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1 در انسان، افزایش .................. موجب .................. نمی شود.

هورمون پاراتیروئیدي – افزایش کلسیم خون مقدار آلدوسترون – افزایش کلسیم خون 

مقدار کلسی تونین – کاهش کلسیم خون میزان سدیم خون -  کاهش مقدار آلدوسترون

2 پروتئین  .................. توسط یاخته هاي .................. ساخته می شود. (با تغییر)

انسولین – کبدي کلسی تونین - غده پاراتیروئید

اینترفرون – غیرآلوده به ویروس ضد ادراري – نورون

3 ترشحات کدام گزینه، به ساختارهاي لوله مانند خود وارد می شود؟(با تغییر)

بخش قشري غدة فوق کلیه یاخته هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز

وزیکول سمینال فولیکول در تخمدان

4 افزایش کدام هورمون، بر فعالیت غده اي برون ریز تأثیر می گذارد؟(با تغییر)

اکسی توسین آلدوسترون کلسی تونین محرك تیروئید

5 کدام گزینه، از ترشحات غدة برون ریز محسوب می شود؟

اکسی توسین کورتیزول سکرتین لیزوزیم

6 در فرد مبتال به دیابت نوع یک، ..................

دفع اوره از طریق کلیه ها افزایش می یابد. تعداد گیرنده هاي انسولینی در کبد کاهش چشم گیري می یابد.

هیدرولیز تري گلیسیریدهاي ذخیره در سلول ها کاهش می یابد. بر ذخیرة گلوکز سلول هاي عضالنی، افزوده می شود.

7 کدام یک از جمالت زیر درست نیست؟

ناقل هاي عصبی در جسم سلولی نورونها ساخته میشود.

ناقل هاي عصبی پس از عبور از فضاي سیناپسی به سلولهاي پس سیناپسی مجاور میرسند.

هورمونها از سلول هاي درونریز مستقیمًا به خون میریزند.

اپینفرین نقش هورمونی دارد.

8 کدام یک از روابط زیر درست است؟

قند خون را زیاد می کند  اپی نفرین  بخش قشري غدد فوق کلیه  هیپوفیز پیشین

قند خون را کم می کند   کورتیزول  بخش قشري غدد فوق کلیه  هیپوفیز پیشین

قند خون را زیاد می کند  کورتیزول  غدد فوق کلیه  هیپوفیز پیشین

بر افزایش قند تأثیر ندارد  اپی نفرین  غدد فوق کلیه  هیپوفیز پیشین

خدیجه جباري

→→→

→→→

→→→

→→→

1

Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585+%25D8%25B4%25DB%258C%25D9… 2/52

9 غدة زیر مغزي دستورات خود را مستقیمًا از کدام مرکز عصبی دریافت می کند؟

برجستگی هاي چهارگانه سامانۀ لیمبیک هیپوتاالموس تاالموس

10 هورمون پاراتیروئید کدام عمل را انجام نمی دهد؟

بازجذب کلسیم در گردیزه ها جدا کردن کلسیم  از مادة زمینۀ استخوانی 

کاهش کلسیم خون فعال شدن ویتامین 

11 کدام یک درباره ي دیابت شیرین نوع  صادق نیست؟

وجود چاقی در سنین باالتر از  سالگی رخ می دهد.

افزایش تعداد گیرنده هاي انسولین عدم تحرك

12 کدام یک از هورمونهاي زیر در پاسخ به تاریکی ترشح میشود؟

مالتونین کورتیزول انسولین کلسیتونین

13 کار اصلی کدام غده، فقط ترشح هورمون نیست؟

هیپوفیز لوزالمعده فوق کلیه تیروئید

14 کدام از ویژگی هاي هورمون نیست؟

از طریق جریان خون انتقال می یابد. نوعی پیک شیمیایی است.

از غدد دارا مجرا ترشح می شوند. می تواند بر سلول هاي مختلف اثرات متفاوت داشته باشد.

15 یک نوع هورمون:

می تواند بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد. فقط بر یک نوع سلول هدف، اثر می کند.

حتمًا بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات متفاوت دارد. حتمًا بر سلول هاي انواع مختلف، اثرات یکسان دارد.

16 هورمون اکسی توسین توسط .................. ساخته و در ..................  ذخیره می شود.

هیپوفیز - تیروئید هیپوتاالموس - هیپوفیز هیپوتاالموس - تیروئید هیپوفیز - هیپوتاالموس

17 تعریف کامل از دستگاه درون ریز چیست؟

مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون هاي آن ها مجموعۀ غدد درون ریز

مجموعۀ غدد بدن مجموعۀ غدد برون ریز و سلول هاي درون ریز

18 هورمون کلسی تونین .................. هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون ..................  را می دهد.

برخالف - افزایش برخالف - کاهش مانند - افزایش مانند - کاهش

19 کدام یک نادرست است؟

دیابت نوع  یک نوع بیماري خودایمنی است. ، انسولین به مقدار کافی وجود دارد. در دیابت نوع 

افراد مبتال به دیابت نوع  معموًال چاق هستند. دیابت نوع  را دیابت وابسته به انسولین می گویند.

20 مقادیر زیاد کدام هورمون، سیستم ایمنی بدن انسان را تضعیف می کند؟

آلدوسترون اپی نفرین کورتیزول استروژن
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21 کدام، از غدة فوق کلیه ترشح می شود؟

گلوکاگون انسولین اپی نفرین  اکسی توسین

22 کدام هورمون از اتالف سدیم جلوگیري می کند؟

گلوکاگون کورتیزول آلدوسترون اپی نفرین

23 هورمون آزادکننده، به طور مستقیم ترشح کدام هورمون را موجب می شود؟ (با تغییر)

کورتیزول محرك تیروئید و  ضد ادراري

24 کدام هورمون توسط هیپوفیز ساخته می شود؟

اکسی توسین محرك فوق کلیه ضد ادراري آزاد کننده

25 کدام گزینه صحیح است؟ (با تغییر)

افزایش کورتیزول، کاهش قند خون را موجب می شود.

افزایش گلوکاگون، کاهش قند خون را موجب می شود.

کاهش هورمون پاراتیروئیدي می تواند موجب کاهش کلسیم خون شود.

 کاهش هورمون هاي تیروئیدي باعث افزایش تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس بدن می شود.

26 قسمتی از مغز که مرکز تنظیم دماي بدن است ..................

مرکز تقویت و دریافت اغلب محركهاي حسی است.

نقش مهمی در حافظه و یادگیري دارد.

جسم یاخته اي نورونهاي آن، سازندة هورمونهاي ضد ادراري، اکسی توسین، آزادکننده و مهارکننده است.

بخشی از ساقۀ مغز است که در ضربان قلب و حرکات تنفسی نقش اساسی دارد.

27 مفهوم کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)

افزایش کلسی تونین  کاهش کلسیم خوناب افزایش آلدوسترون  کاهش سدیم خوناب

افزایش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش کلسیم خون افزایش سدیم خون  کاهش آلدوسترون

28 در ترشح .................. ، دستگاه عصبی محیطی نقش ندارد.

کلسی تونین اپی نفرین پپسینوژن لیزوزیم

29 کدام یک، ماده اي است که به طور معمول در پالسماي خون زنان یافت نمی شود؟ (با تغییر)

پادتن انیدرازکربنیک استروژن گلوکاگون

30 در یک فرد بالغ .................. میتواند ناشی از افزایش .................. باشد.(با تغییر)

افزایش گلوکز خوناب - هورمون کورتیزول

کاهش میزان آب خون - هورمون ضد ادراري

افزایش دفع سدیم از کلیه - هورمون باالبرنده فشار خون مترشحه از بخش قشري فوق کلیه 

افزایش خون رسانی به ماهیچهي چهار سر ران - تحریک اعصاب پاراسمپاتیک
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31 در انسان، ..................

هر ترکیب خارج شده از پایانۀ آکسون، عمل سریع و عمر کوتاهی دارد.

با کاهش مقدار کلسیم خون، میزان ترشح غدة تیروئید افزایش می یابد.

هر ترکیبی که از سلول هاي سازندة خود به درون خون وارد می شود، هورمون نام دارد.

ماهیچه هاي اسکلتی و عضالت اندام هاي داخلی، توسط اعصاب حرکتی متفاوتی تحریک می شوند.

32 چند مورد از موارد ذکر شده جملۀ مقابل را به درستی کامل می کنند؟ «اختالل در فعالیت غدة .................. بر
فرآیند .................. تأثیرگذار است.» 

الف) پاراتیروئید - انقباض ماهیچه                 ب) فوق کلیوي - تنظیم نمک خوناب 
ج) هیپوفیز - تخمک گذاري در زنان            د) هیپوتاالموس - تنظیم فشار اسمزي خوناب

.................. برخالف .................. درون سیتوپالسم نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته نمی شود. (با تغییر)  33

هورمون محرك  فوق کلیه –  هورمون محرك فوق کلیه – اکسی توسین

 – هورمون ضدادراري – هورمون آزادکننده

34 چه هورمونی در تنظیم غلظت یون هاي خوناب انسان مؤثر نیست؟

کورتیزول کلسی تونین پاراتیروئید آلدوسترون

35 مرکز اصلی تنظیم دماي بدن انسان قادر به تولید کدام هورمون نیست؟

ضد ادراري محرك غدة فوق کلیه اکسی توسین مهارکننده

36 با افزایش طوالنی مدت مقدار آلدوسترون به طور غیرطبیعی در انسان، کدام حالت دور از انتظار است؟

بازجذب سدیم به خون پیدایش عالیم خیز بافتی افزایش فشار خون کاهش کلسیم در ادرار

37 تنظیم ترشح تمام هورمون هاي زیر به جز ..................، بر عهدة هیپوتاالموس است.

کورتیزول محرك فوق کلیه گلوکاگون آلدوسترون

38 کدام عبارت درست است؟(با تغییر)

برخی هورمون هاي هیپوفیزي، باعث تنظیم فعالیت هاي تمام غدد درون ریز بدن می شوند.

بیش تر هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز , از بخش پیشین آن ترشح می شوند.

غدة تیروئید دو نوع هورمون ترشح می کند.

بیش تر مکانیسم هاي تنظیمی هورمون ها در بدن، از نوع بازخورد مثبت هستند.

