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است که از  یهورمون ( Prolactin)  نیپروالکت

شود. هورمون  یدر مغز( ترشح م ی)غده ازیپوفیه

 یردهیو ش یدوران حاملگ یدر ط نیپروالکت

در  یعیبه طور طب نی. پروالکتابدی یم شیافزا

باردار وجود  ریکم در مردان و در زنان غ ریمقاد

 یردهیدر روند ش ن،یپروالکت یدارد. نقش اصل

معموال  نیپروالکت زانیپستان( است.م رید شی)تول

باال  مانیو درست پس از زا یدر طول باردار

 ن،یپروالکت یهورمونها ،یحاملگ یاست. در ط

پستان را  ریاستروژن و پروژسترون، توسعه ش

به  نیپروالکت مان،یکنند. پس از زا یم کیتحر

 کند یپستان کمک م ریشروع و حفظ ش

 

 

 

 

 

 

 

بوده و در  شکلیاپروانه سیسپرد ای دیروئیغده ت

 گلو قرار دارد. یحنجره، در جلو یقسمت عرض

 

 "تیروس  "کلمه ی تیروئید از کلمه ی یونانی 

 گرفته شده است. "سپر  "به معنی 
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ی تیروئید ، هورمون های تیروئیدی تولید غده

میزان سوخت و ساز را دربدن  -1می کند که 

رشد طبیعی مغز ، استخوان  -2تنظیم می کنند و 

دوران کودکی افزایش می و ماهیچه ها را طی 

 دهند.

هورمون های تیروئیدی در بزرگساالن در افزایش 

 هوشیاری نقش دارند.

هورمون های تیروئیدی آمینواسید های تغییر 

شکل یافته ای هستند که از افزوده شدن ید به 

 آمینواسید تیروزین ایجاد می شوند.

ی اگر نمک های ید در غذا کم باشند ، غده

اطر تالش بیشتر برای ساخت تیروئید به خ

ی تیروئید هورمون بزرگ می شود که به غده

 شود.بزرگ گواتر گفته می

 

گواتر با افزودن ید به نمک خوراکی قابل 

 پیشگیری است.

اگر میزان تولید هومون های تیروئیدی در بدن کم 

شود ، اصطالحا به آن کم کاری تیروئید یا 

 هیپوتیروئیدیسم گفته می شود.

کاری تیروئید در کودکان ممکن است باعث کم 

کاهش رشد بدن و یا عقب افتادگی ذهنی و یا 

 هر دوی این عوارض شود.

کم کاری تیروئید در بزرگساالن ممکن است   

سبب خشکی پوست ، کمبود انرژی بدن و 

 افزایش وزن بدن شود.

افزایش تولید هورمون تیروئید در بدن را پرکاری 

 یروئیدیسم گویند.تیروئیدی یا هیپر ت

پرکاری تیروئید می تواند باعث بی قراری ، 

اختالالت خواب ، افزایش ضربان قلب و کاهش 

 وزن شود.
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ها به  یاز چربفقط خود را  ازیموردن یها مجبورند انرژ اختهدر بیماری قند،ی -46

ها، محصوالت  یچرب یۀبر اثر تجزکه . انجامدی که به کاهش وزن م آورند دست

 Bنادرست( –.)درست شود یم دیتول یدیاس

به علت حمله سیستم دفاعی به جزایر  ، I بر دو نوع است. در نوع ابتید -47

 Bنادرست( –)درست شود. یترشح نم نیانسولالنگرهانس اصالً 

. ستین نیانسول دیاشکال در تولکه بیماری خود ایمنی است  ، IIدر دیابت نوع  -48

به آن پاسخ  نیانسول یها رندهیوجود دارد، اما گ یبه مقدار کاف نیانسول II در نوع

 Bنادرست( –.)درست دهند ینم

ی تیروئید چهار غده ی پاراتیروئید به پشت غده

اند .غدد پاراتیروئید هورمونی به نام چسبیده

پاراتورمون باعث  تولید می کنند.پاراتورمون 

افزایش کلسیم خون می شود و بر عمل آن بر 

این هورمون در سه  عکس کلسی تونین است.

سلول های استخوانی  -الف قسمت اثر می کند

 را وادار می کند تا بافت استخوانی را تجزیه کنند

در کلیه   -ب و کلسیم را به جریان خون بریزند

کلسیم از ادرار می  ها سبب افزایش بازجذب

این هورمون سبب فعال شدن ویتامین  -ج شود.

D ی آن افزایش در روده ها می شود که نتیجه

 جذب کلسیم از غذا خواهد بود.

 

دربدن انسان دو غده ی فوق کلیه وجود دارد که 

ی روی کلیه ها قرار دارند.و هر کدام به اندازه

د در هر غده ی فوق کلیه ، خو یک بادام هستند.

بخش  -1اصل از دو غده تشکیل شده است 

بخش قشری غده ی فوق  -2مرکزی فوق کلیه  و 

 کلیه
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 غده تیموس در کجا واقع شده است؟-الف

 نام هورمون مترشحه از این غده چیست؟ -ب

 وظایف این هورمون چیست؟-ج

 ترشح هورمون ها یبازخورد میتنظ

ترشح هورمون هاست که به  میدر تنظ یجیروش را . . . . . . . . . . . . . .  ۀچرخ -53

 Bشود. یم دهید . . . . .  . . و . . . .  . .دو صورت 

. .  آن، باعث راتیتأث ایهورمون  کیمقدار  شیافزا ،. . . . . . . . . . . .  میدر تنظ -54

 B. .. . . . . . شود و یترشح همان هورمون م . . . . . . 

 Aمی شود. میتنظ . . .  . . . . . . .هورمون ها توسط  شتریب -55

 A.است . . . . . . . . . . . .  کیاز  یمثال ن،یانسول میتنظ -56

. . آن، باعث  راتیتأث ایهورمون  کیمقدار  شی، افزا. . . . . . . . . . . .  میدر تنظ -57

 B.شود یم هورمون ترشح همان . . . . . . . 

. . . . . .  ۀتوسط چرخپروالکتین بر روی غدد شیر ساز و . . . . . . . . .   عملکرد -58

 B.شود یم میتنظ . . . . . . 

 در جانوران ییایمیارتباط ش

 یها، بلکه برا اختهی نیارتباط ب ینه فقط برا ییایمیجانوران از ارتباط ش یایدر دن -59

 Bنادرست(-)درستشود. یاستفاده م زین گریکدی با ارتباط افراد

پانکراس دارای دو بخش درون ریز و برون ریز 

هایی از است.بخش درون ریز آن شامل مجموعه

سلول ها است که جزایر النگرهانس نامیده می 

شوند.جزایر النگرهانس دو هورمون تولید می 

کنند که درکنترل مقدار قند خون دخالت دارند 

 گلوکاگن -2انسولین و  -1

افزایش تولید و تجمع گلیکوژن  -1انسولین با  

همچنین با جذب گلوکز توسط سلول  -2در کبد.

