
  
جزوه کنکوری                         

 استاد امیر مردانی

 فصل چهارم

 هورمون ها ودستگاه درون ریز
 

 نام مبحث 91کنکور 92کنکور 93کنکور 94کنکور 95کنکور 96کنکور 

2 2 1 1 1 2 
ریز درون هورمون ها و دستگاه
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اکسی 

توسین 

و 

 انسولین

تیروئیدی و 

 رشد
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منظور هیپوتاالموس  مغز

 و هیپوفیز

 معده گاسترین

 روده سکرتین

 کلیه و کبد اریتروپویتین

هورمون هایی برای ایمنی بدن تولید می کند 

نقش Tکه ما نمی خوانیم و در بلوغ لنفوسیت 

 دارد
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 هورمون ها

 موادی هستند که سلول های خاصی انها را به محیط داخلی بدن برای تنظیم فعالیت سلول های دیگرتعریف:

 جنس
 از امینو اسیدساخته شده

 امینو اسیدی    مثال تیروکسین تیروئید    -1

 پانکراس-هیپوفیز–هیپوتاالموس -مرکز غده فوق کلیه–تیروییدی  پروتئینی)پلی امینو اسید( مثال: هورمون های غدد  -2

 پروژسترون–تستوسترون  -استروژن                 هورمون های جنسی   -3 از استرویید ساخته شده

 فعایت

 

 تیروکسین(-پروژسترون–تنظیم رشد و نمو و رفتار های تولید مثلی مثل عملکرد )استروژن -

 هورمون های تیروئیدی)رسوب کلسیم(-گلوکاگون)ازاد سازی قند(–ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و دخیره انرژی  مثل عملکرد انسولین)ذخیره قند( –

 پاراتورمون(-کلسی تونین-تنظیم یون های  بدن)الدسترون-ب دفعی کلیه ها(حفظ حال پایدار بدن   مثل  ضد ادراری)کاهش ا-

 کورتیزول(-وادار کردن بدن به انجام واکنش در برابر محرک   مثل ستیز و گریز و هیجان)ادرنالین - 

نحوه 
 عمل

 (سلول هدف2(نوع هورمون 1به دوچیز بستگی دارد 

 ایا ممکن است بعضی  هورمون ها هم بتوانند  سلول عصبی را تحریک کند هم ماهیچه ها را ؟بله  نکات

 

مقایسه انتقال  دهنده های 

 عصبی

 و هورمون ها

 عمر کوتاه–انتقال دهنده    عمل سریع  تفاوت

 عمر بیشتر و طوالنی تر–هورمون    عمل کند تر 

 هر دو وظیفه هماهنگ کردن وظایف بدن را بر عهده دارند  شباهت

 هر دو از سلول های اختصاصی ترشح می شوند و بر عملکرد سلولی دیگر اثر می گذارند

 هم هورمون

 هم انتقال دهنده 

 اپی نفرین

 

 ترشح از سلول عصبی به عنوان                 انتقال دهنده  

 ترشح از غدد فوق کلیه به عنوان                 هورمون 
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خیر امروزه موادی یافت شده اند که مانند انتقال پیک های شیمیایی بدن تنها هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی هستند ؟-سوال

 دهنده ها به خون نمی ریزندبر عملکرد سلول ها تاثیر می گذارند

 های سلول به خون طریق از و شده خون وارد سپس ریخته، سلولی بین مایع به ابتدا سازنده، های سلول در شدن ساخته از پس ها هورمون:نکته

 .رسند می هدف

 به را خود و شده بافتی میان آب وارد تولید از پس و ندارند تاثیری مجاور های سلول روی بر معموال که است شیمیایی پیک نوعی هورموننکته :

 .رسد  می خود هدف های سلول یا سلول به خون طریق از و رساند می خون

 .است گذار اثر آن روی و دارد گیرنده خود کننده تولید سلول روی بر استروژن ها هورمون ✓✓

 روی هورمون نوع یک است ممکن. دارد بستگی هدف سلول نوع و هورمون نوع عامل دو به خود هدف های سلول روی بر هورمون اثر ✓✓

  .باشد داشته متفاوتی اثرات مختلف، های سلول

 داشته نیز مهاری اثر هورمون یک است ممکن گیاهان در. باشند داشته تحریکی اثر خاص های سلول برخی روی است ممکن ها هورمون ✓✓

 .شود می گفته رشد های کننده تنظیم گیاهی های هورمون به همین برای باشند،

 گیرنده های هورمون
 مکمل با پروتئین    پروتئینیمعمـــــــــــــوال  گیرندهجنس 

 مکان
 پروتئینی

 )پلی امینواسید(

 روی سطح سلول

 * به دلیل حل نشدن پروتئین در فسفولیپید غشا

 گلوکاگون-انسولین -کلسی تونین

 استروئیدی
 سیتوپالسم یا هسته

 *استروئید در فسفولیپید حل می شود

 الدسترون-کورتیزول – تستوسترون-پروژسترون–مثال:استروژن 

 داخل هسته امینو اسیدیدر حد 

4T-3Tتیروئید 

 همه ی هورمون ها در این دسته قرار می کیرند؟

نکته:هورمون های پروتئینی نمی توانند از غشا سلول هدف عبور کنند اما هنگام تولید از 
 اگزوسیتوزبا سلول تولید شده از غشایش عبور می کنند.
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 غده
 اندامی که سلول های ان موادی را تولید و بیرون ترشح می کنند غده

 درون ریز:مواد خود را به خون می ریزد انواع

 مجرای خاص و.....–برون ریز:مواد خود را به محیطی بیرون خون می ریزد مثل روده 

 پینه ال-تخمدان ها-بیضه ها-)درون ریزپانکراس-فوق کلیه-تیموس-پاراتیروئید-تیروئید-هیپوفیز-هیپوتاالموس مثال درون ریز

 پروستات-غدد پیازی میزراهی-وزیکول سمینال-پانکراس)برون ریز(-قرغدد ع-غدد بزاقی مثال برون ریز

 

 

 

 

 



 

  
 
  
 

155 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  
 
  
 

156 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 دستگاه درون ریز

 مجموعه غده ه ها و سلول های درون ریز بدن تعریف

 ئوستازی(مال بدن برای حفظ پایداری بدن)هوماز اع تنظیم بسیای وظیفه

 اجزا
 
 
 

کار 

 اصلی

 پاراتیروئیدو......-تیروئید-این اندام ها وظیفه شان ترشح هورمون می باشد مثل فوق کلیه

 ترشح می کنندام ها به عنوان کار فرعی هورمون این اند فرعیکار

کبد -روده باریک)سکرتین(-کلیه)اریتروپویتین(-معده)گاسترین(-هیپوفیز(-)هیپوتاالموسمثل در مغز 

 )اریتروپویتین(
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I,vهورمون با اگزوسیتوز ترشح می شود 

به هورمون باید دوباره ساخته شود  گبرنده بعد از اتصال هورمون  
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حلقوی AMPمی کند بازهم پیک دومین نمی باشد بلکه پیک دومین یک ریبونوکلئوتیدی به نام AMPرا تبدیل به ATPبا این که یک انزیمی :نکته 

 می باشد 

 نکته:هورمون های امینواسیدی )یک امینواسید(و استروئیدی که گیرنده شان داخل سلول است احتیاجی پیک دومین ندارند

  (AMP) ✓✓  دیگر( های هورمون) نخستین های پیک. است گلوکاگون دومین پیک و نیست ها سلول درون دومین پیک تنها حلقوی 

 .باشند داشته توانند می متفاوتی دومین پیک
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 دومین پیک نحو این به. گذارد می اثر دیگر های آنزیم روی آنزیم آن و کند می غیرفعال یا فعال را آنزیم یک فقط دومین پیک  ✓✓

 .یابد می تغییر ها آنزیم عملکرد دومین پیک ترتیب، این به. کند می غیرفعال یا فعال را ها آنزیم از ای زنجیره یا آنزیم یک

 روی و کننده فعال پائین دست آنزیم یک روی اثرش آنزیم یک است ممکن ها آنزیم ای زنجیره کردن غیرفعال یا فعال در  ✓✓

 .باشد کننده غیرفعال دیگری

 شروع به منجر سلولی سطح ی گیرنده در تغییراتی ایجاد با شوند، نمی سلول وارد که آمینواسیدی های هورمون از دسته آن  ✓✓

  .گردند می سلول درون اتفاقاتی

 .باشند غشایی سراسری های پروتئین بایستی سلول داخل به پیام انتقال منظور به پروتئینی های هورمون های گیرنده  ✓✓

 راه سلول داخل در را (حلقوی AMP) دومین پیک تولید پروتئین، این و شده متصل دیگری پروتئین به تغییریافته ی گیرنده  ✓✓

 .اندازد می

  (AMP) ✓✓  مولکول از حلقوی ATP شود می ساخته. 

