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 .دهد یم رپایپاسخ د زولیبا ترشح کورت کان،یمدت، مثل غم از دست دادن نزد یطوالن یبه تنش ها یبخش قشر -92

 لوزالمعده-دوازدهه ه-د لوزالمعده یمجرا -ج صفرا یمجرا -کیسه صفرا ب-الف -93

که به کاهش وزن  آورند ها به دست نیپروتئ یحت ایها  یخود را از چرب ازیموردن یها مجبورند انرژ اختهی ابت،ینوع د نیدر ا -الف -94

درمان نشود به اغما و مرگ منجر  تیوضع نیشود که اگر ا یم دیتول یدیها، محصوالت اس یچرب یۀبر اثر تجز -. بانجامدی م

 تیرعا شیاز پ شیبهداشت را ب دیبا ابتیافراد مبتال به د ن،یدهد. بنابرا یکاهش م را ها، مقاومت بدن نیپروتئ هیتجز -ج خواهد شد.

 اگر درمان نشود باعث مرگ می شود.هرچند کوچک باشند. یها یها و سوختگ زخم کنند و مراقب

ال به س 20به نظر دیابت نوع یک خطرناک باشد زیرا از یک طرف نوعی بیماری خود ایمنی است و از طرفی این بیماری زیر سن  -95

سراغ انسان می آید و از همه مهمتر روش کنترل بیماری تزریق انسولین است که خود عاملی است بر بی ثبات کردن همئوستازی 

 بدن



 

 

 یو کنترل دائم ادیوزن ز شیاز افزا یریگ شی، پ یبدن تی، ورزش و فعال جاتیاز سبز شتریمناسب و استفاده ب ییغذا میداشتن رژ -96

 .خون قند

 نوع کنند. براساس نوع هورمون و افتیهورمون را در کی اخته،ی چند نکهیا ایکند  افتیچند هورمون را در اختهی کیممکن است  -97

دهد به  یم شیخون را افزا میکلس که یدیروئیهورمون پارات یشود. مثالً وقت یم ریتفس یکرد خاص به عمل کیپ امیهدف، پ ۀاختی

 کند. یرا آزاد م میاستخوان شده و کلس یۀاستخوان باعث تجز در اما همان هورمون کند،ی م ادیرا ز میباز جذب کلس رسد،ی م هیکل

 شتریشود و بالعکس. ب یترشح همان هورمون م کاهش آن، باعث راتیتأث ایهورمون  کیمقدار  شیافزا ،یمنف یبازخورد میدر تنظ -98

 .است یبازخورد منف کیاز  یمثال ن،یانسول می. تنظشوند یم میتنظ یهورمون ها توسط بازخورد منف

 یشود. عملکرد اکس یم هورمون ترشح همان شیآن، باعث افزا راتیتأث ایهورمون  کیمقدار  شیمثبت، افزا یبازخورد میدر تنظ -99

 .شود یم میمثبت تنظ یبازخورد ۀتوسط چرخ نیتوس

 -ب  یمنف بازخورد بازخورد گلوکز با میتنظ -الف -100

 

ی م جادیا یرفتار یاز همان گونه پاسخ ها یگرید افراد ایفرد ترشح شده و در فرد  کیهستند که از  یفرومون ها مواد -101

 .کندی استفاده م گرانیبه د یحضور شکارچ خطر هشدار ی. مثالً زنبور از فرومون ها براکند

 ییها رندهیگ مارها قادرند با ای. کند یاستفاده م گرانیبه د یحضور شکارچ خطر هشدار یمثالً زنبور از فرومون ها برا -102

 فرومون دهند و از وجود جانوران در اطراف خود آگاه شوند. گربه ها از صیموجود در هوا را تشخ یها فرومون زبانشان، ییایمیش

 کنند. یقلمرو خود استفاده م نییتع یها برا

 داخل هسته  -داخل هسته  ب-الف -103

 نادرست  -نادرست  ه-ددرست  -نادرست  ج-نادرست  ب -الف -104

 هیپوفیز پسین-سلول های عصبی هیپوتاالموس ب-الف -105

 هورمون انسولین-هورمون کلسی تونین  ج-هورمون آلدوسترون  ب-الف -106



 

 

میزان ترشح آن را کاهش -بخش قشری غده فوق کلیه  د-هورمون رشد  ج-( بcAMPمونو فسفات حلقوی) آدنوزین-الف -107

 می دهد.