های ماهیچه ای و تبدیل آن به گلیکوژن  در کل 

ای قند خون را کاهش می دهد.) ولی قند ذخیره

ی گلوکاگن با تجزیه بدن را افزایش می دهد(

گلیکوژن کبد به گلوکزهای سازنده ی آن و ورود 

ند خون را افزایش می دهد.  آن ها به خون ، ق

عمل انسولین و گلوکاگن در کبد و تنظیم قند 

 خون بر عکس یکدیگر است.

 

 کند،یمحرک هورمون را آزاد م کیکه  نیاز ا

حاصل از هورمون ادامه  یهافرآورده ای طیشرا

هورمون با  یعنی. کنندیآن را مهار م یآزاد ساز

 شیترشح ب( از یمنف دبکی)ف یاثر منف کی جادیا

ازحد بافت هدف  شیب تیفعال ایاز حد هورمون 

 تیفعال زانیاغلب موارد م در .کندیم یریشگیپ

هورمون است؛  میتنظ کنندهنییبافت هدف تع

 کیبافت هدف از  تیکه فعال یزمان نیبنابرا

را به غده  یدبکیف امیشود، پ شتریسطح مناسب ب

تا ترشح هورمون را کاهش  فرستدیم زیدرون ر

خون موجب  میدهد. مثالً کاهش سطح کلس

ش آن موجب یو افزا دیروئیترشح هورمون پارات

 امیپ نی. گاه اشودیهورمون م نیکاهش ترشح ا

هورمون  شیاست مثالً افزا یادو مرحله یدبکیف

 پوتاالموسیموجب اثر بر هورمون ه دیروئیت

بر  ییاثر نها( و نیروتروپی)هورمون آزادکننده ت

 (.شودیم TSH)هورمون  زیپوفیه
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 یرا اشتباه امیو پ کند یم دایها پ اختهیانبوه  انیهدف را از م ۀاختیچگونه  ک،یپ -61
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 B؟دیرا فقط نام ببر ییایمیش کیانواع پ -62

 D؟دیکن سهیمقا گریکدیکوتاه برد و دور برد را با  ییایمیش یها کیپ -63

 B؟دیدور برد مثال بزن کینمونه پ کیکوتاه برد و  کینمونه پ کی -64

 C؟ستیدور برد چ یها کیپ یژگیو -65

 C؟دیکن فیهورمون را تعر -66

برای  -در شکل زیر به جای عالمت سوال چه کلمه ای را باید قرار داد؟ب-الف -67

 Dشکل زیر توصیفی بنویسید؟

  

 Cدر چه صورت پیک های شیمیایی حکم هورمون را بازی می کند؟ -68

 D؟دیکن سهیمقا گریکدیرا با  زیبا برون ر زیغدد درون ر -69

نامگذاری -ببه ترتیب چه چیزی را نشان می دهند؟  2و شکل  1شکل -الف -70

 Cکنید؟

 

کنند و  یم میبدن را تنظ یها تیبه همراه . . . . . . . . . . ، فعال زیدستگاه درون ر -71

 Bدهند. ی. . . . . . .  و . . . . . . . . .  پاسخ م ینسبت به محرک ها

 

 هورمون : فیعرت

که از غدد درون  ییایمیاست ش یماده ا هورمون

خون  انیبه درون جر یغدد مترشعه داخل ایتراوا 

 ایخون به اعضا  لهیوسه شود . و ب یترشح م

شود و در آنجا  یبدن حمل م گرید یها بافت

 یبافت ایعملکرد عضو  ایکارش اصالح ساختار 

از قشر فوق  دهایکوستروئیباشد.کورت یاز بدن م

و آندروژن  یرشد از غدد نخام رمونو هو یویکل

 لیبدن را تشک یهورمون ها نیها مهم تر ضهیاز ب

چگونه کار دستگاه  یدهند .تگاه هورمون یم

 یبدن کمک م یها تیفعال میبه تنظ یهورمون

غده به نام غدد مترشعه  یدستگاه ازتعداد نی.اکند

 یها امیاز پ ییها که گروه شودیم لیتشک یداخل

 دیرا تول شود یم دهینام مونرا که هور ییایمیش

 یخون م انیها به داخل جر .هورمونکنند یم

 که نیتا ا شوند یو به سراسر بدن حمل م زندیر

 مقصد در بدن برسند. یبه اعضا

 

 

که  ندیگویم یبه مجموعه غدد:  زیرغدد برون

از  رونیبه ب ایاز بدن  رونیخود را به ب یها میآنز

شامل دو  زی. غدد برون رزندیریم یرگ خون

 هیثانو زیو غدد برون ر هیاول زیدسته، غدد برون ر

 میترشح آنز هیاول زیغدد برون ر یاست. کار اصل

. ردیگیگروه قرار م نیدر ا لیدل نیماست. به ه

 یکار اصل هیثانو زیاما در گروه غدد برون ر

 است. گرید یزهایترشحه چ یهااندام
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 C؟دیو نقش آن در مردان را شرح ده نیهورمون پروالکت فیوظا -78

 C د؟یپاسخ ده ریز یبه پرسش ها -79

  د؟یشامل کدام هورمون هاست نام ببر نیشیمحرکه بخش پ یهورمون ها-الف

 مثبت؟ ایدارند  یمنف یبازخورد میهورمون ها چرخه تنظ نیا-ب

نهنج ساخته در بخش  ریو . . . . . . . . در ز یضّد ادرار یدو هورمون به نام ها -80

 B.شوند ی. . . . . . . .  و ترشح م ن،یپس

 C؟دیده حیگواتر را توض یماریب -81

 یدر غذاها دیدر رابطه با مقدار  گرید یمشترک کشور ما با اغلب کشورهامشکل  -82

 Cست؟یچ یکشاورز

. کنندیم دیها را تولهورمون ز،یدرون ر یهاغده

 انیهستند که در جر ییایمیش یها موادهورمون

 گرید یهاقسمت یندهایخون وجود دارند و فرا

عبارتند از  ندهایفرا نی. اکنندیبدن را کنترل م

که به طور  ییایمیش ییها)واکنش سمیمتابول

(. پاسخ به استرس، دهندیمداوم در بدن رخ م

ها مجموعه شامل غده نی. ایو تکامل جنس رشد

هورمون هستند.  دکنندهیتول یهاسلول ریو سا

 دییرویو ت هیفوق کل ز،یپوفیمثل ه ییهاغده

 دیهستند که تنها کارکرد آنها تول ییاعضا

اعضا و  ریاست. سا یاختصاص یهاورمونه

 هاهیقلب و کل ها،ضهیها، بها مثل تخمدانبافت

هورمون هستند.  دکنندهیتول یهالسلو یحاو زین

 زیردو دسته هستند:غده درون زیراما غده درون

 هیثانو زیر. غده درونهیثانو زیرغده درون ه،یاول

آنها ترشح هورمون  یهستند که کار اصل یغدد

 .باشدینم

 انواع:

 پوتاالموسیو ه زیپوفیه 1

 یغده صنوبر 2

 دییرویو پارات دییرویت یهاغده 3

 هیفوق کل یهاغده 4

 پانکراس ایلوزالمعده  5

 هاتخمدان 6

 هاضهیب 7

 هی:قلب، ر شامل هیثانو زیرغده درون 8

پوست، رحم )در زن باردار(، جفت )در  ها،هیکل ،

 یمعده، کبد، بافت چرب ک،یزن باردار(، روده بار

 .باشدیو مغز استخوان م

 

 

 

 

 



 Cنام گذاری کنید: -83

 

 Cنام گذاری کنید: -84

 

 قیکند. تحق نیبدن را تأم ازیمورد ن دیتواند  یدار م دیاستفاده از نمک : 1فعالیت  -85

کنند و چه  یخواص خود را حفظ م یطیچه شرا در دار دی یکه نمک ها دیکن

 Dشوند؟ یم دیمانع جذب  ییغذاها

 Cنده؟چرا؟یافزا ایاست  میکلس ونیکاهنده  نیتون یهورمون کلس -86

 D؟دیرا شرح ده یدیروئیپارات یعمل هورمون ها سمیمکان -87

 Cنام گذاری کنید: -88

 

 

 

 نیپس زیپوفیه

 یااساسا ساختمان غده زیپوفیه نیپس بخش

است و از  یاز دستگاه عصب یندارد، بلکه بخش

شده است.  لیاکسون تشک یسر کیاجتماع 

ها در  اکسون نیا یاجسام جسم سلول

 زیپوفیمغز قرار دارند. دو هورمون ه پوتاالموسیه

 یضد ادرار یبه معنا ) کیورتید یآنت یعنی نیپس

 ییتراوا شیکم کننده ادرار که در اثر افزا ای

بازجذب  شینسبت به آب و افزا هیکل ینفرونها

 .(ردیگیآب صورت م

که  مانیکننده زا لیتسه ی)به معنا نیتوس یاکس

و  یریش یهااز غده ریترشح ش کیتحر لهیبوس

رحم صورت  یهاچهیانقباض ماه کیتحر

 یها نورون ی( در جسم سلولردیگیم

سپس از راه  شوندیساخته م یپوتاالموسیه

و از آنجا به  ندیآیم نیپس زیپوفیها به ه اکسون

عمل  نیپس زیپوفی. پس در عمل هزندیریخون م

ها است و ساختن  هورمون نیو ترشح ا رهیذخ

صورت  پوتاالموسیه یها آنها در نورون

 .ردیگیم

 

 

 

 

 

 

 



 Cنام گذاری کنید: -89

 

 یبدن در پ یرا برا یمنف امدیپ زول،چهیدر صورت ادامه ترشح هورمون کورت -90

 C؟خواهد داشت

 B؟آورند یم باالکدام هورمون ها سطح گلوکز خون را  -91

 یترشح م یویاز کدام بخش غده فوق کل ست؟یچ زولیهورمون کورت فهیوظ -92

 Cشود؟

 Cنام گذاری کنید: -93

 

 C:دیپاسخ ده ریز یبه پرسش ها نوع یک ابتیدر رابطه با د -94

چگونه تامین می در هنگام دچار شدن به این بیماری سلول ها در ابتدا انرژی خود را -الف

 کنند؟و در ادامه به سراغ کدام دسته از سلول ها می روند؟

 بر اثر این بیماری،چه ماده ای در بدن تولید و این ماده چه تاثیری بر شخص می گذارد؟-ب

 

 یبخش قشر یهورمونها

اتم کربن هستند که اثرات  21با  ییدهایاستروئ

که  دهندیرا بروز م یگوناگون کیولوژیزیف

 ینوساز یها واکنش یآنها فعال ساز نیمهمتر

 یاصل دیکوئیگلوکوکورت زولیگلوکز است. کورت

در پالسما  زولی. کورتشودیدر بدن محسوب م

و آزاد وجود دارد.  ینیپروتئ وندیبه دو حالت پ

دو نوع  یآزاد دارا زولیاد کورتیز یها غلظت

 پوتاالموسیو ه زیپوفیه یبر رو یاثر مهارکنندگ

 ریز ینقشها یدارا دهایکوئیاست. گلوکوکورت

در جهت  دیکوئیگلوکوکورت یها هورمون هستند.

که به  کنندیعمل م ییها واکنش یفعال ساز

ها  هورمون نیا .انجامدیگلوکز م شتریب دیتول

چرب آزاد پالسما  یدهایاس زانیم شیباعث افزا

اثر  یها در کبد دارا هورمون نیا .شوندیم

 یدهایو اس ها نیپروتئ سمیدر متابول یسازندگ

ها مانند عضله ،  بافت ریو در سا کیبونوکلئیر

 یاهیاثر تجز یدارا یلنفاو یها و بافت یچرب

در  دهایکوئیگلوکوکورت ادیز یها غلظتهستند.

 ریتکث یعنی یمنیا یها مراحل مختلف واکنش

 دیژن ، تول یدر مقابل اثر آنت ها تیلنفوس یجبران

و سرانجام  ها تیتوسط لنفوس یباد یآنت

 .گذاردیم ریتاث ها یباد یآنت سمیمتابول

 

 

 



 داشت؟ در ادامه اگر این بیماری درمان نشود ، چه عوارضی را در پی خواهد-ج

 D؟نوع دو ای کیخطرناک تر است، نوع  ابتیبه نظر شما کدام نوع د -95

 Dکرد؟ دیباچه  II نوع ابتیاز د یریشگیپ یکه برا دیکن قیتحق :2فعالیت  -96

با ذکر مثال پاسخ  ستیها به هورمون ها چ اختهیدر پاسخ  یمنظور از گوناگون -97

 Cد؟یده

 Cد؟یده حیرا توض یمنف یبازخورد میبا ذکر مثال تنظ -98

 Cد؟یده حیمثبت را توض یبازخورد میبا ذکر مثال تنظ -99

 چه موضوعی از درس هورمون هاست؟شکل زیر بیانگر -الف -100

 Dمناسب بنویسید.جای نقطه چین جمالت  -ب

 

 Bبا ذکر مثال تعریف کنید؟ست؟یفرمون چ -101

 B؟دیذکر کنرا از نوع فرمون  ییاز پاسخ ها هایی مثال -102

سوم  هیمربوط به پا ریسال اخ 4 ییبه بعد سواالت امتحان نها 103 تذکر:از سوال

 باشد. یم یرشته تجرب رستانیدب

 پاسخ نامه بنویسید.عبارت های زیر را با کلمات مناسب کامل کنید،و در  -103

گیرنده های هورمون هایی که در تنظیم میزان سوخت و ساز بدن و نیز افزایش -الف

 Aهوشیاری در افراد بزرگسال نقش دارند،در . . . . . . . . . . قرار دارند.