 .کند نمی ایجاد تغییری هسته درون و افتاده اتفاق سلول سیتوپالسم در گیرد، می انجام گلوکاگون هورمون اثر در که اتفاقاتی  ✓✓

 گلوکاگون هورمون کننده تولید های سلول روی بر بایستی منفی تنظیمی خود توسط ها هورمون تولید میزان تنظیم برای  ✓✓

 .است الزامی گلوکز برای گیرنده وجود( پانکراس های سلول)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
  
 

160 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 )اغلـــــب یکی از این سه دسته (انواع هورمون ها

 امینو اسیدی

 تغییر شکل یافتهیا دو امینو اسید امینو اسید تغییر شکل یافته ــــــــــکی:(امینواسیدی1

 یک امینواسیدی:اپی نفرین و نور اپی نفرین

  T3-T4دو امینو اسیدی:

 بدون رونویسی و ترجمه—فاقدپیک خودش مستقیما عمل می کند-محل گیرنده :داخل هسته

  تیروکسین   4T-3T-   هورمون های تیروئیدی)تیروزین +ید(دو امینو اسید      مثال

 یک امینو اسید    اپی نفرین   که گیرنده رو ی سطح غشا سلول می باشد

 :تعدادی امینو اسید با هم پیوند پپتیدی داده اند و تشکیل پروتئین داده اند(پروتئینی2

 برای ساخت باید رونویسی و ترجمه صورت گیرد -دومیندارای پیک -محل گیرنده :روی سطح سلول

-LH-اکسی توسین و ضد ادراری-گلوکاگون(-پانکراس)انسولین-هیپوفیز-هیپوتاالموسازاد کننده و مهار کننده هورمون های  مثال

FSH-تورموناکلسی تونین و پار-هورمون های محرک تیروئیدی و فوق کلیه 

 +دستگاه گلژیبکه اندوپالسمی زبر شدر  محل تولید هورمون

 نحوه عمل

این هورمون 
 ها

 )گلوکاگون(

 تغییر شکل مولکول گیرنده)اتصال گلوکاگون به سطح سلول هدف(              (اتصا ل هورمون به گیرنده ویژه خود1

 حلقوی(AMP(این تغییر شکل سبب ایجاد ماده ای در درون سلول می شود)پیک دومین(    )2

 دومین سبب فعال یا غیر فعا ل شدن یک انزیم یا زنجیره ایی از انزیم ها می شود (پیک3

 (تغییر فعالیت سلول هدف بر اثر تغییر عملکرد انزیم ها 4

 گلوکاگون گلیکوژن را تبدیل به گلوکز می کند و قند خون باال می رود(مثال:)

و هسته عبور می کنند اما پروتئینی ها به علت حل نشدن در فسفولیپید غشا از  ت ریز بودن از غشا سلوللهورمون های امینو اسیدی به ع نکات

 ان عبور نمی کنند

 سوال:هر هورمون امینواسیدی پروتئینی می باشد؟یا نه هر هورمون پروتئینی امینواسیدی می باشد؟

 امینواسید نشانه ای به حساب نمیانهورمون های در حد  پروتئین  همان پروتئین های نشانه ای هستن ولی در حد چندتا 

 نکته:حواستون باشه اغلب هورمون ها در یکی از این دسته می باشد هورمون های دیگری نیز جز این ها داریم
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 استروئیدی

 ساختار لیپیدی و از کلسترول ساخته  شده اند

 شبکه اندوپالسمی صاف محل تولید

 سیتوپالسم یا داخل هسته محل گیرنده 

 پروژسترون-تستوسترون-هورمون های جنسی   استروژن مثال

 الدسترون و کورتیزول   قسمت قشری فوق کلیه 

 رد  شوند می توانند در لیپید حل می شوند        در نتیجه از غشا ویژگی

 این هورمون ها دیگر پیک دومین ندارند خودشان فعالیت را اغاز می کنند-1 نکات

 نکات ویژه 

 حال عین در ها تخمدان و ها بیضه مثال. باشد داشته تواند می نیز دیگری کار( هورمون ترشح) خود اصلی کار بر عالوه ریز درون غده هر ✓✓

 قند کننده تنظیم های هورمون که حال عین در پانکراس. کنند می تولید نیز را ها گامت یا جنسی های سلول سازند، می را جنسی های هورمون که

 .سازد می نیز را باریک ی روده گوارشی های آنزیم کند، می تولید را خون

 چیز آن اصلی وظیفه اگر ولی )سلول درون ریز داره هااااا(شود می نامیده ریز درون غده باشد، هورمون ترشح اندام یک اصلی کار اگر ✓✓ 

 .شود می خوانده ریز درون سلول باشد، داشته عهده به نیز را مواد برخی ترشح فرعی ی وظیفه آن، کنار در ولی باشد دیگری

 کلیوی، فوق غدد تیموس، پاراتیروئید، تیروئید، هیپوفیز، هیپوتاالموس، ،(فیز اپی) آل پینه ترتیب به ریز درون غدد پائین به باال از انسان در ✓✓ 

 .باشند می بیضه و( زرد جسم و فولیکولی های سلول) تخمدان ، پانکراس

( آنژیوتانسین) قلب و( اریتروپویتین) کلیه و کبد ،(سکرتین) باریک روده ،(گاسترین) معده ،(آندروفین) مغز مانند ها اندام برخی در ✓✓ 

  .دهند نمی ای غده بافت تشکیل و هستند منفرد و پراکنده اما دارند وجود ریز درون های سلول

 .شود می نامیده هورمون و ریزد می خون به!!( مجرا نه) بافتی میان آب طریق از ریز، درون دستگاه اعضاء ترشحات کلی طور به ✓✓ 

 .کنند می تنظیم را بدن اعمال از بسیاری هماهنگ، طور به مختلف های هورمون کردن آزاد با ریز درون غدد ✓✓ 
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 .باشند داشته متفاوتی ساختار توانند می ها آن از برخی. گیرند نمی قرار لیپیدی و آمینواسیدی گروه دو این در ها هورمون ی همه   ✓✓

 و نشده سلول وارد غشاء از عبور عدم دلیل به (T۳T3 و T۴T4 استثنای به) که اند شده تشکیل آمینواسید چند یا یک از آمینواسیدی های هورمون  ✓✓

  .دارد قرار سلول سطح روی شان های گیرنده

 .شوند نمی دیده هدف های سلول درون( تیروئیدی های هورمون جز به) آمینواسیدی های هورمون ترتیب این به  ✓✓

 که حالی در. باشند داشته دخالت ها هورمون این ساخت در توانند نمی نوع ۲۰20 هر ولی است آمینواسید آمینواسیدی، های هورمون ی سازنده ی ماده  ✓✓

  .ندارد پلیمری ساختار که است کلسترول استروئیدی، های هورمون سازنده ی ماده

 شکسته هم هیدرولیز با و است نیافتاده اتفاق دهی آب سنتز ها آن ی همه ساخت در پس. ندارند پپتیدی پیوند آمینواسیدی های هورمون ی همه  ✓✓

  .شوند نمی

 و شوند می ساخته کلسترول از استروئیدی های هورمون. دارد وجود ها آن بین در( موم نام به) پلیمر نوع یک فقط که هستند ها مولکول درشت از لیپیدها  ✓✓

  .دارند را سلولی غشاء از عبور توانایی بودن گریز آب دلیل به

 های هورمون. دارد کربن 17 ها حلقه درون جمعا و است شده تشکیل اتمی 5 ی حلقه یک و اتمی 6 ی حلقه 3 از و دارد حلقوی ساختار کلسترول  ✓✓

  .کنند می حفظ را ساختار این نیز استروئیدی

 .است وابسته هورمون جنس به هدف سلول روی بر هورمون تاثیر ی نحوه  ✓✓
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 طبق شکل هیپوفیز اویزان به نظر می رسد توسط استخوان گیج گاهی احاطه شده است

 پیشین از پسین بزرگتر است 

 را ذخیره می کند هیپوفیز پسین هیچ گونه هورمونی نمی سازد و تنها هورمون هایی که در هیپوتاالموس ساخته شده
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 ما فکر کردیم فقط هورمون ها را کنترل می کنه عجب



 

  
 
  
 

165 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 



 

  
 
  
 