 دیابت نوع یک-روزین ایجاد می شوند.  جآمینو اسید تیاز افزوده شدن ید به -راری  بهورمون ضد اد-الف -108

 انسولین-فشار خون را افزایش می دهد ب-الف -109

 گلوکاگون-غشای سلول  ب-الف -110

 1دیابت نوع -کمبود انرژی،خشکی پوست،افزایش وزن  ج-مثبت  ب-الف -111

کلیه ها و -ش دهد.   باین هورمون ها سبب می شوند که هیپوفیز پیشین ترشح یکی از هورمون های خود را کاه-الف -112

 غده پینه آل)اپی فیز(-گلوکاگون  د-رگ های خونی   ج

معموالً با ورزش،مراعات رژیم غذایی و در -هورمون های تیروئیدی   د-هورمون ضد ادراری  ج-مایعات بدن  ب-الف -113

 صورت نیاز با کمک داروهای خوراکی کنترل می شود

 پینه آل)اپی فیز(-کاهش  د-جداخل سلول  -هورمون آمینواسیدی  ب-الف -114

این هورمون -افزایش تولید هورمون های تیروئیدی،هیپرتیروئیدیسم)پرکاری تیروئید(نامیده می شود.   ج-پروالکتین  ب-الف -115

 دیابت نوع یک-سلول های استخوانی را وادار می کند که بافت استخوانی را تجزیه کنند و کلسیم را به جریان خون بریزند.   د

 تمامی گزینه ها از دالیل به حساب می آید.– 4 گزینه -116

 معموالً هورمون ها همگی دوربردند -1گزینه  -117

اواًل همه ی هورمون ها به خون می ریزند در ثانی هورمون ها یا توسط غدد درون ریز که یا مجتمع هستند یا  -1گزینه  -118

 نند دوازدهه استپراکنده ترشح می شوند و ثالثاً سلول هدف پانکراس است و یلول ترشخ ک

 -2گزینه  -119

 

 

 

 

 

زیرا تنوع غدد در بدن بیشتر از سایر گزینه ها بوده و همچمین هورمون ها بخش تولید شده از غدد هستند و خون -2گزینه  -120

 وسلول هدف جزو دستگاه درون ریز نیستند.

 هورمون پروالکتین یا الکتوژن از بخش پیشین ترشح می شود. -3گزینه  -121

 و کلسیم به صورت توام باعث سختی استخوان ها می شود.  Dویتامین  -1گزینه  -122

. مقدار ترشح کند یترشح م نیهورمون مالتون و مغز است زیاز غدد درون ر گرید یکی (زیف یاپ) یرو مغز ۀغد -1گزینه  -123

 رسد. یظهر به حداقل م یکیبه حداکثر و در نزد شب هورمون در نیا

 .ها نقش دارد تیلنفوس زیکند که در تما یترشح م نیموسیهورمون ت موسیت ۀغد -2گزینه  -124



 

 

 یرفتار یاز همان گونه پاسخ ها یگرید افراد ایفرد ترشح شده و در فرد  کیهستند که از  یفرومون ها مواد-1گزینه  -125

 .کندی م جادیا

 .مورد 3شود  یدرست است و فقط مورد د نادرست است پس م یالف و ب و ج همگ های مورد – 3 نهیگز -126

 موارد الف و ب صحیح است و بقیه نادرست-2گزینه  -127

 رپایباشند که باعث پاسخ د یم زولیو کورت آلدوسترون یهورمون ها ه،یغدد فوق کل یبخش قشر یهورمون ها -4گزینه  -128

 شیافزا سبب دو هورمون باعث کاهش پاسخ فوق خواهد شد. آلدوسترون نی. قطعاً کاهش اشودی م جسمی– یروح یبه فشارها

 .شد ها خواهد هیکل از میهورمون باعث کاهش باز جذب سد نیپس کاهش ا شود، یها م هیدر کل میو ترشح پتاس میباز جذب سد