39 در انسان، افزایش .................. موجب .................. نمی شود. (با تغییر)

هورمون پاراتیروئیدي – افزایش کلسیم خون مقدار آلدوسترون – کاهش سدیم

مقدار کلسی تونین – کاهش کلسیم خون میزان سدیم خون -  کاهش مقدار آلدوسترون
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40 کدام مطلب دربارة دیابت نوع  در جمعیت انسان درست است؟ (با تغییر)

عالئم بیماري معموًال بعد از چهل سالگی ظاهر می شوند.

مقدار انسولین در خون از حد طبیعی هم باالتر است.

به دلیل تجمع محصوالت حاصل از تجزیۀ چربی ها،  خون می تواد افزایش یابد. 

فعالیت نابه جاي سیستم ایمنی باعث باال رفتن قند خون می شود.

41 کمبود کدام عنصر منجر به عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود؟

پتاسیم سدیم کلسیم ید

42 در انسان سالم غده اي که در آن لنفوسیت هاي  بالغ می شوند، ..................

باالتر از غددي است که سبب تنظیم کلسیم خون می شوند.

پایین تر از غده اي است که هورمون آن سبب ورود گلوکز به سلول ها می شود.

با غده اي که دفع سدیم را از کلیه ها کاهش می دهد، از نظر تعداد برابر است.

پایین تر از غده اي است که ترشحات آن سبب کاهش کلسیم خون فرد می شود.

43 از روي ژن گیرنده ي هورمون .................. خوانده می شود و گیرنده این هورمون در سلول هاي ..................
ساخته می شود (با تغییر) 

الف) ضد ادراري - هیپوتاالموس             ب) انسولین - کبدي        

ج)  - جسم زرد                    د) گلوکاگون - پانکراس

44 در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، سبب کاهش ترشح هورمون .................. می شود.

کلسیم – کلسی تونین کورتیزول – آزاد کننده   اکسی توسین -  آزاد کننده کلسیم - آلدوسترون

45 چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟ 
الف) ترشح آن، سبب تبدیل گلوکز به گلیکوژن می شود. 

ب) ترشح آن طی مکانیسم بازخورد منفی و از طریق غلظت قند خون تنظیم می شود. 
ج) ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می شود. 

د) موجب افزایش فشار اسمزي سلول هدف می شود.

46 هورمونی که سبب ترشح هورمون محرك غدة فوق کلیه می شود، از  .................. و هورمونی که سبب ترشح
هورمون کورتیزول می شود ، از .................. آزاد می شود.

هیپوفیز پیشین – فوق کلیه هیپوفیزپیشین – هیپوفیز پیشین

هیپوتاالموس – فوق کلیه هیپوتاالموس – هیپوفیز پیشین
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47 به طور طبیعی در انسان، افزایش هورمون  .................. سبب .................. می شود.

ضد ادراري – غلیظ شدن خون گلوکاگون – افزایش ذخیرة گلیکوژن

آلدوسترون – افزایش فشار خون کلسی تونین – کاهش کلسیم ادرار

48 کدام هورمون به هیچ یک از  عبارت زیر مربوط نمی شود؟ (با تغییر) 
الف) باعث تولید اسپرم ها در لوله هاي اسپرم ساز می شود.  

ب) مصرف طوالنی مدت آن باعث تضعیف سیستم ایمنی می شود. 
ج) کاهش آن می تواند باعث کاهش بازجذب سدیم از لوله هاي نفرونی شود.

تستوسترون آزاد کننده کورتیزول کلسی تونین

49 چند مورد از موارد زیر عبارت «در فرد مبتال به .................. » را به نادرستی تکمیل می کنند؟ (با تغییر) 
الف) سنگ کیسۀ صفرا، فقط بخشی از لیپیدهاي مواد غذایی جذب مویرگ هاي خونی دیواره روده می شوند و بخش

دیگر دفع می شوند. 
ب) یرقان، بخش زیادي از مواد رنگین صفرا به خون وارد می شوند. 

ج) کم خونی، هماتوکریت کاهش می یابد. 

، بخشی از سلول هاي کبد توانایی ساختن انسولین را از دست می دهند. د) دیابت نوع 

50 اختالل در فعالیت غدد پاراتیروئید بر فرآیند .................. بی تأثیر است.

کوتاه شدن سارکومر جذب گلوکز در روده ترشحی غدة پانکراس تشکیل فیبرین

51 در یک انسان سالم ماده اي که محرك ترشح .................. است نمی تواند ..................  (با تغییر)

- در نهایت سبب افزاش ضخامت دیوارة رحم شود. کورتیزول- از غده اي در زیر هیپوتاالموس ترشح شده باشد.

اسیدمعده- سبب تبدیل پپسینوژن به پپسین شود. بی کربنات پانکراس- سبب اسیدي شدن محیط دوازدهه شود.

52 در افراد مبتال به دیابت شیرین ممکن نیست .................. (با تغییر)

حجم ادرار افزایش یابد

با فعالیت بخش هاي قشري و مرکزي فوق کلیه، عالئم بیماري تشدید شوند.

دستگاه ایمنی ضعیف شود.

مقدار تولید و ترشح هورمون گلوکاگون افزایش یابد.

53 هورمون ها .................. ناقل عصبی ، .................. (با تغییر)

همانند - وارد مایع بین سلول ها می شوند. برخالف - از سلول هاي عصبی ترشح نمی شوند.

همانند - داراي اثرات سریع هستند. برخالف - ترشح شان تحت تأثیر تنظیم عصبی قرار نمی گیرند.

، ممکن نیست، .................. افزایش یابد. 54 در دیابت نوع 

دفع یون هاي هیدروژن توسط نفرون هاي کلیه نسبت سطح به حجم سلول هاي چربی بدن

پاسخ گیرنده هاي انسولینی فعالیت ترشحی سلول هاي درون ریز لوزالمعده
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55 کدام عبارت درست است؟ 
«در انسان سالم به طور معمول، هورمون مترشحه از .................. به طور مستقیم سبب .................. می شود.»

هیپوفیز پسین - افزایش تولید شیر هیپوتاالموس - افزایش ترشح آلدوسترون

هیپوفیز پسین - کاهش آب خون بخش مرکزي فوق کلیه - افزایش برون ده قلب

56 نمی توان گفت در انسان، هورمون ترشح شده از غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل زیر حنجره هستند،
..................

روي بافت پوششی مکعبی گیرنده دارند.

سبب تغییر شکل یک ویتامین محلول در چربی می شوند.

رسوب کلسیم در مادة زمینه اي بافت استخوانی را افزایش می دهند.

در افزایش جذب کلسیم توسط سلول هاي استوانه اي روده نقش دارند.

57 هورمون .................. نمی تواند سبب افزایش .................. شود.

انسولین - گلوکز خون  انسولین - نفوذپذیري تار ماهیچه به گلوکز 

گلوکاگون - فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة گلیکوژن سکرتین - ترشح یک غدة برون ریز

58  کدام عبارت نادرست است؟ «ترشحات یک غده ممکن است، ..................»

در بدن عملکرد تنظیمی مخالف هم دیگر داشته باشند. بدون ورود به خون در خارج از غده ذخیره شوند.

هم به عنوان هورمون و هم به عنوان ناقل عصبی عمل کنند. در مبارزه با میکروب ها دخالت داشته باشند.

59 هورمون هاي بخش قشري غدة فوق کلیه، ..................

متنوع تر از هورمونهاي بخش مرکزي فوق کلیهاند.

برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، فشار خون را افزایش میدهند.

برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، قند خون را افزایش میدهند.

برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، در شرایط فشار روحی – جسمی ترشح میشوند.

60 در افراد مبتال به دیابت نوع دو، .................. نمییابد.

ترشح یونهاي هیدروژن در کلیه ها، افزایش اندازة سلولهاي بافت چربی، کاهش

میزان تولید هورمون انسولین، افزایش تعداد سلولهاي درون ریز پانکراس، کاهش

61 در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، سبب افزایش هورمون .................. میگردد. (با تغییر)

آب - ضدادراري گلوکز – گلوکاگون   کلسیم – کلسی تونین - محرك تیروئید

62 نقش کدام هورمونها عکس هم نمیباشد؟

انسولین - کورتیزول کلسی تونین – پاراتیروئیدي آلدوسترون – اپی نفرین انسولین - گلوکاگون
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63 کدام عبارت، صحیح است؟

هورمون محرك  انقباضات رحم به هنگام زایمان در هیپوفیز پسین تولید میشود.

محل ذخیرهي هورمون ضد ادراري از طریق آکسون با هیپوفیز پیشین ارتباط دارد.

محل تولید هورمون آزاد کننده از طریق رگهاي خونی با هیپوفیز پیشین ارتباط دارد.

محل ذخیرهي هورمون محرك خروج شیر از غدهي پستانی داراي سلولهاي برونریز است.

64 کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)

هورمون  براي نمّو دستگاه عصبی مرکزي الزم است.

همواره مقدار هورمون موجود درخون شخص میزان تولید آن را مشخص می کند.

تنظیم مقدار ترشح گلوکاگون و انسولین نمونه اي از تنظیم بازخوردي منفی است.

یک نوع هورمون می تواند در سلول هاي مختلف پیام هاي متفاوتی ایجاد می کند.

65 کدام هورمون ها سلول هاي هدف مشترکی ندارند؟

استروژن و پروژسترون تستوسترون و  آلدوسترون و ضد ادراري انسولین و گلوکاگون  

66 هورمون .................. برخالف هورمون .................. خون را افزایش می دهد.

آلدوسترون - ضد ادراري، آب  اپی نفرین - کورتیزول، قند

غدة پاراتیروئید - کلسی تونین، کلسیم تیروئیدي - نوراپی نفرین، فشار

67 کدام گزینه نادرست است؟ (با تغییر)

هورمون انسولین برخالف هورمون گلوکاگون، قند خون را کاهش می دهد.

هورمون آلدوسترون همانند هورمون اپی نفرین، فشارخون را افزایش می دهد.

هورمون ضد ادراري همانند هورمون آلدوسترون غلظت خون را افزایش می دهد.

هورمون کلسی تونین برخالف هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون را کاهش می دهد.

68 کدام عبارت نادرست است؟

بازخورد منفی سهم بیشتري در تنظیم ترشح هورمون ها دارد.