166 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 هیپوتاالموس
احساس -تنفس-ضربان قلب-هماهنگ کننده فعالیت های دستگاه عصبی و غدد درون ریز و هم چنین تنظیم دمای بدن وظیفه

 تشنگی و گشنگی

 مهار کنندهبا هورمون های ازاد کننده و  هیپوفیز پیشین ارتباط با 

 تولید ضد ادراری و اکسی توسین هیپوفیز پسین

 هیپوفیز پسین
 اکسی توسین و ضد ادراری هورمون ها 

محل ساخت هورمون 
 ها

  در جسم سلولی نورون های حرکتی تمایز یافته که کار عصبی نمی کنند

انتقال هورمون ها به 
 هیپوفیز

 به پایانه اکسونی موجود در پسین می ریزند یافتهاز طریق اکسون نورون های حرکتی تمایز 

محل ذخیره هورمون 
 ها و ترشح

هورمون ها در پایانه اکسون های نورون ها ذخیره می شوند و در صورت لزوم از پایانه اکسون ازاد 

 می شود

 اکسی توسین

 زایمان طبیعی و شیر خوردن نوزاد زمان ترشح هورمون 

 زایمان:  انقباض عضالت صاف رحم برای بیرون راندن جنیندر -1 اثر هورمون

 در شیر خوردن:کمک به خروج شیر برای اینکه نوزاد بخوره گشنه نمونه!!!!ضعیفه می فهمی-2

 غده های شیری-2عضالت صاف -1 بافت هدف

زایمان باید میزان این هورمون در  مکانیسم خود تنظیمی این هورمون از نوع مثبــــــــت می باشد زیرا در حین-1 نکات کنکوری

 خون افزایش بیابد

 ضد ادراری
ADH 

 قتی طرف اب نمی خوره !!!!!مواجه با کم ابی ودر  زمان ترشح هورمون 

 غلیظ شدن ادرار و افزایش باز جذب اب اثر هورمون

 نفرون کلیه ها بافت هدف

 نکات کنکوری

 انها را زیاد می کندADHناحیه و غیر فعال(3را ذکر کرده است )دوم در شکل کتاب باز جذب های اب 7در فصل-1

 سوم(نیز مانند ضد ادراری برای گیاهان عمل می کند10در گیاهان هورمون ابسیزیک اسید)فصل-2

  زمانی که ادرار غلیظ می شود مسلما غلظت نمک ها و اوره نیز افزایش می یابد-3

 افزایش می دهد منجر به افزایش فشار خون می شوداین هورمون به علت اینکه اب بدن را -4

این هورمون برای افراد دیابتی که با اب قند اضافه خود را دفع می کنند خوب -5

 نیســــــــــــــــــــــت !!!!!

 برای ان شناخته نشدهو یا کاربردی  و در بدن ما کاربردی نداردی نیز داریم؟بله داریم اما اندامی است که سوال :ایا ما هیپوفیز میان

 داردــــــــدقت داشته باشید درهیپوفیز پسین سلول های درون ریز وجود ن
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 رون ریز اثر می گذارندـــــــــدقت داشته باشید  هم اکسی توسین هم پروالکتین روی غده ب

 هیپوفیز پیشین
 محرک ترشح هورمون ها

 نحوه عمل

 

غده های تحت 

 کنترل

 هورمون رشد-پروالکتین–بیضه -تخمدان-بخش قشری فوق کلیهمحرک -یتیروئیدمحرک 

 

 هورمون ازاد کننده ومهار کننده توسط نورون های تمایز یافته در هیپوتاالموس ساخته می شوند نحوه ارتباط

 سپس این هورمون ها به خون ریخته و از طریق خون روی هیپوفیز پیشین اثر می گذارند

 نکات

 هورمون هایی که هیپوفیز ترشح می کند برای پیشین است دقت داشته باشید بیشتر

دقت داشته باشید هیپوتاالموس ازاد و مهار کننده را وارد خون بعد اثر روی پیشین و بعد پیشین نیز محرک را وارد 

 خون می کند

 به طور مثال بدر حین ازاد سازی کورتیزول سه هورمون ساخته می شود-1

 کورتیزول-3محرک فوق کلیه        فو ق کلیه          -2        هیپوفیز پیشین        ازاد کننده   -1        هیپوتاالموس  

 یادداشت نکته:
 توسط استخوان جمجمه احاطه شده است هیپوفیز  :اگر به شکل کتاب دقت کنید1نکته

هیپوفیز پسین می روند اما هورمون های ازاد کننده و مهار کننده از طریق ر................ به ***نکته:هورمون های اکسی توسین و ضد  ادراری از طریق ..............به 
 هیپوفیز پیشین می روند

خاص هستند و نورون سلول هایی که در هیپوتاالموس ازاد کننده و مهار کننده می سازند نورون هستند اما انهایی که در پیشین وجود دارند سلول های درون ریز 
 ی باشندنم

 ازاد کننده و مهار کننده به سرخرگ ما بین هیپوتاالموس و هیپوفیز ریخته می شود

 .هستند مغز خاکستری مراکز از هیپوفیز و هیپوتاالموس  ✓✓

   .است دست پائین های هورمون سایر کننده کنترل پیشین هیپوفیز و دارد دخالت پیشین هیپوفیز کار در هیپوتاالموس  ✓✓

 .هستند بدن ریز درون غدد سایر کنترل اصلی مرکز هیپوفیز و هیپوتاالموس  ✓✓

 .است آویزان آن از بخشی توسط و دارد قرار هیپوتاالموس پائین در هیپوفیز  ✓✓

 .است واقع جمجمه استخوان باالی در هیپوتاالموس که صورتی در است، شده احاطه آن توسط و دارد قرار جمجمه استخوان درون هیپوفیز  ✓✓

هیپوتاالموس

ترشح محرکهیپوفیز پیشینازاد کننده

عدم ترشحهیپوفیز پیشینمهار کننده
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 .دارد وجود کوچک باب سیاهرگ نام به خونی رگ یک و نورون چندین هیپوفیز و هیپوتاالموس بین  ✓✓

 .است شده تشکیل پیشین هیپوفیز و میانی هیپوفیز پسین، هیپوفیز بخش سه از هیپوفیز  ✓✓

 کوچک باب سیاهرگ آن به ورودی رگ و شود می خارج سیاهرگ دو پیشین هیپوفیز از. شود می خارج آن از سیاهرگ یک و وارد سرخرگ یک پسین هیپوفیز به  ✓✓
 .شود می دیده پسین و پیشین هیپوفیز مابین کوچک رگ یک و است

 قرار هیپوتاالموسی نورون چندین آکسونی انتهای پسین هیپوفیز درون که حالی در شود، می دیده ریز درون های سلول از ناحیه چندین پیشین هیپوفیز درون  ✓✓
 شود می دیده ریز درون های سلول از متشکل هایی بخش نیز هیپوتاالموس درون. دارد

 را( احساسات و خون فشار بدن، دمای مثل) بدن اعمال از بسیاری هم و دارد دخالت ریز درون و عصبی های دستگاه بین هماهنگی برقراری در هم هیپوتاالموس  ✓✓
  .است کننده تنظیم هم و کننده هماهنگ هم پس. کند می تنظیم

 رسد می هیپوتاالموس به احساسات طور همین و خون فشار مورد در ها رگ برخی دیواره مکانیکی های گیرنده از بدن، دمای مورد در دما های گیرنده از اطالعاتی  ✓✓
 .نماید می تنظیم را ها آن هیپوتاالموس و

 .دهد می پاسخ نیز بدن های هورمون غلظت به و دهد می پاسخ ها آن به کند، می کسب اطالعات بدن بیرون و درون از هیپوتاالموس  ✓✓

  .است هیپوفیز غده به هورمونی دستورهایی صدور و ترشح موارد اغلب در هیپوتاالموس پاسخ  ✓✓

 به را هیپوفیز و شده گرفته خون به شده آزاد های هورمون این سریعا و دارد وجود هیپوتاالموس از شده ترشح های هورمون برای هایی گیرنده هیپوفیز روی بر  ✓✓
 .کنند می وادار پاسخ

 شدن حل از قبل و سریعا هیپوتاالموس از شده آزاد هورمون دلیل همین به است، اندک بسیار هیپوفیز و هیپوتاالموس بین خونی رگ ی  فاصله که آنجایی از  ✓✓
 و شود دیده نیز ششی و عمومی خون گردش در ها هورمون این از کوچکی بخش است ممکن البته. رسد می خود هدف های سلول به خون جریان در آن ی عمده بخش
 .کند عبور هم قلب از حتی

