنند و همچنی ن بازجذب ی ون بیکربنات را افزایش دهند)هردو فرآیند بازجذب و ترشح معموال فعال انجام میشود(
 دی چون بیماری قلب ی، نابینای ی و نارسای ی کلیه را در بر دارد.دیابت شی ری ن عوارض ج 
 منجر به اکهش مقاومت بدن )تضعیف سیستم ایمنی ( میشود.ی موثر در ایمنی تجزیه پ روتئی ن ها 
  فرد مبتال به دیابت شی ری ن باید ب هداشت را بیش از پیش رعایت کند و مراقب زخم ها و سوختیگ های هرچند کوچک

 باشد.
 
 

 ن های موثر بر افزایش بازجذب مواد از کلیه  :هورمو 

 افزایش بازجذب آب از کلیه     هورمون ضد ادراری           
 افزایش بازجذب کلسیم از کلیه      هورمون پاراتی روئیدی         

 آب از کلیهافزایش بازجذب هورمون آلدوسترون             افزایش بازجذب سدیم و به دنبال آن 
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 ها : سایر غده  
 

 اگنه5های در باالی برجستیگ -                                            
 درشب حداکثر مقدار  -                                                                                               

 در ظهر حداقل مقدار خود  -                                                                                               
 

 عملکرد هورمون مالتونی ن هنوز به خوب ی مشخص نیست ،بنظر می رسد در تنظیم ریتم های شبانه روزی ارتباط دارد 
  ر بینای ی و شنوای ی و حرکت اگنه بخشی از مغز میانی ب ودند که د4بر جستیگ های  یازدهم : 1نکته ترکیب ی با فصل

 نقش داشتند. 
  اگنه زی ر اپ ی فی ز قرار دارند.4بر جستیگ های  یازدهم : 1نکته ترکیب ی با فصل 
  ی ز فهناگم بررسی ساختارهای درونی مغز گوسفند ؛ در لبه پائینی بطن سوم غده اپ ی یازدهم : 1نکته ترکیب ی با فصل

 دیده میشود.
 

 
 نقش دارند. در تیموسTهورمون تیموسی ن ترشح می کند که در تمای ز لنفوسیت های  نقش: -                                    

 فقدان مادرزادی تیموس موجب نقص ایمنی میگردد. -                                    
 هاو شش  در پشت استخوان جناغ و جلوی نای جایاگه : -                                    

 
 

 و ما به تدری ج  فعالیت آن کم میشودتیموس یک اندام لنفی است که در دوران نوزادی و کودیک فعالیت زیادی دارد ا 
 اندزه آن نی ز تحلیل می رود.

 .برخی از لنفوسیت ها در تیموس بالغ میشوند و توانای ی شناسای ی عامل بیاگنه را بدست می آورند 
 

 
 هورمون ها : گوناگونی پاسخ های یاخته ها به 
 ممکن است یک یاخته چند هورمون را دریافت کند  -
 ممکن است چند یاخته، یک هورمون را دریافت کنند. -
 نوع هورمون و نوع یاختۀ هدف است ای ن جمله یعنی :  بر اساس، م پیک به عملکردی خاص در یاخته تفسی ر پیا -

 نوع هورمون بستیگ دارد. پاسخ یک یاخته به هورمون ،هم به نوع یاخته و هم به  

 بازجذب کلسیم از نفرون ها  اثر بر کلیه :با  -                                                                     
 تجزیه استخوان و برداشت کلسیم  با اثر بر استخوان : -                                                            

 

 ترشح هورمون مالتونی ن نقش : - 

 فیز غده اپی

 غده تیموس          

 برای مثال : هورمون پاراتیروئیدی    

 

 

 (دهمیاز زیست  51صفحۀ  شکل)
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 ل مربوط به هورمون ها و بافت های هدفشان : جدو 
 

 هورمون بافت یا یاخته هدف

 هورمون های تی روئیدی ، اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن  قلب

 هورمون های تی روئیدی ،اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن نای ژک ها

 هورمون های تی روئیدی  ،انسولی ن و گلواکگون کبد

 مون پاراتی روئیدی ، آلدوسترونهورمون های تی روئیدی ، هور  کلیه

 هورمون های تی روئیدی ، تیموسی ن لنفوسیت ها

 ، هورمون های تی روئیدی ، کلسی تونی ن ،پاراتی روئیدی استخوان
 انسولی ن ، تستوسترون 