 (در . . . . . . . . فرار دارند.T4و T3گیرنده های هورمون های تیروئیدی)-ب

یک از عبارت های زیر را بدون ذکر دلیل  درست یا نادرست بودن هر -104

 Bمشخص کرده و در پاسخ نامه بنویسید.

انتقال دهنده ی عصبی اپی نفرین،عملی کندتر و عمری طوالنی تر نسبت به هورمون -الف

 اپی نفرین دارد.

 غده ی تیروئید،سبب افزایش کلسیم خون می شود.هورمون پلی پپتیدی ترشح شده از -ب

 ابتید ینشانه ها

 ندیناخوشا یپوست راتیی. شخص متوجه تغ1

 .شودیم

 شودیبهتر م یلیدل چیفرد بدون ه یینای. ب2

 دیمتناوب و شد یها. شخص دچار خارش3

 .شودیم

 شودیفرد کمتر م یی. شنوا4

 .کندی. فرد خروپف م5

 مقایسه دیابت نوع یک و دو

 مشخصات
دیابت 

1نوع   
2دیابت نوع   

 تدریجی ناگهانی بروز

 سن بروز
بیشتر 

 کودکان

بیشتر 

 بزرگساالن

 وضع بدن
الغر یا 

 طبیعی
 معموالا  چاق

کتواسیدوز 

 دیابتی

 نادر شایع

 اتوآنتیبادی

معموالا 

وجود 

 دارد

 ندارد

انسولین 

سازدرون  
 کم یا هیچ

طبیعی، 

یافتهکاهش  

یا افزایش 

 یافته

مطابقت 

 ژنتیکی در

دوقلوهای 

تخمیتک  

٪۵۰  ٪۹۰  

~ شیوع ٪۱۰  ~ ٪۹۰  

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%B2_%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C


هورمون تحریک کننده ی غده فوق کلیوی،موجب تحرک ترشح کورتیزول و هورمون -ج

 های استروئیدی دیگر می شود.

یکدیگر فعال شده و سرانجام باعث ایجاد منافذی در پروتئین های مکمل در برخورد با -د

 غشای میکروب می شوند.

 ده ی تیموس ندارند،دارای نقص ایمنی اکتسابی هستند.غبرخی افراد که -ه

 در مورد هورمون اکسی توسین،به پرسش های زیر پاسخ دهید. -105

 Cاین هورمون در کجا ساخته می شود؟-الف

 کجا آزاد می شود؟این هورمون در هنگام لزوم،از -ب

 Cهر یک از اعمال زیر توسط کدام هورمون در بدن انجام می شود؟ -106

افزایش تولید و تجمع -کاهش کلسیم خون      ج-افزایش غلظت سدیم خون    ب-الف

 گلیکوژن در کبد

 Cدر رابطه با هورمون ها به پرسش های زیر پاسخ دهید: -107

هدف،کدام ماده به عنوان پیک دومین برای رسیدن پیام هورمون گلوکاگون به سلول -الف

 عمل می کند؟

 اثر کدام هورمون هیپوفیزی،تحریک ساخت پروتئین و استخوان است؟-ب

 هورمون آلدوسترون در کدام غده درون ریز تولید می شود؟-ج

 زیاد شدن قند خون چه اثری بر روی میزان ترشح گلوکاگون دارد؟-د

 C:ر پاسخ دهیددر رابطه با هورمون ها به پرسش های زی -108

 کدام هورمون باعث تحریک باز جذب آب از کلیه می شود؟-الف

 هورمون های تیروئیدی چگونه ایجاد می شوند؟-ب

 در کدام بیماری خود ایمنی،توانایی تولید انسولین در بدن کاهش می یابد؟-ج

 Cدر رابطه با هورمون ها، به پرسش های زیر پاسخ کوتاه دهید: -109

 نفرین بر روی فشار خون چیست؟ اثر هورمون اپی-الف

 کدام هورمون پانکراس،سبب افزایش تولید و تجمع گلیکوژن در کبد می شود؟-ب

 Cبا توجه به عبارت زیر به سواالت پاسخ دهید: -110

جزیه و سبب تجزیه ی گلیکوژن ذخیره ))هورمونی از جزایر النگرهانس ترشح و سبب ت

 شده در کبد می شود.((

شکل که در قسمت  یاست هرم یغده ا موسیت

قرار گرفته  نهیاستخوان جناغ س یپشت و فوقان

به  لیبه رنگ بنفش ما موسیاست. غده ت

 مانند دارد.اسفنج یباشد و حالت یم یخاکستر

نوزاد به اندازه مشت اوست و در  موسیت غده

 یبا کل بدن، اندام سهیدر مقا یدوران نوزاد

 باشد. یبزرگ م

هم بزرگ  موسیغده تتا بلوغ،  یدوران نوزاد از

شود، اما پس از بلوغ شروع به کوچک  یتر م

کند و از دوران بلوغ به بعد، حجم  یشدن م

 .ردیگ یبا کل بدن م سهیرا در مقا یکمتر

 یعضو موس،یمشخص شده که غده ت امروزه

بدن است و نقش  یو دفاع یمنیا ستمیمهم در س

 کند. یم فایاز سرطان ا یریشگیرا در پ یاساس

 

 

 

 

 



 گیرنده ی این هورمون در کدام بخش سلول قرار دارد؟-الف

 در مراحل عمل این هورمون در کدام بخش سلول قرار دارد؟-ب

 Cبه سواالت زیر پاسخ دهید: -111

 در عمل کرد هورمون اکسی توسین،نوع خود تنظیمی را مشخص کنید.-الف

 یک مورد از عالئم هیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ را بنویسید.-ب