اپی نفرین همانند آلدوسترون سبب افزایش فشارخون می شود.

، جذب کلسیم از روده ها افزایش می یابد. با تغییر شکل ویتامین 

تنظیم انسولین از طریق بازخورد مثبت است. 

69 به طور طبیعی در انسان، هورمونی که از .................. آزاد می شود، می تواند سبب .................. شود.

هیپوتاالموس - تحریک انقباض عدد شیري غدة تیروئید - افزایش کلسیم خون

بخش قشري غدة فوق کلیه - افزایش مقدار آب ادرار لوزالمعده - کاهش ذخیرة گلیکوژن در کبد

70 در انسان، هورمون .................. می تواند در سلول هاي .................. گیرنده داشته باشد.

اکسی توسین- غدد درون ریز آزاد کننده- هیپوفیز پسین

گلوکاگون- هیپوفیز پیشین غدة پاراتیروئید- بافت پوششی
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x

?

71 در دیابت شیرین نوع  .................. دیابت شیرین نوع  ..................

برخالف - زمینه هاي ارثی وجود دارد. همانند - مقدار اورة خون افزایش می یابد.

برخالف - مقدار گلیکوژن سلول هاي کبدي افزایش می یابد. همانند - اختالالت خودایمنی مشاهده می شود.

72 کدام، در حفظ ثبات کلسیم خون، کم ترین همکاري را با بخش  در شکل مقابل دارد؟ (با تغییر)

روده استخوان    کلیه ماهیچه چهارسر

73  کدام عبارت در مورد انسان درست است؟ (با تغییر)

به طور معمول، گلوکاگون با تأثیر بر گلیکوژن، مقدار گلوکز خون را کاهش میدهد.

در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرندههاي خود، میزان کلسیم خون افزایش مییابد.

به دنبال افزایش هورمون هاي  و  در خون، میزان انرژي در دسترس یاخته هاي بدن کاهش می یابد. 

در پی اتصال هورمونهاي تیروئیدي به گیرندههاي خود، فعالیت نوعی آنزیم در غشاي گلبول قرمز، افزایش مییابد. 

74  به طور معمول در انسان، .................. قرار دارند.

پیلور و رودة کور در سمت چپ کیسۀ صفرا و کاردیا در سمت چپ  

مخچه و تاالموس در پشت ساقۀ مغز تیموس و تیروئید در جلوي ناي

75 در انسان .................. می تواند .................. را به دنبال داشته باشد.

کاهش کلسیم خون - ترشح کلسی تونین ترشح هیستامین - تغییر نفوذ پذیري رگ ها

کاهش فشار اسمزي خون - ترشح هورمون ضد ادراري ترشح مالتونین - افزایش فعالیت سلول هاي مخروطی

76 ترشح هورمون از غددي که با عالمت سوال نشان داده شده اند، ممکن نیست ..................  (با
تغییر)

سبب کاهش استحکام سخت ترین نوع بافت پیوندي شود. در فرآیند انعقاد خون و تشکیل لخته اختالل ایجاد کند.

در انقابض ماهیچه ها موثر باشد. سبب تغییر شکل نوعی ویتامین محلول در چربی شود.

77 چند مورد عبارت زیر را به طور نامناسب تکمیل می نماید؟ (با تغییر) 
«با تزریق مقدار زیادي هورمون ضد ادراري به خون انسان، .................. در ادامه صورت می گیرد.» 

الف) کاهش غلظت خون و مایع بین سلول ها 
ب) افزایش دفعات تحریک گیرنده هاي کشش دیوارة مثانه  

ج) کاهش ورود آب به داخل شبکۀ دوم مویرگی اطراف گردیزه 
د) افزایش تولید هورمون مهار کنندة ضدادراري در هیپوتالموس
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78 نمی توان گفت در ساختار چشم انسان، ..................

هم زمان با ترشح مالتونین، می تواند. گیرنده هاي استوانه اي چشم تحریک شوند.

بخش رنگین چشم حاوي سلول هاي دوکی شکل است و در تولید و ذخیره ي انرژي نقش دارد.

در محل خروج عصب بینایی، گیرنده ها نوري تشخیص دهندة جزئیات ظریف اشیا بیشتر وجود دارند.

گیرنده هاي مخروطی نسبت به گیرنده هاي استوانه اي در نور قوي فعالیت دارند.

79 کدام گزینه عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ «افزایش هورمون .................. ، نمی تواند سبب افزایش
..................  شود.» (با تغییر)

ضدادراري - هماتوکریت خون کلسی تونین - استحکام سخت ترین بافت پیوندي بدن

انسولین - نفوذپذیري یاخته ها به قند  آلدوسترون - بازجذب سدیم از کلیه

80 کدام گزینه براي تکمیل عبارت روبه رو نادرست است؟ «غدة درون ریز ..................  غدة برون ریز ..................
«

برخالف - داراي ساختار لوله مانندي به نام مجراست. همانند - موادي را از خود ترشح می کند.

بر خالف - توانایی تولید هورمون دارد. همانند - می تواند نوعی پروتئین بسازد.

81 از بین موارد نامبرده شده در چند مورد هیپوفیز پیشین دخالت دارد؟ (با تغییر) 
الف) افزایش سدیم، افزایش انتقال سدیم از مجراي نفرون به خون  

ب) کاهش مهاجرت گلبول هاي سفید به ناحیه ي ملتهب  
ج) ترشح هورمون مؤثر در تحریک تخمک گذاري      

د) افزایش فشار خون

82 در دیابت نوع   .................. دیابت نوع  .................. (با تغییر)

همانند – می تواند میزان  خون افزایش می یابد. برخالف – میزان انسولین خون کاهش می یابد.

همانند – فشار اسمزي خوناب کاهش می یابد. برخالف – در ادرار قند دیده می شود.

83 کدام جمله صحیح است؟ (با تغییر)

همۀ ترشحات هیپوفیز پیشین در همه مواقع به وسیلۀ تنظیم بازخورد منفی کنترل می شوند.

ترشحات تیروئید با دستور عصبی کنترل می شود.

غالبًا تنظیم هورمون هاي پانکراس بر اساس میزان مادة شیمیایی خاصی انجام می گیرد.

مقدار کلسیم خون به واسطه هیپوتاالموس تنظیم می شود.

84 هورمونی که سبب .................. ، ممکن نیست ..................

افزایش قند خون شود - نایژك ها را در شش ها باز کند. 

افزایش فشار خون می شود - از ایجاد خیز ممانعت کند.

کاهش پروتئین هاي بدن می شود - در تغییر حجم ادرار مؤثر باشد.

ایجاد ریتم هاي شبانه روزي می شود - تحت تأثیر فعالیت شبکیۀ چشم باشد.
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85 در صورت مهار شدن اپی نفرین به عنوان یک هورمون، .................. (با تغییر)

ضربان قلب افزایش می یابد. گلوکز خوناب افزایش می یابد. 

ارتفاع  در الکترو کاردیوگرام می تواند کاهش یابد. فشار خون را افزایش می دهد. 

86  چند جمله از جمالت زیر درست است؟ 

، فعالیت پمپ سدیم- پتاسیم افزایش می یابد.   الف) با افزایش هورمون 
ب) با کاهش هورمون کلسی تونین، میزان کلسیم پالسماي خون کاهش می یابد.  

، جذب یون کلسیم در روده افزایش می یابد.   ج) با افزایش ویتامین 

د) با کاهش ترشح گاسترین به خون، غلظت  در شیرة معده کاسته می شود.

87 در یک فرد سالم، اختالل فعالیت .................. بر فرآیند .................. بی تأثیر است.

بصل النخاع - ضربان قلب لیمبیک - یادگیري

پاراتیروئید - تولید  در سلول ها هیپوتاالموس - بازجذب سدیم از نفرون ها

88 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور مناسب کامل می کند؟(با تغییر) 
در یک فرد، کاهش شدید .................. سبب می شود تا .................. کاهش یابد و بر میزان .................. افزوده شود.

هورمون هاي موجود در هیپوفیز پسین – ترشح هورمون آزاد کننده – غلظت ادرار

هورمون هاي هیپوفیزي محرك تخمدان – ضخامت دیوارة رحم – ترشح هورمون هاي جنسی

هورمون هاي  تیروئیدي  و  – رسوب کلسیم در بافت استخوانی – برون ده قلبی

هورمون پاراتیروئیدي - میزان کلسیم خون - تراکم توده استخوانی

89 هورمون مترشحه از غدد درون ریزي که بیشترین تعداد را در ناحیۀ گردن دارند ..................

هم بر روي عملکرد سلول هاي پوششی مکعبی و هم استوانه اي اثر دارد.

برخالف سلول هاي پوششی مکعبی، بر روي سلول هاي استوانه اي فاقد اثر است.

برخالف سلول هاي پوششی استوانه اي، بر روي مکعبی فاقد اثر است.

اثر مستقیمی بر روي عملکرد سلول هاي پوششی مکعبی و استوانه اي ندارد.

90 کدام نادرست است؟ (با تغییر)

در پاسخ به افزایش گلوکز خون، هورمون گلوکاگون ترشح می شود. 

ترشحات یک اندام می تواند بر روي همان اندام نیز اثر نماید.

تولیدات سلول هاي عصبی بر روي سلول هاي پوششی می تواند اثر نماید.

ترشحات یک سلول درون ریز بر روي سلول درون ریز دیگر می تواند اثر نماید.

91 افزایش ترشح آلدوسترون منجر به .................. تراوش  و ..................  بازجذب یون سدیم از کلیه می شود. (با
تغییر)

افزایش – کاهش کاهش – کاهش افزایش – کاهش افزایش – افزایش
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92 در کلیۀ فردي که به دیابت شیرین نوع  مبتالست ..................

تراوش و ترشح یون هیدروژن می تواند افزایش یابد. ترشح مادة زاید نیتروژن دار افزایش می یابد.

بازجذب گلوکز کاهش می یابد. مصرف  کاهش می یابد.

93 در انسان، هیپوفیز، .................. هیپوتاالموس، .................. (با تغییر)

برخالف - بیش از دو هورمون ترشح می کند.

همانند - داراي نورون هایی است که در انتقال پیام عصبی نقش دارد.

برخالف - با سامانه اي که در احساس ترس نقش دارد، در ارتباط است.