 افتهی شیکه گلوکز خون افزا کندی در خون م شیشروع به افزا نیانسول یزمان میریاگر فرد را سالم درنظر بگ -2گزینه  -129

کاهش ورود  لیدل به داشته باشد ابتیشود و اگر فرد د یم شتریب یا چهیماه یدر سلول ها از گلوکز کوژنیگل دیتول نیباشد. بنابرا

 شود. یافزوده م یگلوکز به سلول ها بر مصرف چرب

با افزایش مصرف گلوکز،کربن دی اکسید بیشتری تولید می شود.با افزایش کربن دی اکسید فعالیت آنزیم کربنیک  -4گزینه  -130

 قرمز زیاد می شود. انیدراز گلبول

فقط گزینه ب نادرست است زیرا سلول بافتی غضروف تخمیر الکتیکی انجام نمی دهد و بقیه گزینه ها درست  -1گزینه  -131

 است..

در پر کاری تیروئید یا هیپرتیروئیدیسم جنب و جوش افزایش یافته لذا متابولیسم باال ترشح هورمون تیروکسین  -3گزینه  -132

 افزایش می یابدزیاد و فعالیت قلبی 

کاهش استحکام زردپی های یا افزایش کورتیزول به دلیل به مصرف رساندن پروتئین های بدن، باعث شل شدگی  -1گزینه  -133

 بدن، می شود. 

شوند اما در هیپوفیز پسین ذخیره و ترشح ی توسین در هیپوتاالموس ساخته م یهورمون های ضدادراری و اکس -3گزینه  -134

 می شوند.

 ی از ویژگی های موجودات زنده هم ایستایی است که در این راه هودمون ها نقش دارند)در پرسلولی ها(یک-1گزینه  -135

  -2گزینه  -136

 



 

 

 .ندارند. ابتیکه د مییشده است بگو یقند ادرارشان منف شیکه آزمامی توانیم به کسانی  7/6با احتمال  -2گزینه  -137

حد سلولهای مکعبی با توجه به محدودیت مکانی مجاری احتماالً توضیحات در سوال گفته شده. تقسیم بیش از  -3گزینه  -138

 در آن ها می شود. منجر به ظاهر مطبق

  -2گزینه  -139

 

 

 

 

 

 

 .ابدی یم شیقند خون افزا زانیم زیو گر زیدر مواقع ست -2گزینه  -140

 سکوی پرتاب
 دیپپت توانندی: که م یدیپپت یها هورمون-الف : شوندیم میبه سه دسته تقس ییایمیش بیها از نظر ترک هورمون: ها انواع هورمون -1

-ب  LHو  FSHمثل  یدیکوپپتیو هورمون گل نیساده در بدن انسان مثل انسول یدیهورمون پپت کی. دیکوپپتیگل ایساده باشند 

:  ینیآم یها هورمون-ج   )استروژن ، تستسترون( یجنس یهامثل هورمون رندیگی: که از کلسترول منشا م یدیاستروئ یهاهورمون

 یکه از قسمت مرکز باشندیم ییها و هورمون یدییرویت یها که شامل هورمون اندافتهی لیتشک نیکروزی نهیدآمیاس کیکه فقط از 

دسته از  آن:  حمل و انتقال هورمون در خون نحوه نیو نورآدرنال نی، آدرنال نیو عبارتند از دوپام شوندیترشح م یویغده فوق کل

که آزادانه در خون حل شده  نی. مثال هورمون انسولگردندیکه در آب محلولند در خون حل شده و آزادانه در خون م ییها هورمون

خون  یها نیاز پروتئ یکیبه  یدیو استروئ یدیروئیت یها مثل هورمون ستند،یکه در آب محلول ن ییها هورمون ی. ولابدییو انتقال م

 یها باند شونده به هورمون نیپروتئ) SBGبه نام  شودیساخته م ینی. در کبد ، پروتئگرددیآن حمل م مکشده و به ک)پیوند(باند 

 قیها از طر هورمون نیکه ا شودیعمل باعث م نیا . کندیو آنها را حمل م دهیچسب یجنس یها به هورمون نیپروتئ نی( که ایجنس