 در کدام یک از انواع دیابت شیرین،مقدار انسولین خون از مقدار طبیعی کمتر است؟-ج

 C:دیپاسخ ده ریز یهورمون ها به پرسش ها یدرباره  -112

 ست؟یچ پوتاالموسیه یمهار کننده  ینقش هورمون ها-الف

 مورد( 1)کجاست؟(ADH) یبافت هدف هورمون ضد ادرار-ب

خون ،مشابه اثر کدام هورمون ترشح شده از  اثر کورتیزول بر روی مقدار گلوکز-ج

 پانکراس است؟

 نام غده ای را که احتماالً در ایجاد ریتم های شبانه روزی دخالت دارد،بنویسید.-د

 Cبه سواالت زیر در رابطه با هورمون ها پاسخ دهید: -113

هورمون ها پس از آزاد شدن از سلول های سازنده ی خود، ابتدا از کجا عبور می -الف

 ند،تا به سلول های هدف برسند؟کن

 کدام هورمون تولید شده در هیپوتاالموس،در حفظ آب بدن،نقش دارد؟-ب

 گیرنده ی کدام یک از هورمون های غیر استروئیدی،در داخل سلول هدف قرار دارد؟-ج

 دیابت نوع دو چگونه کنترل می شود؟-د

 Cدر رابطه با هورمون ها به سواالت زیر پاسخ دهید: -114

 رمون گلوکاگون از نظر جنس در کدام گروه جای دارد؟هو-الف

 در کدام بخش از سلول هدف است؟ T4و  T3محل گیرنده های هورمون های -ب

 هورمون انسولین چه اثری بر قند خون دارد؟-ج

 مالتونین از کدام غده ترشح می شود؟-د

 Cدرباره ی هورمون ها به پرسش های زیر پاسخ دهید: -115

 هورمون،فقط غده های شیری است؟بافت هدف کدام -الف

 منظور از هیپرتیروئیدیسم چیست؟-ب

 نیپس زیپوفیه

 یااساسا ساختمان غده زیپوفیه نیپس بخش

است و از  یاز دستگاه عصب یندارد، بلکه بخش

شده است.  لیاکسون تشک یسر کیاجتماع 

ها در  اکسون نیا یاجسام جسم سلول

 زیپوفیمغز قرار دارند. دو هورمون ه پوتاالموسیه

 یضد ادرار ی)به معنا کیورتید یآنت یعنی نیپس

 ییتراوا شیکم کننده ادرار که در اثر افزا ای

بازجذب  شینسبت به آب و افزا هیکل یها نفرون

 .(ردیگیآب صورت م

 

که  مانیکننده زا لیتسه ی)به معنا نیتوس یاکس

و  یریش یهااز غده ریترشح ش کیتحر لهیبوس

رحم صورت  یهاچهیانقباض ماه کیتحر

 پویه یها نورون ی( در جسم سلولردیگیم

ها  سپس از راه اکسون شوندیساخته م یتاالموس

و از آنجا به خون  ندیآیم نیپس زیپوفیبه ه

 رهیعمل ذخ نیپس زیپوفی. پس در عمل هزندیریم

ها است و ساختن آنها در  هورمون نیو ترشح ا

 .ردیگیصورت م پوتاالموسیه ینورونها

 

 

 

 

 

 

 

 



 اثر هورمون غده های پاراتیروئید را بر روی بافت استخوانی توضیح دهید؟-ج

 در کدام یک از انواع دیابت شیرین،مقدار انسولین در خون از مقدار طبیعی کمتر است؟-د

 تست ها -ج
 B. . . . . . . اختگان،یدر پر  ییایمیش میعلت به وجود آمدن دستگاه تنظ -116

 مستقل باشند. گریکدیتوانند از  یها نم اختهی-1

 بدن ارتباط ندارد یها اختهیبا تک تک  یدستگاه عصب-2

 یبا دستگاه عصب ییایمیش میتفاوت عمل کرد تنظ-3

 موارد یهمه -4

 شوند یخون وارد م انیهستند که به جر ییها کیپ . . . . . .  یها کیپ -117

. . . . . . .  یها کی. هورمون ها پکنندی منتقل م . . . . .  یا هرا به فاصل امیو پ

 Bاند.

 کوتاه برد،کوتاه،دوربرد و کوتاه برد-2دوربرد،دور،دوربرد            -1

 دوربرد،دور،دوربرد و کوتاه برد-3دوربرد،کوتاه،دوربرد         -3

هورمون . . . . . .   ب،یدر معده و . . . . . .  به ترت زیدرون ر یها اختهی -118

 یبه صورت . . . . . .  م یها اختهی نیا نیکنند. همچن یو . . . . . . . را ترشح م

 Cباشند.

 مجتمع رین،غین،سکرتیدوازدهه،گاستر-1

 ن،مجتمعین،سکرتیدوازدهه،گاستر-2

 مجتمع رین،غین،گاستریپانکراس،سکرت-3

 ن،مجتمعین،گاستریپانکراس،سکرت-4

 Cزیر:با توجه یه شکل  -119

یک غده برون ریز و پیکان الف ورود ماده ای را  2یک غده درون ریز و شکل 1شکل-1

 به بخشی از غده نشان می دهد.

را  یماده اخروج الف  کانیو پ زیغده برون ر کی 2و شکل زیغده درون ر کی 1شکل -2

 دهد. یاز غده نشان م یبخشاز 

 

غدّه  یماری( بسمیدیروئیپرتیه)دیروئیت یپرکار

از مقدار  شیب دیروئیاست که در آن ت دیروئتی

 غدّه یها. هورمونکندیهورمون ترشّح م ،یعیطب

 نیهستند. در ا ( T3 ) ( وT4) نیروکسیت دیروئتی

از جمله تپش تند قلب،  یماریاز ب یحالت عالئم

عدم تحمّل گرما، لرزش و  ق،یتعر وزن،کاهش 

که  ییهایماری. از جمله بشودیم انینما یقراریب

 وزیگر یماریب شوندیم دیروئیت یموجب پرکار

 بازدو است. یماریب ای

 

 یهاهورمون یسطح خون یریگبا اندازه صیتشخ

و در موارد خواص  ردیگیصورت م دیروئیغده ت

اغلب  نیچن. همویواکتیراد دیتست  قیاز طر

بر  دیروئیت یهاهورمون یمنف دبکیف لیدلبه

هورمون محرکه    TSH یسطح خون زیپوفیه

 .ابدییم( کاهشدیروئیت

 

 نیدر ب دیروئیغده ت یکارکم ای یدیروئیت پویه

پس  یماریب نیترعیشا زیرغده درون یهایماریب

 یماریب نی. به زبان ساده اباشدیم ابتیاز د

نتواند به  دیروئیکه غده ت شودیم جادیا یهنگام

کند. هورمون غده  دیبدن هورمون تول ازیاندازه ن

( T4) نیروکسی( و تT3) نیرونیدوتی یتر دیروئیت

 یمصرف انرژ میتنظ فهیها وظ هورمون نیاست. ا

رشد در بدن را برعهده  لیگرما و تسه دیتول ،

از مردان  ترعیدر زنان سه برابر شا یماریدارند. ب

 است.