همانند - در هم ایستایی دخالت دارد.

94 چند مورد صحیح است؟ 
الف) هر پیک شیمیایی که از سلول عصبی ترشح شود بدون ورود به خون، روي سلول هدف خود تأثیر می گذارد. 

ب) هورمون ها در مقایسه با ناقل هاي عصبی، مسافت طوالنی تري را در خون طی می کنند. 
ج) بعضی پیک هاي شیمیایی که از مویرگ هاي خون خارج می شوند، قادرند پتانسیل الکتریکی نورون را تغییر دهند. 

د) برخی از ناقل هاي عصبی می توانند سبب ترشح هورمون در دستگاه درون ریز شوند.

95 چند مورد در ارتباط با هورمون گلوکاگون صحیح است؟ 
الف) گلوکز را به گلیکوژن تبدیل می کند. 

ب) تنظیم ترشح آن مستقل از هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده است. 
ج) ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه موجب کاهش ترشح آن می شود. 

د) اندام هدف آن در ترشح صفرا نقش دارد.

96 چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ (با تغییر) 
الف) پرکاري یاخته هاي درون ریز کبد می تواند باعث افزایش هماتوکریت خون شود. 

ب) تعدادي از هورمون هاي هیپوتاالموس در غیر از محل ساخت خود وارد خون می شوند. 
ج) در یک انسان سالم، حنجره در باالي غدة تیروئید قرار گرفته است.
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97 چند جمله از جمالت زیر در مورد انسان درست است؟ (با تغییر) 
الف) پیام حرکتی عصبی که توسط ریشه شکمی  عصب نخاعی به ماهیچۀ دو سر بازو منتقل می شود، سبب تحریک این

ماهیچه می شود. 
ب) گیرنده هاي حسی پیام عصبی را تولید نمی کنند بلکه با تقویت پیام عصبی، آن ها را به دستگاه عصبی مرکزي منتقل

می کنند. 
ج) در پشت ساقۀ مغز اندامی وجود دارد که مرکز تنظیم تعادل بدن است. 

د) بعضی هورمون ها می توانند سبب تحریک سلول هاي عصبی شوند.

98 کدام جمله درست است.

هورمون پروالکتین غدد شیري را به خروج و ترشح شیر وا می دارد.  

هورمون رشد، باعث می شود که سلول هاي استخوانی جانشین سلول هاي غضروفی جدیدتر،  صفحات رشد شوند.

، کار غدة جنسی ( تخمدان و بیضه) را تنظیم می کنند.   و  هورمون هاي جنسی  

هورمون ضد ادراري، در زمان افزایش فشار اسمزي خون ترشح می شود.

99 میزان کدام یک از هورمون هاي زیر در خون توسط هورمون هاي هیپوفیزي تنظیم می شود.

هورمون پاراتیروئیدي همانند انسولین  هورمون پروالکتین بر خالف آزاد کننده 

کلسی تونین برخالف هورمون جنسی هورمون کورتیزول همانند هورمون هاي تیروئیدي 

100 از بین غدد زیر، کدام یک بیشترین انواع هورمون را ترشح می کند؟ 
غده ایی که ..................

داراي یک بخش درون ریز و یک بخش برون ریز است.  درون یک گودي، در استخوانی از کف جمجمه جاي دارد. 

جلوي ناي و زیر حنجره قرار دارد.  روي کلیه قرار دارد، داراي دو بخش مستقل است. 

101 بخش پیشین هیپوفیز .................. بخش پسین هیپوفیز ..................

همانند- توسط هیپوتاالموس وا پایش می شوند.  همانند- داراي جسم سلولی نورون است. 

برخالف- با ساقه اي به زیر نهنج متصل است.  برخالف- داراي توانایی ترشح هورمون است. 

102 اندام هدف همۀ هورمون هاي زیر، غددي است که مجرایی براي خروج مواد دارند به جز ..................

هورمون گاسترین  هورمون پروالکتین  هورمون آلدوسترون  هورمون سکرتین 

103 هر سلولی که هورمون ترشح می کند ..................

قطعا داراي مجرا است.  قطعا توانایی ترشح پیک شیمیایی را دارد. 

قطعا بخشی از یک غدة درون ریز است.   می تواند ترشحات خود را به سطح بدن یا درون حفرات بریزد.
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104 هر هورمون .................. هر ناقل عصبی ..................

بر خالف- از یک سلول غیر عصبی ترشح می شود. 

همانند- در ارتباط شیمیایی سلولی نقش دارد.  

بر خالف- از طریق برون رانی و با صرف انرژي از سلول ترشح می شود.

همانند- با ورود به سلول هدف، در تنظیم شیمیایی نقش دارد. 

105 کدام یک از سلول هاي زیر توسط جسم سلولی نورون ساخته می شود؟

اپی نفرین برخالف  اکسی توسین  ضد ادراري همانند آزاد کننده 

کورتیزول بر خالف گلوکاگون  مهارکننده همانند هورمون جنسی

106 کدام یک از هورمون هاي زیر در اندام استخوان گیرنده ندارد؟

هورمون کلسی تونین هورمون گلوکاگون  هورمون پاراتیروئیدي  هورمون اریتروپوتین 

107 غلظت کدام یک از هورمون هاي زیر، می تواند در سیاهرگ هیپوتاالموسی بیشتر از غلظت آن در سرخرگ
هیپوتاالموسی باشد؟

پروالکتین ضد ادراري آزاد کننده اکسی توسین

108 جملۀ درست کدام عبارت زیر است ؟

پیک هاي کوتاه برد می توانند با همه یاخته هاي بدن ارتباط برقرار کنند.

یکی از ویژگی هاي  پریاختگان این است که یاخته ها می توانند مستقل از یکدیگر باشند.

ارتباط شیمیایی فقط توسط پیک هاي دور برد صورت می گیرد.

همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف داراي گیرنده هستند.

109 کدام عبارت جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
یاختۀ هدف قطعًا ..................

داراي گیرندة اختصاصی براي پیک مورد نظر است.  در فاصلۀ دور تر از یاختۀ تولید کننده پیک شیمیایی قرار دارد. 

داراي توانایی اگزوسیتوز براي خروج پیک شیمیایی است. سلولی است که می تواند انتقال دهنده عصبی تولید کند.

110 چند جمله نادرست وجود دارد؟ 

) هردو نیروي تراوش و اختالف فشار اسمزي در انتقال هورمون ها در دو سوي مویرگ نقش دارند. 

) در یک غدة معده، هورمون گاسترین به سمت غشاء پایه و ترشحات برون ریز به سمت ماده مخاطی ترشح می 
شوند. 

) هر پیک شیمیایی که از انتهاي یک نورون اگزوسیتوز می شود ، انتقال دهنده عصبی نام دارد. 

) هر پیک کوتاه برد نوعی ناقل عصبی است.
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111 در رابطه با غده اي که با ساقه به هیپوتاالموس متصل است ، کدام مورد صحیح نیست ؟

درون استخوانی قرار دارد که می تواند سازنده سلول هاي بنیادي میلوئیدي باشد.

داراي یاخته هایی است که هستۀ آن ها در این اندام قرار ندارند. 

همۀ بخش هاي تشکیل دهنده آن توانایی تولید پیک شیمیایی دور برد را دارند. 

یاخته هایی درون این غده وجود دارند که در تعیین طول قد انسان موثرند. 

112 کدام عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند ؟ 
 نمی توان گفت  ..................

اندام هدف زیر نهنج ، بخش پیشین غدة زیر مغزي است. 

هورمون هایی از هیپوتاالموس ترشح می شوند که ترشح هورمون هاي بخش پیشین را متوقف می کنند. 

غدة زیر نهنج در تنظیم ترشح غدة فوق کلیه نقش دارد. 

فقط یک نوع هورمون ترشح شده از هیپوفیز در تنظیم تعادل آب نقش دارند. 

113 کدام عبارت زیر را به نادرستی تکمیل می کند ؟ 
هورمون .................. همانند هورمون ..................

ضد ادراري – آزاد کننده در جسم یاخته اي تولید ودر پایانۀ آکسونی ذخیره می شود. 

پروالکتین –   در بخشی از هیپوفیز که رو به پیشانی قرار دارد تولید وترشح می شود. 

مهار کننده – اکسی توسین توسط رگ هاي خونی به غدة زیر مغزي می رسد. 

 – پروالکتین در تنظیم فعالیت هاي تولید مثلی نقش دارد. 

114 هر هورمون ترشح شده از غدة واقع در زیر حنجره ..................

در ساختار خود نوعی مادة معدنی دارد که براي تامین آن باید فراورده  هاي دریایی مصرف شود. 

نوعی پیک شیمیایی است که استخوان، اندام هدف آن است. 

اگر مقدارش در داخل خون کاهش یابد می تواند منجر به ایجاد گواتر شود. 

داراي گیرنده در همه یاخته هاي بدن هستند. 

115 با تقسیم بندي گیرنده ها براساس نوع محرك، گیرنده هاي فرومون در بدن مار را با کدام گیرنده نمی توان در
یک گروه قرار داد؟

روي پاي جیرجیرك  جوانۀ چشایی گاو  سقف بینی انسان  پاي مگس 

116 هنگام رشد استخوان ران، غضروف جدید .................. استخوان جدید، به سمت .................. تشکیل می شود.

مانند - تنۀ استخوان  برخالف - تنۀ استخوان  مانند - غضروف مفصلی  برخالف - غضروف مفصلی 

117 یاختۀ عصبی .................. یاختۀ درون ریز .................. .

همانند - می تواند ماده اي به مایع بین یاخته اي ترشح کند.  همانند - فقط به صورت پراکنده دراندام ها دیده می شود.

برخالف - می تواند ریز کیسۀ ترشحی تولید کند.  برخالف - براي ترشح مواد همیشه از  استفاده می کند.
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118 دربارة هورمون ها چند عبارت زیر درست است؟ 
الف) آلدوسترون همانند اپی نفرین می تواند باعث افزایش فشار خون سرخرگی شود. 

ب) کورتیزول همانند گلوکاگون می تواند قند خون را افزایش دهد. 
ج) کلسی تونین برخالف هورمون هاي پاراتیروئیدي، هنگام کاهش کلسیم خوناب ترشح می شود. 

د) گلوکاگون برخالف انسولین موجب تجزیۀ گلیکوژن می شود.