 ختهیحل شده و به نفرون ر هیکل یها سلول یغشا یدهایپیبوده و فسفول یدیاستروئ یها هورمون نیجنس ا رایدفع نگردند. ز هیکل

قادر به  گرید ود،ها باند ش هورمون نیبه ا نیپروتئ کیکه  یوقت ی. ولگردندیادرار دفع م قیشده و از طر ختهیشده و به نفرون ر

 یها ، هورمون اثر دراز مدت هورمون نیبه ا نیدر اثر باند شدن پروتئ نی. همچنگردندینبوده و دفع نم هیکل یها سلول یعبور از غشا

است و در مواقع الزم هورمون  داریناپا بیترک کیخود  )حامل(ریکر نیهورمون به پروتئ یدربدن داشته باشد. البته چسبندگ تواندیم

رسپتور در سلول هدف  ای رندهیه سلول هدف وجود گهورمون ب ریتاث الزمه:  ها هورمون ریتاث نحوه . شودیجدا م ریکر نیئاز پروت



 

 

 از غشا عبور کنند )هورمون توانندیکه م ییها . هورمونیداخل سلول ایباشند  ییغشا توانندیدر سلول هدف م هارندهیگ نیاست. ا

غده  یکه از قسمت مرکز ییها هورمون و یدیپپت یها هورمون یدر داخل سلول است ول شانرندهی( گیدییو استرو یدییرویت یها

 سلول قرار دارد. یآنها در غشا رندهیگ جهی. در نتستندیسلول ن یقادر به عبور از غشا شوند،یترشح م یویفوق کل

دستگاه مترشحه داخلی یا سامانه درون ریز )سیستم اندوکرین( شامل غدد یا بافت هایی است  ( چیست؟نیدستگاه درون ریز )اندوکر -2

که ترشحات تحریک کننده غدد یا بافت های دیگر را به درون خون تراوش می کنند. سیستم اندوکرین مواد خاصی به نام هورمون 

دستگاه درون ریز نقش اساسی در کارکرد  است.« کنمتحریک می من »ترشح می کند. هورمون یک کلمه یونانی است و به معنی 

طبیعی دستگاه های دیگر و تنظیم فعالیت آنها دارد و هرگونه کم کاری یا پرکاری هریک از اجزای این سیستم موجب اختالل یا 

و پیام های  بیماری اعضای دیگر می شود.به طورکلی هماهنگی و یکپارچگی فعالیت بافت های مختلف تحت کنترل دستگاه عصبی

شیمیایی به نام هورمون ها است که به وسیله سلول های دستگاه درون ریز ساخته و آزاد می شوند.هدف هورمون ها ممکن است 

اندام و یا کل موجود زنده باشد. هورمون ها دارای گیرنده های اختصاصی در سلول های هدف هستند. مزیت گیرنده  سلول، بافت،

غلظت های بسیار اندک هورمون پاسخ می دهند. هورمون ها در کارکردهای مختلف بدن از قبیل تولید مثل، ها در این است که به 

دستگاه اندوکرین )درون ریز( از چندین غده پراکنده در  تکثیر، رشد، متابولیسم، تنفس و به طورکلی در حفظ ثبات بدن نقش دارند.

برخالف غدد برون ریز )اگزوکرین(  لول یا ترکیبی از سلول ها به وجود آمده اند.سرتاسر بدن تشکیل شده است. این غدد از یک نوع س

که ترشحات خود را به وسیله مجرا خارج می کنند )مانند غدد عرق(، غدد درون ریز محصوالت اختصاصی خود یعنی هورمون ها 

ف بدن حمل می شوند.غدد اختصاصی را وارد بافت پرعرق می کند و هورمون ها به وسیله عروق خونی به قسمت های مختل

 اندوکرین )درون ریز( عبارتند از:

سلول  و سلول های انترواندوکرین بیضه -تخمدان -جزایر النگرهانس پانکراس -اپی فیز -فوق کلیه )آدرنال( -پاراتیروئید -تیروئید -هیپوفیز

 .تنفس و مخاط های دیگر وجود داردهای انترواندوکرین به عنوان غده تک سلولی در دیواره دستگاه هایی از قبیل گوارش، 