 

 

 



را  یالف ورود ماده ا کانیو پ زیر درونغده  کی 2و شکل زیر برونغده  کی 1شکل -3

 دهد. یاز غده نشان م یبه بخش

را  یماده ا خروجالف  کانیو پ زیر درونغده  کی 2و شکل زیر برونغده  کی 1شکل -4

 دهد. یاز غده نشان م یبخش از

 

از اندام  کیکدام  زیدستگاه درون ر یدهنده  لیبخش تشک نیمهمتر -120

 Bاست: ریز یها

 هدف یها اختهی-4      خون  -3     غدد   -2    هورمون ها   -1

 B:نیستکدام گزینه صحیح  -121

ام به ن ییها نارتباط دارد و هورمو نیشیبخش پ با یخون یتوسط رگ ها رنهنجیز-1

 نیشیبخش پ یشوند هورمون ها یم که باعث کند یآزادکننده و مهارکننده ترشح م

 .ترشح شوند

 صفحات وجود دارد که یغضروف ۀدراز، دو صفح یدو سر استخوان ها یکیدر نزد -2

 .شوند یم میصفحات تقس نیدر ا یغضروف یها اختهی. رشد نام دارند

 و حفظ تعادل آب یمنیدر دستگاه اکه  است نسیبخش پ گریهورمون د نیپروالکت -3

 نقش دارد. زیمثل ن دیدستگاه تول یندهایفرا میهورمون در تنظ نیانقش داشته و در مردان 

. از کنند یم میدر دسترس را تنظ یگلوکز و انرژ یۀتجز زانیم یدیروئیت یهورمون ها -4

هدف  ۀاختی ،یدهد پس همگ یبدن رخ م یها اختهی ۀگلوکز در هم یۀتجز که ییآنجا

 ها هستند. هورمون نیا

 نیا. . . . . . . است  اثر بر یدیروئیهورمون پارات یاز کارها گرید یکی -122

 . . . . . . . تواند جذب  یکه م کندی م لیتبد یشکلرا به . . . . . . . .   هورمون

 Cمی دهد. شیاز روده را افزا

 ، ید A، ویتامین  Aویتامین -2، کلسیم        D، ویتامین  Dویتامین -الف

 ، ید D، ویتامین  Aویتامین -4، کلسیم          A، ویتامین  Dویتامین -3

 انواع هورمون ها:

 یآزاد کننده به رگ ها های هورمون ترشح    

و  دتولی←زیپوفیو ه پوتاالموسیه نیب یخون

 نیشیپ زیپوفیخاص توسط ه یترشح هورمون

 یمهار کننده به رگ ها های هورمون ترشح    

 کاهش←زیپوفیو ه پوتاالموسیه نیب یخون

 نیشیپ زیپوفیخاص توسط ه هورمونی ترشح

در  نیتوس یهورمون اکس دتولی

 یبرا نیپس زیپوفیدر ه رهذخی←پوتاالموسیه

و انقباضات رحم در  یاز غدد پستان ریخروج ش

 مانیهنگام زا

در  یهورمون ضد ادرار دتولی    

 یبرا نیپس زیپوفیدر ه رهذخی←پوتاالموسیه

 ادرار و حفظ آب در بدن ظیتغل

 

 یها)پاراتورمون( از سلول دیروئیهورمون پارات

آن  تیو ماه شودیترشح م دیروئیغدد پارات فیچ

ترشح هورمون  زهیاست. انگ یدیپپت یپل

. غدد باشدیافزایش کلسیم خون م یدیروئیپارات

چهار عدد بوده و اغلب در قسمت  یدیروئیپارات

کنترل  فهیواقع هستند و وظ دیروئیغده ت یخلف

 را برعهده دارند. میکلس یمسطح سر

(، عموماً در فرولی)کوله کلس D3   نیتامیو

-25ماده در کبد به  نیپوست وجود دارد ا

. شودیم لیتبد فرولیکوله کلس یدروکسیه

-α-1 میآنز تیفعال شیسبب افزا PTHهورمون 

 زین میآنز نیو ا شودیم هیدر کل الزیدروکسیه

به  فرولیکوله کس یدروکسیه-25 لیسبب تبد

کوله  یدروکسیه دی-25–1 یعنیشکل فعال آن، 

 گرددیم فرولیکلس
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))در انسان،کاهش غیر طبیعی هورمون . . . . . . . . . .  سبب می شود تا . . . . . . . . . . 

 (96)کنکورکاهش یابد.

 ، بازجذب اوره به مایع بین سلولی آنتی دیوریک-الف

 غدد پاتیروئید ، بازجذب کلسیم در نفرون ها-ب
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 صنوبریاست که در غده  یهورمون:  نیمالتون

و  شودیم دیدر مغز، تول کوچکی(، غده آلنهی)پ

در بدن کمک  یداربی و خواب چرخه میبه تنظ

در  نیاز مالتون یکم اری. مقدار بسکندیم

و  هاوهیها، حبوبات، ممانند گوشت ییغذاها

به صورت  نیهمچن نیوجود دارد. مالتون هایسبز

در بازار وجود دارد، هرچند ارزش  ییمکمل غذا

 ندارد. یاشدهشناخته یاهیتغذ

 دی( تولزیف ی)اپیهورمون توسط غده رو مغز نیا

هورمون در شب به  نی.مقدار ترشح اشودیم

رسد.  یظهر به حداقل م یکیحداکثر و در نزد

معلوم  یهورمون در انسان به خوب نیعملکرد ا

شبانه  یها تمیر میدر تنظ رسدی.اما به نظر مستین

 یدر روزها ن،یارتباط داشته باشد .مالتون یروز

در  ایکوتاه فصل زمستان ممکن است زودتر، 

در روند  رییتغ نیشروع شود. ا ترریاغلب موارد د

عالئم  جادیممکن است در ا نیترشح مالتون

 یافسردگ ای SAD  «یفصل یخلق یماریب»

 نیمالتون یعیطب زانینقش داشته باشد. م یزمستان

. در کندیم دایکاهش پ جیسن به تدر شیبا افزا

به  نیمالتون دیممکن است تول ناز سالمندا یبرخ

 کامل قطع شود ایبرسد،  یزیحد ناچ
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 میدفع سد -یو جسم یروح یبه فشارها رپایپاسخ د -هیغدد فوق کل یبخش قشر-4

 ها هیکل توسط

 شود. ی....... افزوده م زانی....... در خون هر فرد، بر م شیبه دنبال افزا -129

 C(95)کنکور 

 بدن یجذب گلوکز توسط اغلب سلول ها -نیترشح انسول-1

 یا چهیماه یسلول ها سمیمتابول -نیترشح انسول-2

 در کبد یسنتز آب ده یواکنش ها -گلوکز-3

 بدن یسلول ها یچرب ریذخا -گلوکز-4

دهد،  یم شیبدن افزا یکه مصرف گلوکز را در سلول ها یهر هورمون -130

 D(93کنکور).…………قطعاً 

 شود. یترشح م موسیت یدر باال یاز غدها-1

 شود. یمعده به خون وارد م ریدر ز یاز غدها-2

 هدف دارد. یسلول ها ییپالسما یغشا یبر رو ییها رندهیگ-3

 سازد. یقرمز را ممکن م یگلبول ها یموجود در غشا میآنز ینوع تیفعال-4

 Dد؟ینما یم لیتکم یادرسترا به ن رزی جمله مورد چند   -131

  «. . . . . . . . . . . .  یتوانند در سلول ها یگلوکز م یدر انسان، مولکول ها»  