 .دهد می افزایش را بدن خون قند میزان نهایت در و کرده اثر بدن به آن طریق از و گذاشته اثر هیپوتاالموس روی ابتدا در جسمی -روحی فشار  ✓✓

 بیضه جنسی ریز درون غدد تنظیم و پستان ریز برون غدد در شیر ساخت تنظیم در نهایت در هیپوتاالموس از شده ترشح مهارکننده و کننده آزاد های هورمون  ✓✓
 ترشح برای) تیروئید ،(گذاری تخک تنظیم و پروژسترون و استروژن ترشح برای زرد جسم و فولیکولی های سلول رشد) تخمدان ،(سازی اسپرم و تستسترون ترشح برای)

 .دارند نقش( آلدوسترون و کورتیزول ترشح برای) کلیه فوق قشر و( تیروکسین

 پیشین هیپوفیز به خون جریان از استفاده با را مهارکننده و آزادکننده های هورمون و گیرد می انجام خونی های رگ توسط پیشین هیپوفیز با هیپوتاالموس ارتباط
 .است عصبی های سلول اکسون و سلولی طریق از پسین هیپوفیز با هیپوتاالموس ارتباط که حالی در رساند، می

 اش آزادکننده های هورمون و هیپوتاالموس اثر تحت ها آن همه ترشح که دارد، ای غده ساختار پسین هیپوفیز برخالف و سازد می هورمون6 پیشین هیپوفیز  ✓✓
 .هستند

 کننده تحریک هورمون با) آلدسترون و کورتیزول ترشح برای کلیوی فوق قشر یعنی دیگر ریز درون غدد روی بر مورد 5 پیشین هیپوفیز تولیدی هورمون ۶6 از  ✓✓
 شیر تولید برای شیری های غده ،(FSH با) جنسی های هورمون تولید و گذاری تخمک و (LH با) جنسی های سلول رشد تنظیم برای بیضه و تخمدان ،(کلیوی فوق غده
 هم( رشد هورمون) هورمون یک. گذارند می اثر ،(تیروئید کننده تحریک هورمون با) تیروکسن ترشح و ساخت برای تیروئید و( پروالکتین با) ماده پستانداران در

 .کند می کار ها سلول تمام روی بر اثر با مستقیما
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 و ها کننده آزاد با چون و است پیشین هیپوفیز مستقیم کنترل تحت تیروکسین نهایت در و پروژسترون و استروژن و تستسترون کورتیزول، و آلدسترول ترشح  ✓✓
 .شود می کنترل مرکزی اعصاب توسط اساسا گفت توان می نوعی به. است هیپوتاالموس کنترل تحت که گفت توان می شود می تنظیم هیپوتاالموس های مهارکننده

 .شوند نمی کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز توسط پاراتیروئید های هورمون  ✓✓

 به ترشحی های وزیکول درون ها نورون خود اکسون طریق از و شود می تولید ادراری ضد و توسین اکسی هورمون دو هیپوتاالموس های نورون سلولی جسم در  ✓✓
 .ریزند می خون به پسین هیپوفیز از هورمون دو این ضروری مواقع در. شود می ذخیره جا آن در و یابد می انتقال پسین هیپوفیز محل

 در رحمی انقباضات انجام برای رحم ای ماهیچه های سلول. 2 و شیر خروج برای مادر شیر غدد های سلول. 1 دارد؛ گیرنده نوع دو روی توسین اکسی هورمون  ✓✓
 زایمان حین

 .خونی های رگ دیواره صاف های ماهیچه های سلول. 2 و ها نفرون دیواره های سلول. 1 دارد؛ گیرنده سلول نوع دو در ادراری ضد هورمون  ✓✓

 .شوند می ساخته هیپوتاالموس خود توسط مستقیما و ندارند آزادکننده هورمون توسین، اکسی و ادراری ضد های هورمون  ✓✓

 رو پائین نزدیک، خورده پیچ لوله های سلول توسط اسمزی روش به آب بازجذب نفرون، سنگفرشی های سلول در هایش گیرنده به اتصال با ادراری ضد هورمون  ✓✓
 .دهد می افزایش را ادرار کننده جمع لوله و هنله

 باال را خون فشار طریق این به و شود می خونی های رگ شدن تنگ موجب خونی های رگ اطراف صاف ماهیچه های سلول روی بر اثر با ادراری ضد هورمون اثر  ✓✓
 .کاهد می ها کلیه در تراوش از و برد می

 این به دلیل همین به. ندارند دخالتی آب بازجذب در بخش دو این و ندارد گیرنده دور خورده پیچ لوله و هنله باالرو پوششی های سلول در ادراری ضد هورمون  ✓✓
 .شود می گفته ادرار کننده رقیق ناحیه بخش دو
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 هورمون های مغز
 اثرات بافت هدف محل ترشح تولیدمحل  هورمون

 هیپوتاالموس اکسی توسین

 

 هیپوفیز پسین

 

رحم و غده های شیری 

 پستان

 (افزایش انقباضات رحم در زایمان1

 شیر از غده های پستانی   نه تولید (خروج2

 کاهش دفع اب از طریق ادرار و غلیظ شدن ان کلیه و رگ های لنفی هیپوفیز پسین هیپوتاالموس ضد ادراری

 هیپوفیز پیشین هیپوتاالموس هیپوتاالموس آزاد کننده
تحریک هیپوفیز پیشین برای ساخت و ترشح هورمون 

 محرک

 کاهش ترشح هورمون های هیپوفیز پیشین هیپوفیز پیشین هیپوتاالموس هیپوتاالموس مهار کننده

FSH 
هیپوفیز 

 پیشین
 هیپوفیز پیشین

لوله های اسپرم ساز 

 بیضه و تخمدان

 +تستوسترون=تحریک اسپرم سازیFSHدر اقایان     

در خانم ها  رشد فولیکول و موثر در افزایش تولید و 

 ترشح استروژن

LH 
هیپوفیز 

 پیشین
 هیپوفیز پیشین

سلول های بینابینی 

 بیضه و تخمدان

 (اقایان   تحریک ترشح تستوسترون1

 (خانم ها   موثر در ترشح استروژن و پروژسترون2

 ها   پاره شدن فولیکول و ازاد شدن تخمک(خانم 3

 محرک فوق کلیه
هیپوفیز 

 پیشین
 تحریک غده فوق کلیه برای ترشح بیشتر کورتیزول غده فوق کلیه هیپوفیز پیشین

 هورمون رشد
هیپوفیز 

 پیشین
 تحریک ساخت پروتئین و استخوان و رشد ماهیچه ها تمامی بافت ها هیپوفیز پیشین

 پروالکتین
هیپوفیز 

 پیشین
 تحریک تولید شیر  در پستان ها غده های شیری هیپوفیز پیشین

محرک غده فوق 
 کلیه

هیپوفیز 

 پیشین
 تحریک ترشح کورتیزول و هورمون های استروئیدی دیگر قشر فوق کیه هیپوفیز پیشین

 محرک تیروئید
هیپوفیز 

 پیشین
 تیروئیدتحریک ساخت و ازاد سازی هورمون   غده ی تیروئید هیپوفیز پیشین
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 غده تیروئید

و پشت ان متصل به مری سپری شکل و زیر حنجره جلوی نای شکل و محل  
انواع هورمون 

 ها
 4T-3T         تیروزین+ید امینو اسید تغییر شکل یافته -1

 پروتئینی  :کلسی تونین-2

عملکرد 
 هورمون ها

 تنظیم میزان سوخت و ساز در کلیه سنین-1

 استخوان-ها ماهیچه–رشد طبیعی مغز افزایـــش در کودکی:-2

 در بزرگسالی:افزایش هوشیاری-3

محل ساخت 
 و دستگاه گلژِی در شبکه اندوپالسمی زبرهورمون پروتئینی: هورمون ها

 بیماری ها

 گواتر

 ناشی از کمبود ید

 ید در غذاعلت:کمبود یون 

 نتیجه:بزرگ شدن غده جهت جذب ید کم خون

 نمودن ید به نمک خوراکی )نمک یددار(پیشگیری:اضافه 

پرکاری 

 )هیپرتیروئیدیسم(

 علت:افزایش بیش از حد تولید هورمون های تیروئیدی

 کاهش وزن-4-افزایش تعداد ضربان قلب-3-اختالالت خواب-2-بی قراری-1عالئم:

استخوان ها بشود قد نکته:پرکاری تیرویئد در کودکان می تواند منجر به رشد غیر طبیعی ماهیچه ها و 

 دراز

 نکته:در این افراد ذخایر گلیکوژن و چربی به عال سوخت و ساز باال کاهش می یابد 

 میزان دی اکسید کربن تولید در بدن افزایش می یابد

 نکته:به علت افزایش ضربان قلب برون ده قلب افزایش می یابد .