119 چند مورد از موارد زیر، نادرست است؟ 
الف) هورمون هاي انسولین و کورتیزول، می توانند اثر مشابهی بر میزان گلوکز خوناب داشته باشند. 

ب) هورمون رشد با اثر بر بخش هاي مختلف تنه و دو انتهاي استخوان دراز، باعث افزایش طول این نوع استخوان می 
شود. 

ج) پس از خوردن غذاي داراي انواع کربوهیدرات، فقط بخش برون ریز غدة لوزالمعده افزایش فعالیت خواهد داشت. 
د) غدة لوزالمعده همۀ ترشحات خود را از طریق مجرایی به دوازدهه تخلیه می کند.

120 چند مورد از از موارد زیر، جملۀ زیر را به درستی کامل می نماید؟ 

«در دختر بچۀ  ساله، تحریک .................. » 

 رشد طولی استخوان ران به طور مستقیم تحت کنترل هورمون ترشح شده از بخش پسین غدة زیر مغزي قرار دارد. 

 ترشح هورمون ضد ادراري از بخش پسین غدة هیپوفیز، تحت کنترل هورمون هاي آزاد کنندة هیپوتاالموسی می باشد. 

 خروج شیر از غدد شیري بر عهدة هورمونی است که بر دستگاه ایمنی بدن انسان نیز اثر دارد.

صفر

121 کاهش مقدار ..................

هورمون هاي تیروئیدي، باعث کاهش هورمون محرك تیروئیدي می شود.

، منجر به اختالالت نمو دستگاه عصبی می شود. هورمون هاي پاراتیروئیدي 

کلسیم خوناب، منجر به افزایش ترشح کلسی تونین از غدة سپردیس می شود.

، منجر به افزایش ترشح هورمون هاي محرك از غدة زیر مغزي نمی شود. ویتامین 

122 پیک شیمیایی ..................

نمی تواند بدون ورود به خون به یاختۀ هدف برسد. 

می تواند وارد یاختۀ هدف گردد. 

ساخته شده در یاختۀ عصبی، قطعًا نوعی ناقل عصبی است. 

دور برد برخالف کوتاه برد، نمی تواند با برون رانی از یاختۀ سازندة خود خارج شود. 
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123 کدام گزینه دربارة هورمون هاي تیروئیدي درست است؟

فقدان آن ها باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی افراد بالغ می شود.

تمام یاخته هاي بدن، یاختۀ هدف این هورمون ها هستند. 

در اثر کمبود ید، ساخته شدن آن ها در بدن متوقف می شود. 

سبب ساخته شدن گلیکوژن و افزایش انرژي ذخیره اي بدن می شوند.

124 کدام گزینه در مورد پروالکتین نادرست است؟

ترشح آن توسط غدة رومغزي تنظیم می شود. در تنظیم فرآیند هاي دستگاه تولیدمثلی مردان نقش دارد. 

در برقراري هومئوستازي بدن نقش دارد.  یکی از وظایف آن مشابه هورمون تیموسین است. 

125 چند مورد عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«می توان گفت کسانی که .................. هستند، میزان هورمون .................. در خوناب آن ها افزایش می یابد.» 

الف) داراي اختالل در ترشح و عملکرد صفرا - پاراتیروئیدي 
ب) مبتال به پرکاري غده هاي پاراتیروئید - کلسی تونین 

ج) مبتال به دیابت شیرین نوع  - گلوکاگون

صفر

126 هورمونی که از بخش .................. غدة فوق کلیه ترشح می شود ..................

قشري - می تواند همانند هورمون ترشحی از بخش مرکزي، قند خون را افزایش دهد. 

مرکزي - نمی تواند همانند هورمون ترشحی از بخش قشري، فشار خون را افزایش دهد. 

قشري - سدیم خون را برخالف فشار خون افزایش دهد. 

مرکزي - می تواند برخالف بخش قشري، فعالیت دستگاه ایمنی را تضعیف کند. 

127 چند مورد در ارتباط با فرومون ها، اطالعات درستی را بیان می کند؟ 
الف) ممکن است، یک جانور را از وجود چند گونۀ مختلف در اطراف خود آگاه کند. 

ب) اگر از یک فرد ترشح شود، در افراد همان گونه، پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند. 
ج) ممکن است یک جانور براي هشدار خطر حضور گونۀ دیگر، به هم گونۀ خود استفاده کند. 

د) ممکن است براي تعیین قلمرو به جانوران هم گونه آگاهی دهد.

128 دستگاه درون ریز بدن انسان، واجد مجموعه اي از ..................

یاخته ها است که ترشحات خود را مستقیمًا یا به کمک مجراي خاص خود به خون می ریزند.

یاخته ها است که می تواند بر یاخته هاي دور از خود اثر تنظیمی داشته باشند. 

غده هاست که هیچ یک نمی توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند. 

غده هاست که می توانند هورمون تولیدي خود را به فضاي سیناپسی ترشح نمایند. 
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..................  ، 129 در دیابت نوع  .................. نوع 

همانند - دستگاه ایمنی به  یاخته هاي خودي حمله می کند. همانند - انسولین کافی در بدن فرد ترشح نمی شود.

برخالف - یاختۀ ترشح کنندة انسولین از بین می رود. برخالف - یاخته هاي بدن، چربی را تجزیه می کنند.

130 هر هورمونی که افزایندة گلوکز خوناب است، ..................

از یاخته هاي درون ریز پانکراس به خون وارد می شود.

قطعًا بر میزان فعالیت آنزیمی در گویچۀ قرمز تأثیرگذار است. 

ممکن نیست از بخشی با ساختار عصبی ترشح شود. 

از غده اي که در سطح پایین تري نسبت به کیسۀ صفرا قرار دارد، ترشح می شود.

131 در یک مرد  ساله، در صورت کمبود هورمون .................. می توان .................. را مشاهده نمود.

رشد - کاهش رشد طولی استخوان هایی داراي مغز زرد استخوان 

مترشحه از غدة رومغزي در پایین برجستگی هاي چهارگانه - اختالل در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي

هاي مترشحه از بخش مرکزي غدة فوق کلیه - افزایش شدید قطر ناي و نایژه ها

پروالکتین - اختالل در فرایندهاي دستگاه تولید مثل 

132 چند مورد در بدن انسان نمی تواند به صورت انعکاسی انجام شود؟ 
الف) ترشح بزاق                      ب) دفع                      ج) عطسه                      د) تنظیم قند                      ه) بلع 

133 چند جملۀ زیر در مورد هورمون رشد درست است؟ 
الف) هورمون آزادکننده در ترشح این هورمون تاثیر دارد. 

ب) در هیپوفیز پسین تولید می شود. 
ج) این هورمون، سبب رشد طولی استخوان هاي دراز می شود. 

د) در اثر این هورمون یاخته هاي استخوانی می توانند جایگزین یاخته هاي غضروفی شوند. 
ه) غضروف مفصلی بعد از بلوغ از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می شود.

134 چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ 
الف) فرومون ها از یک فرد ترشح شده و فقط در افراد گونۀ دیگر، پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند. 

ب) زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر حضور شکارچی به دیگر زنبورها استفاده می کند. 
ج) مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی بینی خود، فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند. 

د) گربه ها از فرومون ها براي تعیین قلمرو خود استفاده می کنند.
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بالف  )) ))

135 در انسان سالم و بالغ، غدة درون ریز .................. قرار دارد.

جذب کنندة یُد کمی پایین تر از غدة درون ریز محل بلوغ لنفوسیت هاي 

داراي یاخته هاي هدف براي هورمون هاي آزادکننده، کمی باالتر از غدة اپی فیز

ترشح کنندة هورمون هاي افزاینده و کاهندة قند خون، بر روي کلیه

که هورمون مترشحه از آن که موجب تضعیف دستگاه ایمنی می شود، در سطح پشتی شکم 

136 چند مورد، عبارت زیر را به درستی کامل می کند؟ 
«بخشی از دستگاه عصبی مرکزي که هنگام تب، دماي بدن را باال می برد .................. » 

الف) توانایی ترشح پیک دوربرد دارد.        ب) فشارخون را تنظیم می کند. 
ج) داراي گیرنده هاي اسمنري است.          د) زیر پل مغزي قرار دارد.

137 در انسان، هر هورمونی که  ..................

در شرایط تنش از غدة فوق کلیه آزاد می شود، سبب افزایش فشار خون و یا قند خون می شود.

در تنظیم فرایندهاي تولیدمثلی مردان نقش دارد، در تنظیم چرخه هاي تخمدانی نیز نقش دارد.

در ساختار آن ید به کار رفته است، واکنش آب کافت نوعی پلی ساکارید در هر یاخته زنده بدن افزایش می دهد.

از غدة هیپوفیز به خون وارد می شود، تحت کنترل نوعی هورمون مهارکنندة هیپوتاالموسی، ترشح آن کاهش می یابد.

138 با توجه به شکل زیر، در کدام گزینه بخش ترشح  کننده با شکل آن مطابقت دارد؟

الف) پروستات    ب) تیروئید

الف) وزیکول سمینال    ب) غدة عرق

الف) تیموس    ب) پیازي - میزراهی

جزایر النگرهانس    ب) پاراتیروئید

139 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟ 
«یونی که توسط هورمون پاراتیروئیدي در خون افزایش می یابد،  .................. »

با صرف انرژي به شبکۀ آندوپالسمی  تار ماهیچه اي باز می گردد. در روده با مصرف  جذب می شود.

جذب آن به کمک نوعی ویتامین محلول در چربی انجام می شود. به کمک آلدوسترون از کلیه بازجذب می شود.

140 کدام مورد دربارة تأثیر هورمون ها در انسان نادرست است؟

افزایش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش شکنندگی استخوان ها افزایش هورمون آلدوسترون  افزایش فشار خون

کاهش هورمون گلوکاگون  کاهش تجزیۀ گلیکوژن کبد کاهش هورمون  افزایش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها

141 پیام  .................. اثر  .................. همیشه به یک عملکرد یکسان تفسیر می شود.