 (93)کنکور 

 بسازند. مریو پل وندندیبپ گریکدیبه  افراگم،یالف ـ د  

 دهند. شیالکتات را افزا دیتول ،یمهره ا نیب ـ غضروف ب  

 .ندینما دیو آب تول دکربنیاکس یروده، د یج ـ پوشش  

 

 هورمون های پلی پپتیدی:

،  یو خلف یقدام زیپوفیغده ه یاکثر هورمون ها

از غدد  گرید یو برخ دیروئیلوزالمعده ، غده پارات

 نیدارند. ا دیو پپت نیاز جنس پروتئ ییهورمون ها

 نهیآم دیاس ستینوع از هورمون ها از سه تا ب

در دستگاه  ییها کولیزیشوند و در و یم دیتول

به  ازیگردند. در صورت ن یم یبسته بند یگلژ

به  توزیاگزوس ندیفرا ینوع از هورمون ها ط نیا

 هیبه خون تخل میبطور مستق ایو  یبافت نیب عیما

 شوند. یم

 هورمون های استروئیدی:

مترشحه از قشر آدرنال ، تخمدان ،  یهورمون ها

نوع  نیاباشند.  یدسته م نیها و جفت از ا ضهیب

شوند و در  یاز هورمون ها از کلسترول ساخته م

نوع از همرون ها  نیگردند. ا ینم رهیسلول ذخ

 یکه از کلسترول اند و از جنس چرب نیا لیبه دل

عبور کرده و  یاز غشا سلول یباشند به راحت یم

 یو سپس به خون منتشر م یبافت نیب عیبه ما

 شوند.

 

 

 



 شوند. لیو فسفات دار تبد یشش کربن یبیبه ترک ،ید ـ استخوان  

 چهار مورد-4سه مورد         -3دو مورد        -2یک مورد       -1
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از محل ساخت خود به خون وارد  ریغ یدر محل پوتاالموسیه یاز هورمون ها یتعداد-3

 شوند . یم

 یدروژنیه وندیفاقد پ رد،یگ یقرار م یسیمورد رونو مرازیپل RNAکه توسط  یهر مولکول-4
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است که توسط قشر غده  یهورمون زولیکورت

( در غده آدرنال ترشح یویآدرنال )غده فوق کل

بر عهده دارد: عملکرد  تیشود و چند مسئول یم

در  دهاینواسیآم رهیذخ شیهورمون افزا نیا یاصل

هورمون در  نیاست که مقدار ا یکبد در مواقع

 سمیعملکرد در جهت کاتابول نیآن کم باشد. اما ا

 کند. یعمل م زین نیپروتئ

 

به باال بردن فشار خون و قند  نیهمچن زولیکورت

 یمنیبازدارنده ا ریکند و تاث یکمک م زیخون ن

پادتن ها و  لیاز تشک یریبر بدن دارد )جلوگ

 یادیمقدار ز یوقت جه،یژن( و درنت یحضور آنت

شدن  ماریشود، احتمال ب دهیاز آن در طول زمان د

حالت عملکرد  نیوجود دارد چون در ا زیفرد ن

 .دیآ یم نییبدن پا یدفاع ستمیس

 ایهورمون در بدن پاسخ به استرس و التهاب  نیا

خون ترشح  دیکوئیکاهش سطح گلوکوکورت

ترشح آن با هورمون آزاد کننده  می. تنظشودیم

است که از (   CRH) نیکوتروپیکورت

ترشح  شیترشح و موجب افزا پوتاالموسیه

از  ACTH) ) نیکوتروپیهورمون آدرنوکورت

 شیزاهورمون موجب اف نیا شودیم زیپوفیه

 .شودیم زولیترشح کورت

و  نگیمانند سندرم کوش یگوناگون یهایماریب در

 دهایکوئیترشح گلوکوکورت سونیآد یماریب

 .کندیم دایاختالل پ ای شیافزا

 

 

 

 

 

 

 

 



 یبرقرار ،یجانورانِ پر سلول زِیدستگاهِ درون ر ییایمیش یها کیپ فیوظااز -1

 است  یهومئوستاز

و  نیشیپ زیپوفیترشحات ه پوتاالموس،یه یآزادکننده و مهارکننده  یهورمون ها-2

 کنند . یم میرا تنظ نیپس

 یهورمون ها یها رندهیبرخالف گ یدینواسیآم یهورمون ها یبرخ ی رندهیگ-3

 سلول هدف قرار دارد . یدر غشا یدییاسترو

احتماالً در  رسد،یبه نظر م زانیآو پوتاالموسیکوتاه از ه یکه توسط ساقه  زیف یاپ-4

 نقش دارد. یشبانه روز یها تمیر میتنظ

با گلوکز باال در ادرار،  نیریش ابتید یماریارتباط ب زانیم یبررس یبرا -136

 انتخاب شده یطور تصادف از جامعه که به یاز افراد یا نمونه یرو یشیآزما

بودند و  ابتیافراد شرکت کننده مبتال به د 0.2در این آزمایش  بودند، انجام شد

آن ها گلوکز باال )مثبت( محاسبه شد. از طرفی آزمایش قند  از یمیدر ادرار ن

اد که از افر Aکل افراد شرکت کننده نیز مثبت بود. اگر قند ادرار فرد  0.3ادرار 

 یابتیفرد د نیاست، مثبت باشد، چقدر احتمال دارد ا شیکننده در آزما شرکت

 E(95)المپیاد باشد؟
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3 
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 کدام یقند ادرار برا شیسؤال قبل، آزما جیو نتا یبراساس جامعۀ آمار -137