 کم کاری

 )هیپوتیروئیدیسم(

 هورمون های تیروئیدی از حالت طبیعیعلت:کم بودن تولید 

 کاهش رشد)قد کوتاه(-عوارض در کودکان:عقب ماندگی ذهنی)رشد نکنه(

 خواب الودگی-افزایش وزن-خشکی پوست-در افراد بالغ:کمبود انرژی

 نکات کنکوری

 مواجه خواهیم شداگر کمبود ید جبران نشود چی؟ما عالوه بر بیماری گواتر با کم کاری)هیپوتیروئیدیسم (نیز -1

مگر نگفتیم تیروئید تحت کنترل هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین می باشد بس کم کاری یا پرکاری تیروئید می تواند اصال -2

 ناشی از عملکرد هیپوتاالموس یا هیپوفیز پیشین باشد.مثال محرک زیاد ترشح شود یا ساخته نشود

 یا مغز )نورون باشد(–استخوان –ان می تواند بر روی ماهیچه ها ی گیرنده شحواستان باشد هورمون های تیروئید-3

 افزایش رشد ماهیچه ها چیست مگر ماهیچه مخطط تقسیم می شود؟منظور از -4

همان طور که می دانید بعد از تولد ماهیچه های مخطط تنها با افزایش حجم رشد می کنند)رشد در اینجا=افزایش حجم 

 غیر قابل برگشت(

 4Tتیروکسین چیست؟تیروکسین همون  -سوال

 ایع ترین گواترها ناشی از کمبود ید استکمبود ید نمی باشد بلکه یکی از ش نکته :هر گواتری به علت
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 کلسی تونین
 عمل هورمون
 کلسی تونین

 این هورمون پروتئینی می باشد-1

 حواستون باشه  عادیاین هورمون زمانی ترشح می شود که کلسیم خون باال باشد نه در حاالت -2

 سیم خون کاهش می یابدلسبب افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوانی می شود و بدین طریق ک-3

 در کجاش داخل سلول یا مایع بین سلولی؟

الزم می باشد بس عمل 2Ca+پروترومبین به ترومبین دوم رجوع کنیم در بحث انعقاد خون برای تبدیل 6اگر به فصل-1 نکات ترکیبی

 هورمون کلسی تونین برای انعقاد خون مفیـــد نمی باشد 

 نکات مهم :  2Ca+کاربرد -2

 ترشح بعضی مواد-قلبی(-مخطط-جهت انقباض ماهیچه ها)صاف ذخیره در ماهیچه ها

 استخوان سازی)ماده بین سلولی(-قاد خونــــانع-توز انتقال دهنده در سیناپس(ــــــ)مثل اگزوسی

 نکات ویژه
 مغز، طبیعی رشد افزایش. 2 سنین، همه در بدن ساز و سوخت میزان تنظیم. 1 دارند؛ عهده به عمده ی وظیفه سه تیروئیدی های هورمون  ✓✓

 بزرگسالی در هوشیاری افزایش. 3 و کودکی در ها ماهیچه و ها استخوان

 دیده ید های یون ها آن ساختار در ولی شود نمی دیده ها آن ساختار در پپتیدی پیوند و اند شده تشکیل آمینواسید یک از تیروئیدی های هورمون  ✓✓
 .باشد داشته وجود آن ساختار در ید یون 4یا 3 تواند می هورمون نوع به بسته. شود می

تیروئید دستور میده میگه بزرگ  که هورمون رشد در کمبود ید باعث ان می شود هورمون رشد به.است تیروئید ی غده شدن بزرگ معنی به گواتر  ✓✓
 شده ببینم تنبل!!!!!

 است ممکن بزرگساالن در و شود دو هر یا ذهنی ماندگی عقب یا و رشد کاهش به منجر!!( همیشه نه) است ممکن کودکان در هیوتیروئیدیسم  ✓✓
 .شود منجر وزن افزایش و پوست خشکی انرژی، کمبود به!!( همیشه نه)

  .شود می وزن کاهش و( قلب ده برون متعاقبا و) قلب ضربان تعداد افزایش خواب، اختالالت قراری، بی موجب هیپرتیروئیدیسم  ✓✓

 پس اند، فعال خیلی تیروئید پرکاری به مبتال افراد. شوند می چاق و هستند ول و شل بسیار و دارند پایین انرژی تیروئید ی غده کاری کم با افرادی  ✓✓
 .هستند اندام الغر

 شده زیاد تعرق رود، می باال خون فشار و قلب ضربان رود، می باال مصرفی اکسیژن میزان و تنفسی حجم و تنفس تعداد تیروئید، ی غده پرکاری در  ✓✓
 .شود می مرطوب پوست و

 .شود می ذهنی ماندگی عقب به منجر داون سندرم و کتونوریا فنیل بیماری همانند جنینی دوران در تیروئید ی غده کاری کم  ✓✓

 کم تولید دلیل به تیروئید کاری کم ولی شود می گواتر به منجر بوده، ید کمبود در تیروئیدی های هورمون تولید برای تیروئید ی غده پرکاری  ✓✓

 .است تیروئیدی های هورمون
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 ئیدیغدد پاراتیرو
 و مجاور مـــــــــری  عدد چسبیده به تیروئید و پشت نای4 محل و تعداد

 هورمون ان موجب افزایش کلسیم خون می شود عمل

 به خونبافت استخوانی  کلسیم به تجزیه و ریختن سلول های  استخوانی  وادار کردن-1 مکانیسم

 اثر بر روی نفرون ها برای افزایش باز جذب کلسیم )کاهش ان در ادرار(-2

 :جهت افزایش باز جذب کلسیم در رودهDفعال کردن ویتامین -3

 (می باشد و جذب لنف می شودKEDAجز ویتامین های محلول در چربی )Dویتامین _1 کنکوری: نکات

 پاراتورمون به این دلیل که کلسیم خون را افزایش می دهد پس می تواند در روند انعقاد  خون مناسب باشد_2

استخوانی را تجزیه کنند یعنی دقت داشته باشید هورمون پاراتیروئیدی سلول های استخوانی را وادار می کند بافت -3

 خودشان خودشان را تجزیه کنند.

 ایا سلول های استخوانی بافت استخوانی را تجزیه می کنند ؟یا هورمون تجزیه می کند؟-سوال

 هورمون سلول های استخوانی را وادار می کند بافت استخوانی را تجزیه کنند

 همراه با کالژن موادی کلسیم دار بافتی میان عمایدرمیان بافتی ان؟ سلول ماهیچه ای  می باشد یا مایع کلسیم داخل

 کلسیم در سلول ماهیچه ای در کجا ذخیره می شود برای انقباض انها؟در شبکه اندوپالسمی صاف )سارکوپالسمی(

 سلولترشح بعضی از مواد از  -3روند انعقاد خون  -2   قلبی(-صاف-)مخططانقباض ماهیچه ها-1کاربرد کلسیم   

 ترشح پادتن و.....-3ترشح هیستامین   -2انتقال دهنده عصبی در سیناپس   -1ترشحات مهم :

و زمان الزم به سیتوپالسم ازاد می  نکته:کلسیم در ماهیچه ها در شبکه اندوپالسمی )سارکوپالسمی(ذخیره می شوند

 شود

 ی صاف  و مایع میان بافتی استخوانکلسیم کجا یافت می شود؟داخل سلول ماهیچه های شبکه اندوپالسم-سوال

 جدول جمع بندی

 اثرات بافت هدف محل ترشح محل سنتز هورمون

 تنظیم سوخت و سازبدن اغلب بافت ها تیروئید تیروئید T3و( T4)تیروکسین

 استخوان تیروئید تیروئید کلسی تونین
کاهش کلسیم             افزایش رسوب کلسیم در بافت استخوان 

 خون

 پارا تیروئید پاراتیروئید پاراتورمون

بافت –کلیه 

روده -استخوان

 باریک

 افزایش غلظت کلسیم خون از:

 (تجزیه بافت استخوانی توسط خود سلول های استحوانی1

 (افزایش باز جذب کلسیم در کلیه ها2

 افزایش جذب کلسیم در روده باریک D(فعال کردن ویتامین3
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 فوق کلیه