 هورمون های تی روئیدی ،اریتروپ ویتی ن مغز استخوان

 هورمون های تی روئیدی ،تستوسترون  ماهیچه ها 

 هورمون های تی روئیدی ،آزاد کننده و مهار کننده هیپ وتاالموس هیپ وفی ز پیشی ن

 هورمون های تی روئیدی ، محرک تی روئید تی روئید

 هورمون های تی روئیدی ،پ روالکتی ن ، اکسی توسی ن غدد شی ری

 هورمون های تی روئیدی ، محرک فوق کلیه فوق کلیه

 ی محرک غدد جنسیهورمون های تی روئیدی ، پ روالکتی ن ، و هورمون ها غدد جنسی

 
 

 ) دقت کنید که هورمون رشد بر یاخته های غضرویف اثر میگذارد )نه یاخته های غضرویف 
 )هورمون اریتروپ ویتی ن نی ز بر یاخته های بنیادی مغز استخوان اثر میگذارد)نه یاخته های استخوانی 
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 نند نمونه ها تکمیل کنید.حاال نوبت یه تمرین برای شما راجب هورمونهاست ؛ جاهای خالی رو هما 

 
  آشنای ی اکمل پیدا میکنید. 7با غدد جنسی که ترشح کننده هورمون های جنسی زنانه و مردانه هستند در فصل 
  عالوه بر غدد جنسی ،بخش قشری غدد فوق کلیه نی ز هورمون های جنسی زنانه و مردانه می سازند.یادتون باشه 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 اثر محرک ترشح غده ترشح کننده نام هورمون

تجزیه گلوکز  و انرژی در  اکهش انرژی تی روئید تی روئیدی 
 دسترس 

 ....................... .............کلسیم خوناب ....................... توسی نکلسی

 ....................... وتاه مدتشرایط تنش ک فوق کلیه .......................

 افزایش گلوکز خون  ....................... فوق کلیه کورتی زول
 تضعیف دستاگه ایمنی

 ....................... .......................سدیم خون ....................... .......................

 ....................... ...................گلوکز خون.... ....................... گلواکگون

 ....................... .......................گلوکز خون پانکراس .......................

 ....................... تغیی رات روشنای ی و تارییک ....................... .......................

 تمای ز لنفوسیت ها ....................... تیموس .......................
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 : تنظیم ترشح هورمون ها  
 

خواهد ها دربر یاخته اثرات زیادی بر  ها،ر هرچند کم در مقدار ترشح هورمونتغیی  : هاعلت نیاز به تنظیم ترشح هورمون -
    داشت.

 مون های  بخش مرکزی غده فوق کلیه)مثال ترشح هور  ها توسط دستاگه عصب ی تنظیم می شودترشح برخی هورمون -
 سط بخش خودمختار دستاگه عصب ی محیطی تنظیم میگردد( تو

 است چرخه تنظیم بازخوردی،  ترشح هورمون هارای ج تر تنظیم  روش -
                                

 میشود اکهش ترشح همان هورمونجب  موافزایش مقدار یا تأثی رات یک هورمون  -                                                                         
 میشود افزایش ترشح همان هورمون موجباکهش مقدار یا تأثی رات یک هورمون   -                                                                              
 منفی تنظیم میشوند. یبازخوردتنظیم بیشتر هورمون ها توسط  -                                                                              

 میشود اکهش تجمع گلوکز موجب   در کبد  -                                                                                      
  میشود اکهش ترشح هورمون گلواکگون  موجبدر پانکراس  -                                                                                      

 
 میشود افزایش ترشح همان هورمونموجب ر یا تأثی رات یک هورمون افزایش مقدا -                                                                          

 میشود اکهش ترشح همان هورمونموجب  یا تأثی رات یک هورمون  اکهش مقدار   -                                                                                 
 

 افزایش بیشتر ترشح استروژن        رشد فولیکول          زایش کم استروژن در خون اف مثال : -                                  
 
 

 ی منفی را برای انسولی ن بنویسید؟سوال: ماکنیسم خودتنظیم
افزایش ورود        اثر بر یاخته های کبد و ماهیچه  افزایش ترشح انسولی ن       افزایش گلوکز خون           جذب غذا   

 اکهش ترشح انسولی ن اکهش گلوکز خون              ه ها    گلوکز به ای ن یاخت
 

 ی اکسی توسی ن بنویسید؟سوال: ماکنیسم خودتنظیمی مثبت را برا
ساخت هورمون اکسی توسی ن توسط هیپ وتاالموس        ذخی ره در هیپ وفی ز پسی ن         ترشح اکسی توسی ن توسط 