 D(95)المپیادکند؟ یعمل م تر قیو دق شتریبا احتمال ب ریز یها نهیاز گز کی

 2قند ادرارشان مثبت بوده است.  شیکه آزما یابتید ریجدا کردن افراد غ-1

 اند. داشته یمنف جۀینت که ینبودن افراد یابتیبه د نانیاطم-2

 جامعه یها یابتیکردن همۀ د دایپ-3

 ابتیمزمن د ریدر مس یماریب شرفتیپ زانیم یبررس-4

 یویکل مارانیب ۀیاز بق یابتیجدا کردن افراد د-5

غده تیروئید برای ساختن هورمون های تیروئیدی احتیاج به مقادیر کافی  -138

نیاز بدنش را دریافت نکند،  ید دارد. هرگاه شخصی به مدت طوالنی ید مورد

دچار کم کاری تیروئید )هیپوتیروئیدی( ناشی از کمبود ید می شود. در این حالت 

کمبود، بزرگ تر از حالت عادی شده و بر تعداد جبران این  غده تیروئید برای

 سلول های سازنده ی هورمون افزوده می شود. به نظر شما در بیماری

 E(90)المپیادهای تیروئید از کدام نوع است؟ لوهیپوتیروئیدی بافت پوششی فولیک

 ییغذا میو رژ یباردار ابتید

 د،یمبتال هست یباردار ابتیکه به د یصورت در

 دیکرده است که با هیحتما پزشکتان به شما توص

. دیخود داشته باش ییغذا میبه رژ یاژهیتوجه و

 ییغذا میدر رژ دیکه با یاز نکات اصل یبرخ

 عبارتند از: دیکن تیخود رعا

ساده )مانند برنج و  یهادراتیکربوه یبه جا -1

 یهادراتی( از کربوهدیشده از آرد سف هینان ته

)مانند حبوبات و غالت کامل( استفاده  دهیچیپ

 .دیکن

 یهانیپر چرب، از پروتئ یهانیپروتئ یبه جا -2

 .دیکم چرب استفاده کن

 .دیمصرف کن یو سبز وهیم یادیمقدار ز -3

فاقد  ایکم چرب  اتیممکن از لبن یتا جا -4

 .دیاستفاده کن یچرب

 انیم ،یاصل یهاوعده نیدر طول روز و در ب -5

قند خون شما در حد  زانیتا م دیوعده مصرف کن

 بماند. یباق یثابت

قند و شکر  یحاو یهایاز خوردن خوراک -6

 .دیکن یشده خوددار یفرآور

 

 

 

 



 مکعبی مطبق-3           مکعبی بلند-2               مکعبی ساده -1

 سنگفرشی مطبق-5             سنگفرشی ساده-4 

باالتر بودن غلظت تیروکسین از محدوه ی نرمال آن پرکاری تیروئید با  -139

خود را نشان می دهد. پرکاری تیروئید به دو دسته ی پرکاری اولیه و ثانویه تقسیم 

می شود. در پرکاری اولیه منشأ پرکاری خود بافت تیروئید است که بدون تحریک 

کند. بیش از حد تیروکسین ترشح می  (TSH)به واسطه  زیپوفیاضافی از سوی ه

ولی در پرکاری ثانویه این ترشح بیش از حد تیروکسین به واسطه ی تحریک 

بیش از حد تیروئید توسط هیپوفیز می باشد. فرد بیماری با نتایج آزمایش زیر مبتال 

به کدام یک از اختالالت زیر است؟ به نظر شما عالئم این شخص چگونه خواهد 

 E(90ادیبود؟)المپ
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دهد  یبدنشان رخ م یو هورمون یدستگاه عصب یدر عمل کرد بخش ها یراتییتغ

  جینتا ای راتییتغ نیدر مورد ا نهیکند. کدام گز یم زیو گر زیکه آن ها را آماده ست

)  ست؟یدرست ن م،یا دهیترس یزیکه به شدت از چ یآن ها در بدن، در زمان

 E(92 ادیالمپ

و ضربان  یتعداد حرکات تنفس ،یدستگاه عصب کیبخش سمپات تیفعال ۀبه علت غلب-1

 .ابدی یم شیقلب افزا

با خطر و  ییایرو یمختلف برا یدر بافت ها یمصرف انرژ یناگهان شیبا توجه به افزا-2

 .ابدی یقند خون کاهش م ت،یفعال یبدن برا یآماده ساز

 

 ن،یشده به عنوان آدرنال)شناخته نینفریاپ

 کی(( ی)بخش مرکزیویکلهورمون غده فوق

است از دسته  یهورمون و انتقال دهنده عصب

ماده باعث  نیساز است. ادرون ینهایآمکاتکول

ضربان قلب، انقباض عروق و انبساط  شیافزا

شده و در بروز واکنش جنگ و  ییهوا یهاراه

 نیر است.امؤث کیپاتسم یعصب ستمیس زیگر

باال را  جانیکه فرد ه یهورمون معموال در مواقع

 شود. یکند در بدن ترشح م یتجربه م

 یچیجوک یژاپن دانیمیبار ش نیرا اول نینفریاپ

کشف کرد و در سال  1900در سال  نهیتاکام

 یویموفق به استخراج آن از غده فوق کل 1901

بار در سال  نیماده اول نیگوسفند و گاو شد. ا

تولز و  کیبه طور مستقل توسط فردر 1904

 سنتز شد. نیداک سدلیدر یهنر

وازوپرسور  یداروها نیتریاز قو یکی نینفر یاپ

 ریاز مس یدوز داروئ کیاست. اگر شناخته شده

 شیشود اثر مشخص آن افزا قیتزر یدیداخل ور

فشار خون است که به سرعت به اوج خود که با 

 شیافزا نی. ارسدیشده متناسب م قیدوز تزر

است، لذا فشار نبض را  کیستولیس شتریفشار ب

. در برگشت فشارخون ممکن دهدیش میهم افزا

 یبرگشته و سپس عاد هیاول زانیم ریاست به ز

سه  نینفر یفشار خون به علت اپ شیافزا شود.

که قدرت  وکاردیم میمستق کیتحر-1جزء دارد:

 کینوتروپی)ا دهدیم شیانقباض بطن را افزا

تعداد ضربان قلب  شیافزا-2مثبت(

عروق، به  انقباض-3مثبت( کی)کرونوتروپ

در  یپوست و حت یهارگیخصوص در مو

 .دهایاز ور یاریبس

واکنشها ضربان نبض در ابتدا شتاب  نیا جهینت در

 هیبا باال رفتن فشار خون، با عمل تخل یگرفته ول

 یدوزها. ابدییواگ ضربان کاهش م یجبران

( لوگرمی/ ک گرمیلمی 0٫1) نینفر یاندک از اپ

اثر  نیممکن است فشار خون را کاهش دهند. ا

 شتریب تیاندک به علت حساس یکاهنده از دوزها

نسبت  نینفریبه اپ التوریوازود2-بتا یهارندهیگ

 است. کتوریوازوکانستر یآلفا یهارندهیبه گ

 



 یشود و در عوض خون رسان یکم م کیبار ۀرود ییابتدا یمعده و بخش ها تیفعال-3

 .ابدی یم شیدر اندام ها افزا یبه عضالت اسکلت

ترشح بزاق  نیترشح اشک از چشم ها و همچن زانیشوند و م یمردمک ها گشاد م-4

 ابدی یدهان کاهش م

(، نینفر یو اپ زولی)از جمله کورت هیغدد فوق کل یترشح هورمون ها شیبا توجه به افزا-5

 .ابدی یم شین افزافشار خو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