 دوعدد بر روی کلیه تعداد و محل

 تولید وو هورمون اپی نفرین و نور اپی نفرین مرکزی اجزا

 کورتیزول و الدسترون قشری

 قسمت مرکزی فوق کلیه

 در وسط غده با منظره دانه دار شکل

 هورمون ها
 ادرنالین)اپی نفرین(و نور ادرنالین)نور اپی نفرین(

 نکته:این هورمون ها پروتئینی هستند

 این هورمون ها توسط نورون ساخته شوند عملکرد انتقال دهنده ای خواهدد  داشتنکته:اگر 

 طراری و فشار روحی و روانی می باشدبرای اماده کردن بدن در مواقع اض بعد از  فعالیت  سمپاتیک وارد کار شده و وظیفه

 سمپاتیک کوتاه مدت است اما این سیستم طوالنی تر می باشد مدت اثر

 تنفس(-ضربان قب-قند خون-افزایش )فشار خون هورمون هااثر 

 ترشح بزاق(-کاهش)فعالیت گوارشی
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 قسمت قشری فوق کلیه

 آلدسترون و کورتیزول هورمون ها

 نکته:هردو هورمون استروئیدی می باشد

 از مرکزی()پاسخ دیرتر اگر مدت فشار روحی طوانی تر شود بعد از قسمت مرکزی قشری وارد کار می شود مدت اثر

اثر هورمون 
 ها

 اثر روی کلیه    و منجر به کاهش دفع سدیم  و ورود ان به خون جهت افزایش فشار خون الدسترون

 اثر روی کلیه  و منجر به افزایش یون پتاسیم

نکات 
 کنکوری

 NaClنکته:دیدید کسایی که تا خبر بد می شنون غش می کنن بهشون چی می زنن؟سرم نمکی

 مواردی که الدسترون خون پایین باشد مقدار پتاسیم افزایش یافته و می تواند خطرناک باشدنکته:در 

 نقش:افزایش مقدار انرژی در دسترس بدن با پروتئین سوزی کورتیزول

 سوزاندن پروتئین ها     تبدیل به گلوکز جهت تامین انرژِی

نکات 
 کنکوری

کالژن استخوان و کالژن بافت و  بسوزاند مثل کالژن پوست کورتیزول می تواند هر پروتئینی را در بدن-1

 ....و ماهیچه و انزیم و .. پیوندی سست و رشته ای

اگر کورتیزول پروتین های سیستم ایمنی را بسوزاند منجر به سرکوب سیستم ایمنی می شود به خصوص -2

 اینترفرون-مکمل-پروتیئن های سیستم ایمنی:پادتن    پادتن

تواند نقش  یکی از الزمه های ان سرکوب سیستم ایمنی می باشد این هورمون می دن کهدر پیوند ز-3

 موثری ایفا کند

 کورتیزول می تواند باعث بهبود عالئم الرژِی و خود ایمنی شود چون سیستم ایمنی ضعیف میشه!!!!-4

 افزایش می یابدحواستون باشه زمانی که پروتئین های بدن می سوزند میزان دفع اوره بدن نیز -5

 

 قشری فوق کلیه        مرکزی فوق کلیه           های روحی و روانی: اعصاب سمپاتیک      رسرعت واکنش در فشا 

 ترشح می شود تا انرا دفع کند بدون اینکه سدیم خون کم باشد؟بله الدستروناگر پتاسیم خون باال برود ایا باز هم -سوال
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 جدول جمع بندی

 اثرات بافت هدف محل ترشح محل سنتز هورمون

ادرنالین و 
 نور ادرنالین

بخش مرکزی غده فوق 

 کلیه

بخش مرکزی غده فوق 

 کلیه

کبد –اندام های اصلی بدن مثل قلب 

.... 

اماده کردن بدن برای مواقع اضطراری     مثل: 

 افزایش قندخون

بخش قشری غده فوق  کورتیزول

 کلیه

بخش قشری غده فوق 

 کلیه

عضالت و اغلب سلولهای  -کبد

 بدن

 (افزایش قند خون1

 (تجزیه پروتیین ها  سرکوب سیسیتم ایمنی2

 (افزاش انرژی در دسترس بدن3

بخش قشری غده ی فوق  آلدسترون

 کلیه

بخش قشری غده فوق 

 کلیه
 کلیه

 (افزایش باز جذب سدیم از ادرار1

 (افزایش ترشح پتاسیم به ادرار2

 یادداشت نکته:
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سلول های تولید کننده انسولین و 

 گلوکاگون باهم فرق دارند

بی کربنات سدیمتولید   

قوی ترین انزیم های گوارشتولید   
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 چرا دیابتی ها گلوکز دفع می کنن اب زیادم دفع می کنن ؟–اقا سوال 

چون بچه با تراوش گلوکز در شبکه میرگی گلوکرولی فشار اسمزی در نفرون باال می رود در 
 نتیجه نفرون شروع به جذب اب زیادی می کند.
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 لوز المعده()پانکراس

 ترشح قوی ترین انزیم های گوارشی به درون دوازدهه بخش برون ریز

 ترشح بی کربنات سدیم جهت خنثی کردن کیموس اسیدی معده

 به نام جزایر النگرهانس ییمجموعه ای از سلو ها بخش درون ریز

 ترشح هورمون های انسولین و گوکاگون به خون

 )جزایر النگرهانس(ترشحات بخش درون ریز

 قند خونوظیفه:کاهش  انسولین

 نحوه عمل:دادن  پیام شیمیایی به ماهیچه ها و کبد جهت جذب گلوکز و تبدیل ان به گلیکوژن

 گلوکاگون
 وظیفه :افزایش قند خون

 نه  جهت تجزیه گلیکوژن و تبدیل ان به گلوکز و ازاد سازی ان به خونپیام شیمیایی به کبد نحوه عمل:دادن 

 ماهیچه ها

نکات 
 کنکوری

بیماری دیابت  سلول های ماهیچه ای و کبدی  توانایی جذب گلوکزشان مشکل پیدا می کند یا اکثریت در -سوال

 سلول های ما؟

 در بیماری دیابت سلول های ما توانایی گرفتن گلوکزشان کاهش می یابد یا ندارند

کبدی می باشد و ماهیچه ای و سطح سلول های *نکته:این هورمون ها پروتئینی بوده پس گیرنده شان بر روی 

 حلقوی(AMPپیک دومین ماده ای دیگر )مثل برای عملشان دو پیک نیاز است پیک نخستین هورمون و

 تا االن چند هورمون افزاینده قند خون بودند؟-سوال

 گلوکاگون-3کورتیزول -2ادرنالین   -1

پروتیئن سوزی رخ می دهد پس ایا در بیماری دیابت عالئم بیماری الرژی و خودایمنی بهبود می یابد؟بله چون 

 .پروتئین های پادتن نابجا و نامتناسب می سوزد

 .نکته:گلیکوژن در کبد ما به صورت ذره ذره ذخیره می شود

 افزایش می دهند کدام اند؟هورمون هایی که مصرف گلوکزرا در بدن 

 .ادرنالین و نور ادرنالین-T3-T4- –-انسولین

های بدن )مثال بجز مغز(گیرنده دارد و به سلول ها دستور می دهد که جذب انسولین بر روی اکثر سلول *نکته:

گلوکز را افزایش بدهند اما بر روی سلول های ماهیچه ای و کبد تاثیر می گذارد که کلوکز را به گلیکوژن تبدیل 

 .بکنند

 یادداشت نکته:

 ز ان هورمون سکرتین رودهایا پانکراس بافت هدف هورومون خاصی می باشد ؟بله قیمت برون ری–سوال 

 



 

  
 
  
 

183 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 هورمون های افزاینده قند خون کدام اند؟-1 

 گلوکاگون    با تجزیه گلیکوژن در کبد و ماهیچه به گلوکز-1

 کورتیزول با تجزیه پروتئین خون و تبدیل ان به قند-2

 ادرنالین و نور ادرنالین   افزاینده قند خون -3

 و ساز بدن میزان قند خون نیز باال می رود هورمون های تیروئیدی   با افزایش سوخت-4

 بیماری دیابت شیرین

 زیاد بودن گلوکز خون به دلیل عدم توانایی سلول ها در جذب گلوکز تعریف

 1نوع

 سالگی20بروز قبل از -ارثی-کمتر دیابتی ها

 انسولین کاهش می یابدخود ایمنی:سلول های ایمنی به جزایر النگرهانس حمله می کند وتوانایی تولید علت       

 گیرنده های انسولین مشکلی ندارند

 درمان:تزریق روزانه انسولین برای تامین انسولین خون

 2نوع 

 غیر وابسته به انسولین-سالگی40باالی -زمینه ارثی-بیشتر  دیابتی ها 

 گیرنده های انسولین کاهش می یابد و تواناییتعداد–علت:به دنبال چاقی و عدم تحرک 

 داروهای خوراکی-م غذایییرژِ-درمان:ورزش

 برخالف نوع یک میزان انسولین خون از حالت طبیعی بسیار بیشتر است اما گیرنده مشکل دارد2ته:در دیابت نوعنک