   انقباض ماهیچه های صاف رحم         تحریک نورون حسی ماهیچه ها        تحریک هیپ وتاالموس                بخش پسی ن  
 ه تکرار چرخ        

 
 گذاری بنویسید؟ماکنیسم خودتنظیمی مثبت را برای هورمون استروژن در فرایند تخمک سوال:

 افزایش    رشد بیشتر فولیکول          افزایش ترشح استروژن       ون        رشد فولیکول   افزایش استروژن در خ
 استروژن

مثال: افزایش گلواکگون در خون -  

 م بازخوردی مثبتتنظی -2

تنظیم بازخوردی منفی      -1  

 چرخه تنظیم
 بازخوردی

 

 

 

 (دهمیاز زیست  51صفحۀ  شکل)
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 :خورد منفی و مثبت را دارد : در چرخه جنسی زنان هورمون استروژن باز  نکته ترکیب ی 
 ممانعت میکند)بازخورد منفی( LHو FSH ای ن هورمون در غلظت کم از آزاد شدن  -

)بازخورد از هیپ وفی زپیشی ن است  LHو FSH افزایش یکباره آن محریک برای آزاد شدن  ،چرخه جنسی 14حدود روز  -
 مثبت(

  ا باید در فصل تولید مثل اکمال مفهومی آموزش ببینید.ای ن قسمت صراف برای اطالع آورده شده چون ای ن هورمون ها ر 
 

 نظیم بازخوردی منفی تنظیم میشوندمثال های ی از هورمون های ی که با  ت  : 
، ( ، کلسی تونی ن 5Tو  3Tاگستری ن ، سکرتی ن ، اریتروپ ویتی ن ، ضد ادراری ، محرک تی روئید ، هورمون های تی روئیدی )  -

و  )در مقادی ر کم(رک فوق کلیه ، کورتی زول و آلدوسترون ، تستوسترون و استروژنهورمون های پاراتی روئیدی ، مح
 .پ روژسترون و اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن ، گلواکگون و انسولی ن

 
  توجه داشته باشید که چرخه بازخوردی مثبت و منفی هی چ ارتباطی با تنظیم هورمون ها توسط محرک های هیپ وفی ز

 وله را با هم اقطی نکنید.پیشی ن ندارد و ای ن دو مق
 
 ظیم بازخوردی مثبت تنظیم میشوندمثال های ی از هورمون های ی که با  تن  : 

  )در مقادی ر زیاد(هورمون های پ روالکتی ن ، اکسی توسی ن ، استروژن -
 

 : جدول جمع بندی تنظیم ترشح هورمون ها 

  رت میگی ردمتفاوتی صوروش های به ای ن جدول نشان میدهد تنظیم هورمون های مختلف 

 

 کدام هورمون ها تنظیم ترشح هورمون

 هورمون رشد ، پ روالکتی ن ، هورمون های تی روئیدی توسط هیپ وتاالموس و هیپ وفی ز
 کورتی زول و آلدوسترون ، هورمون های جنسی مردانه و زنانه

 اکسی توسی ن ، ضد ادراری ، اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن توسط دستاگه عصب ی
 هورمون های پ روالکتی ن ، اکسی توسی ن ، استروژن تنظیم بازخوردی مثبت

 
 

 تنظیم بازخوردی منفی

 محرک تی روئید ،محرک فوق کلیه
 (،  کلسی تونی ن  ،هورمون پاراتی روئیدی 5Tو  3Tهورمون های تی روئیدی )

 انسولی ن وگلواکگون
 اپ ی نفری ن و نور اپ ی نفری ن

 کورتی زول و آلدوسترون
 تستوسترون و استروژن و پ روژسترون
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 : ارتباط شیمیایی جانوران 
 

دنیای جانوران از ارتباط شیمیای ی نه فقط برای ارتباط بی ن یاخته ها ، بلکه برای ارتباط بی ن افراد با یکدیگر نی ز  در  -
 استفاده میشود.

 
    رفتاری  های پاسخ همان گونهیگری از موادی هستند که از یک فردترشح شده و در فرد یا افراد د  تعریف: -                           

 ایجاد میکند.                             
 