انواع مختلف هورمون که بر روي یک نوع یاخته هدف- می گذارند

یک نوع هورمون که بر روي اندام هاي مختلف هدف- می گذارد

یک نوع هورمون که بر روي یک اندام هدف- می گذارد

انواع مختلف هورمون که بر روي یاخته هاي هدف با ساختار گیرنده هورمونی مشابه- می گذارند 
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142 چند مورد از موارد نام برده میتواند جملهي زیر را به درستی تکمیل نماید؟ (با تغییر)  
به طور معمول، ناقل هاي عصبی  ..................  

الف) در مقایسه با هورمونها، مسافت کوتاهتري را در خون طی میکنند. 

ب) در پاسخ به محركهاي متفاوتی ساخته و آزاد میشوند. 

ج) پاسخهاي سریع و کوتاه مدتی را سبب میشوند. 

د) متنوع میباشند و در هماهنگ کردن فعالیتهاي بدن نقش دارند.

143 در انسان، تغییرات کلسیم بر فرآیند .................. بی تأثیر است. (با تغییر)

جذب فعال گلوکز از روده ترشحِی غده ي تیروئید کوتاه شدن سارکومرها تشکیل ترومبین

144 در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، مقدار ھورمون .................. را کاھش مي دھد. (با تغییر)  

محرك فوق کلیه - آلدوسترون قند- انسولین

کلسیم- کلسی تونین آب- ضد ادراري

145 کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)  

وقتی هورمون مترشحه از بخش قشري فوق کلیه افزایش یابد، احتماًال مقدار فشار خون افزایش می یابد.

در فرد دیابتی، میزان فعالیت سلول هاي اطراف نفرون دور افزایش می یابد.

بافت ماهیچه اي اطراف میزراه تنها با اعصاب خودمختار منقبض می شوند.

سلول هاي اطراف لوله هاي پیچ خورده نزدیک در فرد گیاه خوار نسبت به فرد عادي، انرژي کمتري مصرف می کنند.

146 هر هورمون مؤثر بر استخوان  .................. 

داراي اندام هدف مشترك با آلدوسترون است.   سبب سیستم بازخوردي با هیپوفیز می شود.

پس از ترشح وارد محیط داخلی بدن می شود. در تولید یاخته هاي خونی نقش دارد. 

147 چند مورد، عبارت مقابل را به درستی کامل می کند؟ بخشی از دستگاه عصبی که با افزایش فشار اسمزي،
احساس تشنگی ایجاد می کند  .................. 

الف) توانایی ترشح پیک دور برد و کوتاه برد دارد.           ب) فشارخون را تنظیم می کند. 
ج) هنگام تب، دماي بدن را باال می برد.                           د) زیر مغز میانی قرار دارد.

1

148 کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟ 
«یونی که با کاهش هورمون کلسی تونین در خون افزایش می یابد،..................»

براي جذب در روده به هیدرولیز  نیاز دارد. 

براي بازگشت به شبکۀ آندوپالسمی ماهیچه به صرف انرژي نیاز دارد. 

هورمون آلدوسترون به بازجذب آن در کلیه کمک می کند.

براي جذب در روده به نوعی ویتامین محلول در چربی نیاز دارد. 
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149 کدام مورد دربارة تأثیر هورمون ها در انسان به درستی بیان شده است. 

کاهش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش شکنندگی استخوان ها  افزایش هورمون انسولین  افزایش قند خون 

افزایش هورمون گلوکاگون  افزایش تجزیۀ قند ذخیرة کبد  کاهش هورمون   افزایش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها

150 کدام گزینه دربارة هورمون هاي تیروئیدي درست است؟

فقدان آن ها باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی افراد بالغ می شود.  

هر هورمون تیروئیدي در یاخته استخوانی گیرنده دارد.

هر هورمون تیروئیدي لزومًا در ساختار خود ید ندارد. 

سبب ساخته شدن گلیکوژن و افزایش انرژي ذخیره اي بدن می شوند.

151 کدام گزینه عبارت مقابل را به نادرستی تکمیل می کند؟  
«دستگاه درون ریز بدن انسان .................. دستگاه عصبی، ..................»

همانند- داراي یاخته هایی با غشاي پایه در سطح زیرین خود می باشد.

برخالف- می تواند به طور مستقیم بر فعالیت همۀ یاخته هاي زنده و سالم بدن انسان تاثیرگذار باشد.

همانند- همۀ پیک هاي شیمیایی خود را تا فواصل دوري نسبت به یاختۀ ترشح کننده منتقل می کنند.

برخالف- همۀ پیک هاي شیمیایی خود را به جریان خون ترشح می کند.

152 کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«در یک فرد کاهش شدید هورمون هاي .................. سبب می شود تا .................. کاهش یابد و بر میزان ..................

افزوده شود.»

ذخیره شده در بخش پسین غدة هیپوفیز- میزان غلظت اوره و اسیداوریک در ادرار- ترشح هورمون هاي آزاد کننده هیپوتاالموسی.

مترشحه از برخی یاخته هاي فوقانی کلیه- آمادگی بدن در شرایط تنش – قدرت بیگانه خواري ماکروفاژهاي دستگاه ایمنی.

مترشحه از غدة تیروئید- میزان تولید مولکول  و دي اکسیدکربن- یون هاي کلسیم موجود در ماده زمینه اي بافت استخوانی.

تولید شده در بخش پیشین غدة هیپوفیز – میزان مصرف برخی مواد معدنی توسط غدة تیروئید- ترشح هورمون هاي آزاد کنندة
هیپوتاالموسی.

153 در انسان، هورمون کلسی تونین توسط یاخته هاي .................. ساخته شده و باعث .................. می شود.

غدة تیروئید- آزادسازي کلسیم از بافت استخوانی غدد پاراتیروئید- افزایش فعالیت ویتامین 

غدة تیروئید- مهار برداشت کلسیم از بافت استخوانی غدد پاراتیروئید- افزایش باز جذب کلسیم در گردیزه ها

154 به طور معمول در انسان، .................. می تواند ناشی از .................. آلدوسترون باشد.

افزایش مقدار فشار وارده به دیوارة سرخرگ آئورت- افزایش ایجاد فشار روحی و جسمی- افزایش

افزایش مقدار سدیم در خون- کاهش کاهش مقدار سدیم موجود در ادرار- کاهش

←←

T4←←
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الف

ب

؟

155 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می نماید؟ 
«در صورت فقدان انسولین در خون انسان،  ................. می یابد.»

مصرف تري گلیسرید در یاخته ها، کاهش تبدیل آمونیاك به اوره، افزایش

میزان ترشح یون هیدروژن در گردیزه ها، افزایش مقدار گلوکز در ادرار، افزایش

156 وجه اشتراك بخش قشري و بخش مرکزي فوق کلیه در این است که ..................

می توانند باعث افزایش ضربان قلب همانند برون ده قلبی شوند.

تحت کنترل فعالیت دستگاه عصبی خودمختار قرار دارند.

می توانند موجب افزایش فعالیت آنزیمی در گویچه هاي قرمز شوند.

هورمون توسط یاخته هاي عصبی درون ریز به خون وارد می شود.

157 کدام گزینه، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«به طور معمول در انسان سالم و بالغ، بخش پسین غدة زیر مغزي ..................»

محل ساخت و ترشح برخی پیک هاي شیمیایی دوربرد می باشد.

محل قرارگیري جسم یاخته اي و پایانۀ آکسون یاخته هاي عصبی زیرنهنج است.

محل ترشح نوعی هورمون مؤثر بر تولید شیر در غدد شیري زنان می باشد.

موادي را تولید می کند که به ماده زمینه اي بافت پیوندي خون وارد می شوند.

158 کدام گزینه، عبارت زیر را به طور صحیح تکمیل می کند؟ 
«در غدة شکل مقابل، بخش ب ..................  بخش الف ..................»

همانند - توسط کپسول پیوندي احاطه کننده کلیه ها محافظت می شود.

برخالف - ممکن نیست تحت تأثیر مستقیم هورمون هاي  و  هیپوفیزي قرار بگیرد. 

همانند - با ترشح نوعی هورمون، از طریق افزایش حجم خون، فشارخون را افزایش می دهد.

برخالف - با ترشح نوعی پیک شیمیایی، می تواند ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش دهد.

159 در بدن یک انسان سالم و بالغ هر یاخته اي که توانایی تجزیه گلیکوژن را دارد، قطعًا ..................

در سطح زیرین خود ، فاقد شبکه اي از پروتئین ها و گلیکوپروتئین هاي رشته اي می باشد.

تجزیه گلوکز را در درون خود به صورت کامل و با مصرف  انجام می دهد. 

در شرایطی می تواند پیک هاي شیمیایی کوتاه برد تولید کند.

تنها از طریق انشعابات سرخرگ ها گلوکز را دریافت می کند.

160 کدام گزینه ، عبارت زیر را به طور نادرست تکمیل می کند؟ « در بدن فردي سالم، در
صورت افزایش ترشح .................. از غده شکل مقابل ..................»

هورمون هاي یددار – میزان ترشح نوعی هورمون آزاد کننده هیپوتاالموسی کاهش می یابد.

هر نوع هورمون – فعالیت یاخته هاي بافت ماهیچه اي همانند بافت استخوانی تغییر می کند.

هورمون هاي تیروئیدي – میزان تولید انرژي زیستی در یاخته هاي زنده افزایش می یابد.

هر پیک شیمیایی دوربرد – گیرنده هاي حساس به افزایش  در ساقۀ مغز بیشتر تحریک می شوند. 

LHFSH
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CO2
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161 پیک هاي شیمیایی دوربردي که در یاخته هاي سازندة استخوان ران انسان سالم و بالغ، گیرنده دارند ممکن
نیست ..................

میزان تجزیۀ گلوکز در یاخته هاي زنده را افزایش دهند.

میزان باز جذب یون کلسیم در نفرون ها را افزایش دهند.

سبب فعال شدن نوعی ویتامین محلول در چربی در روده شوند.

به دنبال افزایش دي اکسید کربن از یاخته هاي درون ریز کلیه بیشتر ترشح شوند.

162 در صورت مهار شدن اپی نفرین به عنوان یک هورمون، ..................  

ضربان قلب افزایش می یابد. گلوکز خوناب افزایش می یابد.

ارتفاع  در الکترو کاردیوگرام می تواند کاهش یابد. فشار خون را افزایش می دهد.