عوارض مشترک 

 هر دو بیماری

 افزایش حجم ادرار جهت دفع گلوکز اضافی بدن پس تشنگی شدید-1

  پروتئین برای سوزاندن )چون نمی تونه از گلوکز استفاده کنه(استفاده سلول های بدن از چربی و -2

 در این افراد از حجم سلول های بافت چربی کاسته می شود زیرا هیدرولیز انها افزایش می یابد

 در موارد شدید به علت تجزیه چربی ها محصوالت اسیدی تولید می شود و در خون تجمع می یابد-ه  ــاگر درمان نش

 خون و به هم خوردن هومئوستازی   اغما و مرگPHهش به دلیل کا

 ش می یابدــــوزند میزان دفع اوره بدن نیز افزایــحواستون باشه زمانی که پروتئین های بدن می س-3

 مردانی(پس این فرایند کمتر می شود 125دقت کنید که در کلیه ها گلوکز در یک ناحیه باز جذب می شود)کد-4

افزایش می دهد و هم چنین بازجذب بی کربنات)عامل  +Hدر دیابتی ها به علت اسیدی شدن خون کلیه ترشح -5

 قلیایی(را افزایش می دهد.

 اونایی هم که هی میگن اقا جراحی می کنن چی؟اونا خواهشا ماهواره نگان نکنن!!!!!خواهشا

 ؟خود ایمنی و الرژی نیز کاهش می یابد*ایا در دیابت شیرین  عالئم بیماری های  نکات کنکوری:
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 جدول جمع بندی

 اثرات بافت هدف محل ترشح محل سنتز هورمون

 انسولین
 بخش درون ریز پانکراس

 )جزایر النگرهانس(

بخش درون ریز پانکراس 

 )جزایر النگرهانس(

 اغلب سلولهای بدن

 )کبد و ماهیچه ها(

 (کاهش قند خون1

(افزایش تولید وتجمع 2

 گلیکوزن

(افزایش جذب 3

گلوکزتوسط اغلب سلول 

 های بدن

 گلوکاگون
 بخش درون ریز پانکراس

 )جزایر النگرهانس(

بخش درون ریز پانکراس 

 )جزایر النگرهانس(
 افزایش قند خون کبد

 غده پینه ال)اپی فیز(
 در مغز به اندازه یک نخود مکان

 شبانه روزی نقش داردترشح هورمون مالتونین که در تنظیم ریتم  وظیفه

 ن در پاسخ به تاریکی ترشح می شوداین هورمو-تاریکی  محرک ترشح

 خواهشا مالتونین با مالنین تنها رنگیزه بدن رنگیزه مشکی اشتباه نشود اسماشون شبیه-1 نکات کنکوری

توسط  سازد*نکته:هورمون هایی که هیپوتاالموس می سازد و یا هیپوفیز می سازد و یا پینه ال می 

  دستگاه عصبی ساخته می شود

 نکاتی که باید بدانید

 کلیه و نفرون های ان اندام هدف کدام هورمون ها هستند و خود کلیه چه هورمونی ترشح می کند؟–سوال 

های الدسترون و ضد  کلیه در زمان کمبود اکسیژن همراه با کبد اریتروپویتین ترشح می کند که بر روی مغز استخوان اثر می گذارد و هورمون

 ادراری بافت هدفشان کلیه می باشد

 

 )انقباض  عضالت صاف رحم( اکسی توسین-1کدام هورمون ها بر روی ماهیچه اثر می گذارند ؟صاف:-سوال؟

   )رشد طبیعی ماهیچه ها(    تیروئیدی-)ذخیره و تجزیه گلوکز(گلوکاگون–انسولین -1مخطط:           
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 کتاب درسی منفی تنظیمی های خود

اثر سکرتین بر روی –هورمون های اپی نفرین و نور اپی نفرین -هورمون های تیروئیدی   در سوخت و ساز بدن

الدسترون اثر بر تنظیم –هورمون کورتیزول -هورمون مالتونین در تنظیم خواب-اثر گاسترین بر معده-پانکراس

هورمون ضد ادراری بر  -اثر کلسی تونین و پارتورمون بر مقدار کلسیم-گلوکاگوناثر انسولین و –سدیم و پتاسیم 

 اثر هورمون های محرک تیروئید ی و فوق کلیه-تنظیم میزان اب

 با تنظیم ترشح هورمون ها

 غده هیپوتاالموس و هیپوفیز  
 :کنترل ترشح اولیه ی بسیاری از هورمون ها مراکز اصلی کنترل سایر غده های درون ریز  

 پیام های عصبی  
 کنترل ترشح هورمون های هیپوتاالموس و هیپوفیز پسین تحت تاثیر اعصاب خودمختار

 ر کنترل ترشح هورمون های اپی نفرین و نور اپی نفرین از غده های فوق کلیه تحت تاثیر خودمختا
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 می مثبت یخود تنظ
کنترل ترشح اکسی -و استروژن در مرجحله فولیکولی و انتهای مرجله لوتئال   LHکنترل ترشح هورمون های  

 توسین

 خود تنظیمی منفی
 کنترل ترشح انسولین  گلوکاگون   محرک فوق کلیه

 

   قیدهای مهم مطرح شده در کتاب درسی

 ( اندام های بدن ضمن انجام کارهای خاص خود ، هورمون ترشح می کنند .       بعضی از /   ) اغلب   1

 ( پیک های شیمیایی بدن هورمون نیستند ، مانند انتقال دهنده های عصبی .       بعضی از /    ) اغلب   2

 ای شوند . ( هورمون ها می توانند سبب تحریک سلول های عصبی ، یا ماهیچه      / بعضی از    ) همه ی  3

 ( اعمال بدن را بر عهده دارد .      / بسیاری از     دستگاه درون ریز تنظیم ) همه ی 4

 ( هورمون ها و انتقال دهنده های عصبی پیک های شیمیایی هستند .     برخی  /         ) همه ی 5

 ( سلول های عصبی می توانند برخی هورمون ها را نیز تولید کنند .      / بعضی از     ) اغلب 6

 موارد به عنوان انتقال دهنده ی عصبی عمل می کند . برخی ( نقش هورمونی دارد و در        / در بعضی جاها     اپی نفرین ) اغلب  7

 ( اثرات کندتر و طوالنی تری ایجاد می کنند .       / معموال    هورمون ها ، نسبت به انتقال دهنده های عصبی ) همواره  8

 ( هورمون ها را می توان در یکی از دو گروه آمینو. اسیدی و استروئیدی تقسیم بندی کرد .     / اغلب      ) همه ی  9

 ( ساختار پروتئینی دارند .      / معموال       گیرنده ها ) همواره 10

 ( هورمون های آمینواسیدی بر روی غشای سلول قرار دارد  .      / برخی از        گیرنده ) اکثر 11

 ( هورمون ها بر اساس پیام عصبی تنظیم می شود .         بعضی  /     مقدار ترشح ) همه ی  12

 ن ها تنظیم می کند . ( مقدار هورمون موجود در خون شخص ، میزان تولید هورمو       اندکی  /    در موارد ) زیادی   13

 ( مکانیسم های تنظیمی هورمون ها از نوع خود تنظیمی منفی است .      / برخی .   بیش تر  ( 14

 ( هورمون ها را تنظیم می کنند .        / بسیاری از     دو غده ی هیپوتاالموس و هیپوفیز ترشح اولیه ، ) همه ی  15
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 ( تنظیم می کنند .      تا حدودی   /    دار هورمون های خون را) دقیقا  مکانیسم های خود تنظیمی ، مق 16

مهار  برخی( هورمون هایی که از هیپوتاالموس به درون رگ های خونی هیپوفیز ترشح می شوند آزاد کننده و      / بعضی از      ) اغلب  17

 کننده اند . 