 برای هشدار خطر حضور شاکرچی به دیگران           زنب ور)ترشح فرومون( -                                                                          
 برای جفت یاب ی                                                                                                

 برای تعیی ن قلمرو خود.          ها)ترشح فرومون(گربه  -                                                                          
  

 
 ر هر سه جانور ، شیمیای ی است.نوع گی رنده فرومون در فرد دریافت کننده د 
 .توجه داشته باشید که فرومون فقط بر روی افراد هم گونه اثر گذار است 
 فرومون بی ن افراد یک جمعیت نی ز میتواند اثر گذار باشد چون جمعیت به مجموعه  : دهم 1فصل  با نکته ترکیب ی

 افراد یک گونه گفته میشود که  در زمان و ماکنی خاص زندیگ میکنند.
 زنب ور ها عالوه بر دارا ب ودن چشم مرکب ،دارای گی رنده های پ رتو فرابنفش و همچنی ن   یازدهم : 3با فصل  نکته ترکیب ی

 گی رنده های فرومون نی ز هستند.
 نوعی پ رنده با آواز خواندن )نه ترشح فرومون( رفتار قلمروخواهی را انجام میدهد و  : دوازدهم 8با فصل  نکته ترکیب ی

 د پ رنده مزاحم به قلمرو خود میشود.مانع از ورو
 در بی ن جانورانی که زندیگ گروهی دارند ،افراد نگهبانی وجود دارد که با تولید صدا  دوازدهم : 8با فصل  نکته ترکیب ی

 حضور شاکرچی را به دیگران هشدار می دهند.
 

  

 فرومون

               مارها   - های ی از نقش فرومون مثال -
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  4شناسنامه فصل  : 
 واژه تعریف 

 یاخته تولید کننده ،ترشح شده و باعث انتقال پیام میشود.مولکول های ی هستند که از یک  پیک شیمیای ی

 یاخته های ی که تحت تاثی ر پیک های شیمیای ی قرار میگی رند. یاخته هدف

 پیک های ی هستند که به جریان خون وارد میشوند و پیام را به افصله ای دور میبرند. پیک دور برد

 و هورمون های آن ها را دستاگه درون ری ز مینامندمجموع یاخته ها و غدد درون ری ز  دستاگه درون ری ز

 غده هیپ وفی ز
 غده ای که به اندازه یک نخود است وبا ساقه ای به هیپ وتاالموس متصل است

 دارای سه بخش پسی ن ،میانی و پیشی ن است که عملکرد بخش میانیبه خوب ی مشخص نیست
 ولی استخوان های دراز اندازه قد را افزایش میدهدییک از هورمون های بخش پیشی ن است که با رشد ط هورمون رشد

 در نزدییک دو سر استخوان های دراز دوصفحه غضرویف وجود دارد که صفحات رشد نام دارند صفحات رشد

 هورمون محرک
هورمونی که از هیپ وی ز پیشی ن ترشح میشوند و بخش پیشی ن با ترشح ای ن هورمون ها فعالیت سای ر غدد  5

 را تنظیم میکند
هورمون های 

 تی روئیدی
 هستند که می زان تجریه گلوکز و انرژی در دسترس را تنظیم میکنند. T4و  T3دو هورمون ید دار به نام های 

 فعالیت زیاد غده تی روئید منجر به بزرگ شدن آن میشود به ای ن بیماری گواتر میگویند گواتر

اپ ی نفری ن و نوراپ ی 
 نفری ن

یط تنش های کوتاه مدت از بخش مرکزی غده فوق کلیه ترشح میشوند.ای ن هورمون های ی هستندکه در شرا
 دو هورمون مکمل یکدیگرند بدن را برای پاسخ های کوتاه مدت اماده میکنند.

 کورتی زول
هورمونی که در شرایط تنش های طوالنی مدت از بخش قشری فوق کلیه ترشح میشوند و باعث افزایش  

 گلوکز خوناب میشوند.
 بخش درون ری ز پانکراس است که  به صورت مجموعه ای از یاخته ها در بی ن بخش برون ری ز است نررهانسجزای ر ال

 دیابت شی ری ن
 اگر یاخته ها نتوانند گلوکز را از خون بگی رند ،غلظت گلوکز خون افزایش میابد.

 نام داردبه همی ن علت گلوکز و به دنبال آن آب وارد ادرار میشود .چنی ن وضعیتی دیابت شی ری ن 
 هورمونی است که از غده اپ ی فی ز ترشح میشود . مقدار ای ن هورمون در شب حداکثر است. مالتونی ن

 و در تمای ز لنفوسیت ها نقش دارد. غده ای است که هورمون تیموسی ن ترشح میکند تیموس
چرخه تنظیم 

 بازخوردی
 بت دیده میشود.روشی رای ج در تنظیم ترشح هورمون هاست که به دو صورت منفی و مث

 فرومون ها
موادی هستند که از یک فرد ترشح میشوند و بر فرد یا افراددیگری از همان گونه پاسخ های رفتاری ایجاد 

 میکنند.
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