163  چند جمله از جمالت زیر درست است؟ 
الف) هورمون اپی نفرین و نور اپی نفرین موجب انقباض ماهیچۀ صاف در دیوارة نایژك شش ها می شود. 

ب ) در انسان، تغییر مولکول آنژیوتانسین متحرك تولید و ترشح آلدوسترون و افزایش حجم مایع میان بافتی می تواند
از اثرات این هورمون در بدن باشد. 

ج ) به طور معمول هورمون ضد ادراري مرکز تشنگی در زیر نهنج را فعال می کند. 

د) با کاهش ترشح گاسترین به خون، غلظت  در شیرة معده کاسته می شود.

 مورد  مورد  مورد   مورد

164 پروتئین  .................. توسط یاخته هاي .................. ترشح می شود.

انسولین – کبدي کلسی تونین - غده پاراتیروئید

اینترفرون نوع  - یاخته آلوده به ویروس  پادتن - پالسموسیت 

165 چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟ 
الف) پرکاري یاخته هاي درون ریز کبد می تواند باعث افزایش هماتوکریت خون شود. 

ب ) شیوع گواتر در مناطق کوهستانی بیشتر از مناطق ساحلی است. 
ج ) بخش مرکزي و قشري غده فوق کلیه توسط هورمون محرك فوق کلیه، کنترل می شوند.

166 چند جمله از جمالت زیر در مورد انسان درست است؟ 
الف) هر هورمون آزاد کننده، می تواند همۀ یاخته هاي هیپوفیز پیشین را تحریک کند. 

ب) به طور معمول، افزایش مصرف آهن و فولیک اسید در مغز استخوان از تأثیرات هورمونی است که توسط یاخته هاي
درون ریز پراکنده ترشح می شود. 

ج) در سر هر استخوان دراز، یک صفحه رشد وجود دارد. 
د) بعضی هورمون ها می توانند سبب تحریک سلول هاي عصبی شوند.
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167 چند جمله از جمالت زیر در مورد انسان درست است؟ 
الف) هر هورمون آزاد کننده، می تواند همۀ یاخته هاي هیپوفیز پیشین را تحریک کند. 

ب) به طور معمول، افزایش مصرف آهن و فولیک اسید در مغز استخوان از تأثیرات هورمونی است که توسط یاخته هاي
درون ریز پراکنده ترشح می شود. 

ج) در سر هر استخوان دراز، یک صفحه رشد وجود دارد. 
د) بعضی هورمون ها می توانند سبب تحریک سلول هاي عصبی شوند.

168 در دیابت شیرین نوع  .................. دیابت شیرین نوع  ..................

همانند – می تواند میزان  خون افزایش یابد. برخالف – میزان انسولین خون کاهش می یابد.

همانند – فشار اسمزي خوناب کاهش می یابد. همانند – در ادرار قند افزایش می یابد.

169 در بدن انسان، هر نوع هورمونی که در تنظیم تعادل آب بدن نقش دارد، ..................

تحت اثر تغییر فشار اسمزي خون از غشاي یاخته سازنده خود به مایع بین یاخته اي وارد می شود.

فقط از یاخته هایی ترشح می شود که داراي غشاء پایه در سطح زیرین خود هستند. 

فقط در پی تحریک برخی گیرنده ها در مرکز تنظیم خواب بدن، ترشح می شود.

توسط یاخته هایی در دستگاه عصبی مرکزي تولید و ترشح می شود.

170 در مورد اجزاي دستگاه درون ریز بدن انسان سالم و بالغ، کدام گزینه عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟ 
«هر غدة درون ریزي که در  .................. نقش دارد، به طور حتم  .................. »

تنظیم آب بدن - با ترشح نوعی هورمون مهارکننده، میزان هورمون محرك تیروئید را در خون تنظیم می کند.

تنظیم انرژي در دسترس یاخته - با اثر بر یاخته هاي ماهیچه اي الیۀ میانی دیوارة قلب موجب افزایش فشار خون می شود.

هم ایستایی میزان کلسیم خوناب - با اثر بر نوعی ویتامین محلول در چربی باعث جذب یون کلسیم در روده می شود.

تسهیل عبور هوا از نایژك ها - موجب افزایش فعالیت نوعی آنزیم در بیشترین یاخته هاي خونی انسان می شود.
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افزایش آلدوسترون تاثیري بر افزایش کلسیم خون ندارد.   1
بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون پاراتیروئید (برعکس هورمون کلسی تونین) موجب افزایش کلسیم خون می شود. گزینۀ 

: افزایش سدیم خون با مکانیسم بازخورد منفی، موجب پایین آمدن میزان ترشح هورمون آلدوسترون از بخش قشري غده فوق گزینۀ 
کلیه می شود.

: هورمون کلسی تونین (برعکس هورمون پاراتیروئید) کلسیم خون را کاهش می دهد. گزینۀ 

  .( 2  هورمون ضد ادراري توسط نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته می شود (تأیید گزینۀ 
). انسولین توسط یاخته هاي لوزالمعده ساخته می شود نه سلول  هورمون کلسی تونین از غده تیروئید ترشح می شود نه پاراتیروئید (رد گزینۀ 

( ) و اینترفرون از سلول هاي آلوده به ویروس ترشح می شود. (رد گزینۀ  هاي کبدي (رد گزینۀ 

غدد وزیکول سمینال در پشت مثانه قرار دارند و برون ریز هستند. این غدد ترشحاِت خود را به درون مجرا  3
). از طرفی بخش قشري غدل ساختارهاي لوله مانند می ریزند. سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم ساز هورمون تستوسترون می سازد (رد گزینۀ 

.( ) و فولیکول هاي تخمدانی نیز هورمون استروژن می سازند (رد گزینۀ  فوق کلیه هورمون هاي کورتیزول و آلدوسترون می سازد (رد گزینۀ 

اکسی توسین هورمونی است که از هیپوفیز پسین ترشح می شود و عمل یک غده برون ریز (غدد شیري در زنان) را  4
تحت تأثیر قرار می دهد. (باعث ترشح شیر می شود)

لیزوزیم از غدد بزاق، اشک و عرق (که برون ریز هستند) ترشح می شود.  5

در افراد مبتال به دیابت شیرین (نوع یک و نوع دو) به دنبال استفاده از پروتئین ها، مواد دفعی نیتروژن دار بیش تري  6
(مانند اوره) تولید شده و دفع آن افزایش می یابد. 

). دیابت نوع یک، نوعی بیماري فقط در افراد مبتال به دیابت نوع دو،  پاسخ تعداد گیرنده هاي انسولینی، کاهش چشم گیري می یابد (رد گزینۀ 
خودایمنی است. یعنی دستگاه ایمنی بدن به  یاخته هاي انسولین ساز در جزایر النگرهاس حمله می کند و در نتیجه توانایی تولید انسولین کاهش
می یابد. در افراد مبتال به دیابت نوع یک، مانند افراد مبتال به دیابت شیرین نوع دو، به دلیل عدم ورود گلوکز به درون سلول ها، از ذخیرة گلوکز

). هم چنین، سلول ها از چربی ها و پروتئین ها براي ایجاد انرژي استفاده خواهند کرد. بنابراین به دنبال سلول ها کاسته می شود (رد گزینۀ 

.( استفاده از چربی ها (تري گلیسرید)، هیدرولیز چربی هاي ذخیره شده در سلول ها افزایش می یابد (رد گزینۀ 

هورمون ها پس از ساخته شدن ابتدا درون مایع بین یاخته اي می ریزند و از آنجا وارد خون می شوند. (نادرستی گزینۀ   7
 (

) و پس از عبور از فضايسیناپسی به نورون پس انتقالدهندههاي عصبی در جسم سلولی نورونها ساخته میشوند (درست بودن گزینۀ 

.( ). اپی نفرین ترشح شده از بخش مرکزي فوق کلیه نقش هورمونی دارد. (درست بودن گزینۀ  سیناپسی میرسند (درست بودن گزینۀ 

هیپوفیز پیشین به دستور هیپوتاالموس، هورمون محرك غدة فوق کلیه می سازد و بخش قشري این غده را وادار به  8
تولید هورمون کورتیزول می کند. کورتیزول نیز مقدار قند خون را افزایش می دهد.

.( کورتیزول و اپی نفرین قند خون را افزایش می دهند (رد گزینه هاي  و 
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.( اپی نفرین را نیز بخش مرکزي فوق کلیه ترشح می کند نه بخش قشري آن (رد گزینۀ 
هیپوفیز دستورات خود را از هیپوتاالموس دریافت کرده و پاسخ هورمونی مناسب به آن ها می دهد.  9

هورمون پاراتیروئید باعث تغییر شکل ویتامین  شده که این ویتامین در روده ها موجب افزایش جذب کلسیم می   10
شود. همچنین این هورمون باعث افزایش بازجذب کلسیم در گردیزه ها شده و کلسیم را از مادة زمینه استخوان جدا و آزاد می کند و در نهایت

افزایش کلسیم خون را انجام می دهد.
دیابت نوع دو در اثر کاهش گیرنده هاي انسولین به وجود می آید.  11

دیابت نوع دو از سن حدود چهل سالگی به بعد، در نتیجه چاقی و کم تحرکی در افرادي که زمینۀ بیماري را دارند، ظاهر می شوند.

مالتونین هورمونی از غدهي پینهآل است که در شب ترشح هورمون حد اکثر و در ظهر به حد اقل می رسد.  12
غدد هیپوفیز، فوق کلیه و تیروئید تنها هورمون ترشح می کنند. اما لوزالمعده دو بخش درون ریز و برون ریز دارد که  13
بخش درون ریز آن مسئول تولید و ترشح هورمون هاي تنظیم کننده قند خون و بخش برون ریز آن مسئول تأمین آنزیم هاي گوارشی می باشد.

هورمون ها از غدد درون ریز ترشح  شده و به خون می ریزند. دستوري که هورمون به سلول هدف می دهد, هم بستگی  14
به نوع هورمون و هم  بستگی به سلول هدف دارد. بنابراین می تواند بر سلول هاي مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد. 

یک هورمون می تواند بر سلول هاي مختلف، اثرات متفاوت داشته باشد.  15
هورمون اکسی توسین (به همراه هورمون ضد ادراري) توسط هیپوتاالموس ساخته شده و در هیپوفیز پسین ذخیره و  16

ترشح می شود.
مجموع یاخته ها و غدد درون ریز و هورمون هاي آن ها را دستگاه درون ریز می گویند.  17

هورمون کلسی تونین مسئول کم کردن کلسیم خون است و برخالف هورمون پاراتیروئیدي مانع برداشت کلسیم از  18
استخوان شده و سبب کاهش کلسیم خون می شود.