 ( غده های بدن را تنظیم می کنند .        برخی از /    ( هورمون های غده ی هیپوفیز فعالیت ) همه ی         بعضی از /    ) همه ی  18

 آن ها مبتال به دیابت نوع دو هستند .  بیش تر( افراد دیابتی ، مبتال به دیابت نوع یک و       / درصد اندکی از     ) بیش تر 19

 ( قبل از بیست سالگی ایجاد می شود .       / معموال     دیابت نوع یک ) همواره  20

 ( قابل کنترل است .      / معموال      ( بعد از چهل سالگی ایجاد می شود و ) همواره      معموال   /     دیابت نوع دو ) همواره  21

 قیدهای قابل استنباط از جمالت کتاب درسی 
 وادی را از خود ترشح می کنند . ( غده ها م   / اغلب    ) همه ی  22

 ( پیک های شیمیایی که عملکرد سریع و عمر کوتاه دارند در واقع انتقال دهنده عصبی اند .       / برخی   ) همه ی 23

 ( به گیرنده های سلول های هدف خود متصل می شوند و بر آن ها اثر می کنند .    اغلب   /  هورمون ها ) همواره   24

 مواد از سلول ها الزم است .  بعضی( ماهیچه ها و نیز ترشح      همه ی /  وجود کلسیم برای انقباض ) اغلب   25

 سایر قیدهای مطرح شده در کتاب درسی 
 یت دارند بعضی از مواد شیمیایی ، هم به عنوان هورمون در دستگاه درون ریز و هم به عنوان انتقال دهنده ی عصبی در دستگاه عصبی فعال 27

بعضی از هورمون های هیپوفیز در غده های درون ریز دیگر موجب آغاز تولید هورمون خاص آن غده می شوند و سایر هورمون های غده ی  28

 هیپوفیز مستقیما روی سلول های هدف اثر می کنند . 

 به دنبال داشته باشد . کم کاری تیروئید کودکان ممکن است کاهش رشد ، عقب افتادگی ذهنی و یا هر دو را  29

 هیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ ممکن است سبب کمبود انرژی ، خشکی پوست و افزایش وزن شود .  30

 غده ی پینه آل احتماال در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارد .  31

 ه مقادیر خطرناک برسد . زیاد شود و ب ممکن استاگر مقدار آلدوسترون بسیار کم باشد ، مقدار پتاسیم خون 32

 اولین ها ، ترین ها و ....

 آن ترشح هورمون است .  کار اصلیغده ی درون ریز اندامی است که 
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 کنترل بر سایر غده های درون ریز عمل می کنند .  مرکز اصلیهیپوتاالموس و هیپوفیز به عنوان 

 تعداد هورمون های هیپوفیز از بخش پیشین آن ترشح می شوند .  بیش ترین

 

 سوال های مفهومی

ایا ممکن است هورمون نیز مشابه انتقال دهنده عصبی در نورون ساخته شود؟ بله به طور مثال اکسی -1

 توسین و ضد ادراری در سلول های عصبی هیپوتاالموس ساخته می شوند

 کنند؟ ز ساخته شدن از غشا سلول عبور میپس اایا همه ی هورمون های جانوری -2

بله همه ی هورمون ها برای ورود به مایع میان بافتی از غشای سلول سازنده عبور می کنند اما می توانند از 

 غشای سلول هدف عبور نمایند و یا عبور نکنند

امینو اسیدی و جنس همه ی هورمون ها استروئیدی و یا امینو اسیدی است؟ خیر جنس اغلب انها -3

 استروئیدی است بعضی مثل

های پروستانوئیدیهورمون  

شوند. در برخی تقسیم شوند و از اسیدهای چرب غیراشباع ساخته میشناخته می این گروه تحت عنوان 

 نمایندبندیها این گروه را از هورمونها مجزا می

 

 شد؟ایا تنظیم ترشح هورمونی می تواند تحت تاثیر دستگاه عصبی با-4

 بله ترشح بعضی هورمون ها براساس پیام عصبی ترشح می شوند

 ایا ممکن است ترشحات یک غده بدون ورود به خون در خارج غده ذخیره شوند؟-5

و ضد ادراری در هیپوتاالموس ساخته از طریق اکسون به هیپوفیز پسین می  بله هورون های اکسی توسین

 روند

 عملکرد تنظیمی مخالف همدیگر باشند؟ایا ممکن است ترشحات یک غده در -6

 بله هورمون های انسولین و گلوکاگون در تنظیم قند خون نقشی مخالف هم دارند
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 ایا ممکن است ترشحات یک غده در مبارزه با میکروب ها دخالت داشته باشد؟-7

 بله ترشحات غدد اشکی عرق و بزاق که لیزوزیم می باشد در ایمنی نقش دارد

 گفت سلول های افراد دیابتی انرژی بیشتری از سوختن مواد بدست می اورند؟ ایا می توان-8

بله چون افراد دیابتی سلول هایشان از چربی ها و پروتئین ها برای تولید انرژی استفاده می کنند و چربی ها 

 نیز بیش از دو برابر پلی ساکارید های هم وزن خود انرژی تولید می کنند

 ایا می توانند در فعالیت لیزوزوم های گروهی از سلول ها تاثیر گذار باشند؟T3-T4هورمون های -9

بله در طی فرایند نمو جنینی انزیم های لیزوزومی بافت هایی را که بین انگشتان دست و پا قرار دارند نابود 

 ppو انگشتان را از یکدیگر جدا می کننند

 شوند؟به دیابت نوع دو مبتال می ن دارد ایا افراد مبتالبه هیپوتیروئیدیسم امکا-10

بله کم کاری تیروئید در افراد بالغ می تواند منجر به افزایش وزن بشود افزایش وزن در افرادی که زمینه 

 های ارثی دارند احتمال ابتال به دیابت نوع دو را افزایش می دهد

هورمون ها و انتقال دهنده های چه پیک های شیمیایی می توانند بر روی نورون ها تاثیر بگذارند؟ -11

 عصبی

در هورمون هایی که پیک دومین دارند پیک دومین فقط یک انزیم را فعال می کند؟خیر پیک دومین -12

 سبب فعال یا غیر فعال شدن یک انزیم یا زنجیره ای ازانزیم ها می شود

 ه است؟مکانیسم عمل هورمون گلوکاگون که باعث می شود قند خون باال برود چگون-13

حلقوی به عنوان پیک دومین در AMPزمانی که گلوکاگون به گیرنده خود در سطح سلول جگر متصل شد 

رنهایت ا می گردد و دسیتوسل سلول های کبدی تولید می شود که موجب فعال شدن زنجیره ای از انزیم ه

اف سلول های کبدی وجود ن به گلوکز صورت می گیرد این انزیم ها در شبکه اندوپالسمی صگلیکوژتجزیه ی 

 دارند که به تنظیم مقدار قند ازاد شده از سلول های کبدی به داخل خون می گردند

 اثرات متفاوتی داشته باشد؟ بله ایا یک هورمون می تواند بر روی سلول های هدف مختلف -14

 بجز خود تنظیمی مثبت اکسی توسین دیگر چه خود تنظیمی را می شناسید؟ -15
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چرخه قاعدگی  13و استروژن را مثال زد که در روز های LHاز خود تنظیمی دیگر می توان به خود تنظیمی 

 نیز افزایش می یابدLH–با افزایش میزان استروژن 

ین می سوزاند و خون اسیدی می شود کلیه چه واکنشی می شدید دیابت که فرد چربی و پروتئ در موارد-16

 دهد؟

می کند و در نتیجه +Hخون کلیه شروع به ترشح بیشترPHهمان طور که می دانید با اسیدی شدن 

 را نیز افزایش خواهد داد-HCO3بازجذب

 ا ترشح می کند ؟دسترون  کورتیزول رایا قسمت قشری فوق کلیه تنها ال-17

 دمی کند که این دو هورمون از جمله ی انها هستن حخیر بلکه تعدادی هورمون ترش

 کاری تیروئید پوستشان خشک می شود ؟ چرا افراد مبتال به کم-18

 چون فعالیت غدد عرق و چربی انها کاهش می یابد

 افرادی که به اندازه کافی ید مصرف می کنند هرگز دچار گواتر نمی شوند؟-19

خیر  ما انواع گواتر ها را داریم که یک نوع ان ناشی از کمبود ید می باشد مابقی گواتر ها به علت کمبود ید  

 به وجود نمی ایند

ل کتونوریا که انزیم تبدیل فنیل االنین به اسید تیروزین را ندارند ؟به چه علت دچار افراد مبتال به فنی-20

 ئید ؟د تیروزین و کار نکردن تیروعلت کمبوعقب افتادگی ذهنی می شوند به 

در افراد مبتال به این بیماری به علت تجمع محصوالت حاصل از متابولیسم غیر عادی فنیل االنین در بدن 

 موجب عقب افتادگی ذهنی می شوند نه کمبود اسید تیروزین
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بعد میگن چجوری نکته از تست در  اینم نکات تست های منتخب  برین حالشو ببرین

 بیاریم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 
  
 

194 
AMIR MARDANI                                                                                    

 2زیست                                  هورومون ها:4فصل                          امیر مردانی

 

 

 

 

 