 1957. دانشمندان در سال ریخ مییبگو دیجواب با در موجب رشد اسکلت و غضروف شود؟ مایمستق تواندیهورمون رشد م ای -3

در پاسخ به  یغضروف یها هورمون رشد ، سلول قیدر خارج بدن ، پس از تزر یغضروف یها انجام دادند. در کشت سلول یشیآزما

فرض  طور نیو در خارج بدن اثر ندارد؟ ا شودیهورمون در داخل بدن باعث رشد م نیهورمون رشد ، رشد نکردند. پس چرا ا

 ری. تحت تاثشودیها و غضروف م استخوان و آن ماده است که باعث رشد شودیم یگریماده د دیکردند که هورمون رشد باعث تول

را در رشد اسکلت  یکه نقش اصل شودیساخته م یکبد یها در سلول C نیبه نام سوماتومد نیفاکتور شبه انسول کیهورمون رشد 

، حائز  یدر دوران کودک ژهیترشح هورمون رشد بو کمبود از اختالل در ترشح هورمون رشد یناش یهایماریب .کندیم یبدن باز

. اختالل در رشد بدن ممکن است به علت گرددیم یکودک و کوتاه قد یعیسبب متوقف شدن رشد طب رایاست ز یادیز تیاهم

.عدم رشد گرددیم دهورمون رشد باعث برطرف شدن کمبود و ادامه رش زیصورت تجو نیکمبود ترشح هورمون رشد باشد که در ا

 ینوع کوتاه قد نیرخ دهد، در ا IGF1و   IGF2 یفقدان فاکتورها ایهدف و  یها در بافت یممکن است به علت اختالالت یعیطب

 یکه هنوز انتها یدر زمان یعنیرخ دهد  یکودک نیترشح هورمون رشد اگر در سن شیافزا هورمون رشد موثر نخواهد بود. زیتجو

بلند  یماریداشته و ب یعیاز حالت طب شتریب ی، رشد لیطو یها صورت استخوان نیاند. در ابسته نشده لیطو یها استخوان یزیفیاپ

 ریرشد پس از دوران بلوغ رخ دهد موجب رشد غ ورمونترشح ه شی. اگر افزاکندیبروز مغول آسایی   ای یکریغول پ ایو  یقد



 

 

که ممکن است  گرددیمآکرومگالی  یکریها و دست و پا و درشت پ ، فک یشانیجمجمه ، صورت ، پ یها استخوان یقطر یعیطب

 همراه باشد. یقند ابتید یو حت یسمیعوارض متابول یبا برخ

در بلوغ و  ریتاخ -ج یبدن و توده عضالن یکاهش موها -ب یاختالالت عملکرد جنس -الفدر مردان :  نیپروالکت شیاثرات افزا -4

 یینایبزرگ باشد ممکن است دچار سردرد و اختالالت ب ینومایتومور پروالکت کی یکه دارا یفرد البته  یجنس هیبروز صفات ثانو

 انواع.ندیبب بیبزرگ آس یقرار دارد و ممکن است در اثر تومورها زیپوفیغده ه یکیدر نزد یینایبدان علّت است که عصب ب نیشود. ا

 نیپروالکت شیاست که باعث افزا زیپوفیتومور داخل ه کی نومایاز پروالکت یناش ینمیپرپروالکتیه(  نیپروالکت شی)افزا ینمیپرپروالکتیه

 ییکنند. دارو یرا کاهش داده و تومور را کوچک م نیپروالکت دیاست که تول ییداروها زیتومور تجو نیشود. قدم اول در درمان ا یم

باال و در مصرف دراز مدت باعث  یدر دوزها نیکابرگولهستند. نیپتی( و بروموکرنکسی)داست نیشود کابرگول یکه اغلب استفاده م

 ینم جادیا یعارضه ا نیشوند، چن یاز دارو که جهت باردار شدن استفاده م ییشود اما دوزها یقلب م یها چهیاشکاالت در

تهوع  ،یتواند سبک سر یم یاحتمال یاستفاده کرد.  عوارض جانب نتوا یم زین یرا دردوران باردار نیو کابرگول نیپتیبروموکرکنند.

 و سر درد باشد.

است. در  یمنیخود ا یهایماریمربوط به ب دیروئیت یکم کار ای یمانند پرکار دیروئیاختالالت ت شتریب :دیروئیت یمنیخود ا یماریب -5

عوامل  ریو سا روسهایو ها،یبدن با باکتر یبافتها نیب صیخود در تشخ ییکه بدن توانا شودیم جادیا یطیشرا یمنیخود ا یماریب

 نی. در اکندیبافتها حمله م نیو اشتباها به ا سازدیبافتها پادتن م نیا هیبر عل یمنیا ستمیس لیدل نی. به همدهدیرا از دست م زایماریب

موجب  ایو  کندیم جادیا دیروئیت یو کم کار شودیم دیروئیت یجیتدر بیموجب تخر شودیساخته م دیروئیت هیکه عل یپادتن هایماریب

. شودیبزرگ م دیروئیت یاوقات غده  یبرخ :دیروئیت یگواتر و توده ها شود. جادیا دیروئیت یاز حد فعال شود و پرکار شیتا ب شودیم

 یشود. به بزرگ جادیا دیروئیت یعدم تعادل هورمونها ای دیدر اثر کمبود  ای وز،یگر موتو،یهاش یماریحالت در اثر ب نیممکن است ا

 شود. جادیا یتومور سرطان ایو  ستیک ،یسفت، برجستگ اینرم  یموارد توده ها یاست در برخ ممکن .شودیگواتر گفته م دیروئیت

 شیآن رو به افزا زانیم ینادر است ول دیروئیباشند. سرطان ت یممکن است سرطان یدیروئیت یو توده ها هایاز برجستگ یکم درصد

 شود. جادیا تیدیروئیملتهب شود و ت روسهایو ای هایباکتر ریدر اثر تاث دیروئیت یاست غده  ممکن :دیروئیت التهاب است.

 :در حشرات و زنبور عسل ییایمیارتباط ش -6

کنند. آن  یارتباط استفاده م یبرقرار یبرا یشوند ، به شکل گسترده ا یم یاطراف رها ساز طیکه به درون مح ییایمیحشرات از مواد ش

افراد هم گونه خود ،  ریغذا ، نشان دادن محل غذا به سا یکردن جفت ، جمع آور دایارتباط در جهت پ یبرقرار یبرا ییایمیها از مواد ش

کنند،  یم یزندگ یا دهیچیپ ییایمیش یای. حشرات در دنندینما یم یها و دفاع از خود در برابر شکارگرها بهره بردار یا نههم ال ییشناسا

مورد استفاده  ییایمیمواد ش یآن ها حاکم هستند. طبقه بند یبرهم کنش ها شتریاز رفتار ها و ب یاریبر بس ییایمیش یکه راهنماها یبه طور

،  ندینما یم یکه آن ها را واسطه گر ییدر برهم کنش ها ییایمیآن مواد ش یعملکرد یارتباط ، برنقش ها یربرقرا یحشرات برا ی

رسان  امیبه صورت هورمون با به صورت پ ایکنند،  یم یرا واسطه گر یرفتار ای کیولوژیزیف یها ندیکه فرآ ییایمیاستوار است. مواد ش

 دیهمان جاندار تول یداخل کیولوژیزیف یشوند و واکنش ها یم دیجاندار تول کیها توسط  ونهستند. هورم یقابل طبقه بند ییایمیش یها

کند ، خواه از همان گونه  یم یدو جاندار را واسطه گر نیکه واکنش ب ییایمی. در مقابل هر گونه ماده شندینما یم یکننده را واسطه گر

عالمت(  کی یبه معن Semeon یونانی، برگرفته شده از واژه  Semiochemicals) ییایمیرسان ش امیپ کیگونه متفاوت ،  کیو خواه از 

 یم میمتفاوت، به دو گروه تقس یگونه ها ایگونه  کی یااعض نیدر ب ییایمیبسته به استفاده از ماده ش ییایمیش یرسان ها امینام دارد. پ



 

 

 یهستند که بر هم کنش ها ییها آن ها کالیو آللوکم یا گونهدرون  یهستند که برهم کنش ها ییایمیش یرسان ها امیشوند. فرمون ها پ

 کنند. یم یرا واسطه گر یگونه ا نیب