. دیابت نوع  نوعی بیماري خودایمنی محسوب می شود و نه دیابت نوع   19
مقادیر زیاد هورمون کورتیزول به روش هاي مختلف از جمله این که موجب تجزیه پروتئین هاي داخل سلول می شود،  20

از میزان پروتئین هاي خون (از جمله پادتن ها و پروتئین هاي مکمل) کاسته و سیستم ایمنی را تضعیف می کند.
اپی نفرین از بخش مرکزي غدة فوق کلیه ترشح می شود.  21

هورمون آلدوسترون بازجذب سدیم را در کلیه ها افزایش می دهد.  22
هورمون هاي آزاد کننده می توانند تولید هورمون هاي هیپوفیز پیشین را به طور مستقیم تحریک نمایند. هورمون  23

محرك تیروئید، هورمونی است که به واسطه ي وجود هورمون هاي آزاد کننده هیپوتاالموس از هیپوفیز پیشین تولید می شود.
هورمون محرك فوق کلیه در هیپوفیز پیشین ساخته می شود. هورمون هاي آزاد کننده توسط هیپوتاالموس تولید می   24
) و هورمون هاي ضد ادراري و اکسی توسین نیز از نورون هاي هیپوتاالموس تولید می شوند و شود و روي هیپوفیز پیشین اثر می کند (رد گزینۀ 

.( از هیپوفیز پسین ترشح می گردند (رد گزینه هاي  و 
هورمون پاراتیروئیدي باعث افزایش کلسیم خون می شود. به این ترتیب کاهش آن می تواند کلسیم خون را کاهش  25

دهد.

) و هورمون ). افزایش گلوکاگون باعث افزایش قند خون می شود (رد گزینۀ  افزایش کورتیزول باعث افزایش قند خون می شود (رد گزینۀ 

.( تیروئیدي باعث تنظیم تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس یاخته ها می شود (رد گزینۀ 

هورمونهاي ضد ادراري، اکسیتوسین، آزاد کننده و مهارکننده هورمونهایی هستند که توسط هیپوتاالموس ساخته  26
میشوند و به هیپوفیز فرستاده میشوند. دقت کنید که هیپوتاالموس بخشی از ساقۀ مغز نیست.

آلدوسترون با افزایش باز جذب سدیم از کلیه، سدیم خون را افزایش داده که آب نیز باز جذب شده و سبب فشار  27
خون باال می شود.
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بررسی سایر گزینه ها:

: افزایش کلسی تونین موجب کاهش کلسیم خون می شود. گزینۀ 

: آلدوسترون موجب افزایش سدیم خون می شود. این در حالی است که افزایش  سدیم خون به واسطۀ مکانیسم بازخورد منفی منجر گزینۀ 
به کاهش آلدوسترون خواهد شد.

: هورمون پاراتیروئیدي برعکس هورمون کلسی تونین در جهت افزایش کلسیم خون عمل می کند. گزینۀ 
کلسی تونین هورمون پائین آورندة کلسیم خون است و ترشح آن به دستگاه عصبی محیطی ارتباطی ندارد و تنها با  28

میزان کلسیم خون تنظیم می شود.
ترشح غدد بزاقی (لیزوزیم) و معدي (پپسینوژن) با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک افزایش می یابد.

انیدرازکربنیک یک آنزیم پروتئینی در غشاي گویچه هاي قرمز است که  موجود در خون را با  ترکیب  29
کرده و  ایجاد می کند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): گلوکاگون هورمون است و در پالسماي خون یافت میشود.  گزینۀ (

): استروژن هورمون است و در پالسماي خون یافت می شود.  گزینۀ (

): پادتن ها در مایعات بدن (از جمله پالسما، لنف و مایع بین سلولی) یافت میشوند.  گزینۀ (
کورتیزول زیاد، گلوکز خوناب را افزایش می دهد.   30

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون ضد ادراري موجب افزایش باز جذب آب در کلیه ها و در نتیجه افزایش میزان آب موجود در خون می شود. گزینۀ 

: هورمون آلدوسترون موجب افزایش باز جذب سدیم می گردد. گزینۀ 

: در هنگان هیجان بخش سمپاتیک بدن را در حالت آماده باش نگه می دارد. از جمله جریان خن را به سوي قلب و ماهیچه هاي گزینۀ 
اسکلتی هدایت می کند.

در انسان، تحریک ماهیچههاي اسکلتی، توسط اعصاب پیکري و تحریک عضالت اندامهاي داخلی (عضالت صاف و  31
قلبی)، توسط اعصاب خودمختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) انجام میشود. 

بررسی سایر گزینهها: 

): در هیپوفیز پسین اکسی توسین و ضد ادراري از پایانهي آکسونی نورون هاي هیپوتاالموس ترشح میشوند ولی چون هورمون هستند، گزینۀ (
دیرپا می باشند. 

): با کاهش غلظت کلسیم خوناب، ترشح غدد تیروئیدي (کلسی تونین) کاهش یافته و ترشح غده هاي پاراتیروئید زیاد میشود.  گزینۀ (

): عالوه بر هورمون، آنزیم، پادتن پروتئین هاي مکمل و سایر مواد نیز به خون وارد میشوند.  گزینۀ (
هر چهار مورد درست است.   32

بررسی موارد: 
الف) درست - هورمون غدة پاراتیروئید در تنظیم کلسیم خون مؤثر است و کلسیم خون در انقباض ماهیچه تأثیرگذار است. 

ب) درست - هورمون آلدوسترون غدة فوق کلیه در بازجذب سدیم به خون مؤثر است. 

ج) درست - هورمون  از غدة هیپوفیز باعث تخمک گذاري می شود. 
د) درست - هیپوتاالموس، مرکز تشنگی و تنظیم فشار اسمزي پالسما است.

درون سیتوپالسم نورون هاي هیپوتاالموس، هورمون هاي آزادکننده و مهارکننده، به همراه دو هورمون ضد ادراري و  33
اکسی توسین ساخته می شوند. (البته هرکدام در یک نورون خاص)
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هورمون هاي محرك  و  و هورمون محرك  فوق کلیوي مربوط به هیپوفیز پیشین هستند و توسط نورون ساخته نمی شوند.
هورمون کورتیزول نقشی در تنظیم یون هاي پالسما ندارد.   34

هورمون آلدوسترون در تنظیم غلظت یون هاي سدیم، هورمون هاي پاراتیروئید و کلسی تونین در تنظیم غلظت یون کلسیم دخالت دارند.

مرکز اصلی تنظیم دماي بدن زیر نهنج می باشد. هورمون محرك فوق کلیه در هیپوفیز پیشین ساخته میشود ولی  35
هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده به همراه اکسی توسین و ضد ادراري از تولیدات هیپوتاالموس می باشند.

آلدوسترون سبب افزایش باز جذب سدیم به خون و افزایش فشار خون می شود. ایجاد عالیم خیز، از طرفی  36
آلدوسترون تاثیري بر میزان کلسیم در ادرار ندارد. 

هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین دو مرکز مهم در تنظیم عملکرد بسیاري از غدد درون ریز بدن هستند، ولی این دو،  37
عمل غده هاي پاراتیروئید و لوزالمعده (گلوکاگون و انسولین) را کنترل نمی کنند.

غدة هیپوفیز آدمی سه بخش دارد و اغلب هورمون هاي آن از بخش پیشین ترشح می گردد.   38
بررسی سایر گزینه ها: 

): هیپوتاالموس و هیپوفیز در تنظیم بسیاري از غدد درون ریز بدن موثر هستند، نه در تنظیم همۀ هورمون ها.  گزینۀ (

): غدة تیروئید سه نوع هورمون  و  و کلسی تونین تولید و ترشح می کند.  گزینۀ (

): خود تنظیمی مثبت در موارد اندکی روي می دهد و اغلب تنظیم ترشح هورمون ها با خود تنظیمی منفی کنترل می شود. گزینۀ (
وقتی آلدوسترون در خون افزایش یابد، سدیم خون نیز به دنبال آن افزایش می یابد.  39

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون پاراتیروئید (برعکس هورمون کلسی تونین) موجب افزایش کلسیم خون می شود. گزینۀ 

: افزایش سدیم خون با مکانیسم خود تنظیمی منفی موجب پائین آمدن میزان ترشح هورمون آلدوسترون از بخش قشري غدة فوق گزینۀ 
کلیه می شود.

: هورمون کلسی تونین (برعکس هورمون پاراتیروئید) کلسیم خون را کاهش می دهد. گزینۀ 

بیماري دیابت شیرین نوع اول در جمعیت ها شیوع اندکی دارد و نوعی بیماري خود ایمنی می باشد.   40
). در ) و مقدار انسولین در این افراد کم می شود (رد گزینۀ  طی دیابت نوع یک، عالیم معموًال قبل از  سالگی ظاهر می شوند (رد گزینۀ 

.( این افراد مواد اسیدي به خون وارد می شود و  خون پائین می آید (رد گزینۀ 

) به کار می رود. کمبود این هورمون ها در دوران جنینی موجب عنصر ید در ساختار هورمون هاي تیروئیدي ( و   41
عقب ماندگی ذهنی و جسمی می گردد.

تیموس که در آن لنفوسیت هاي  بالغ می شوند، پایین تر از تیروئید (غده اي که ترشحات آن موجب کاهش کلسیم  42
) و باالتر از لوزالمعده خون فرد می شود) و غدد پاراتیروئید (تولید کنندة هورمون باالبرندة کلسیم خون) قرار دارد (رد گزینۀ  و تأیید گزینۀ 

 .( ). در بدن انسان سالم، دو غدة فوق کلیه داریم ولی یک غدة تیموس داریم (رد گزینۀ  قرار دارد (رد گزینۀ 

 43
ژن گیرندة یک هورمون در سلول هدف آن بیان می شود. 

موارد ب و ج درست هستند.
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هورمون هاي بخش قشري غدة فوق کلیه (مانند کورتیزول و آلدوسترون) به صورت چرخۀ باز خوردي منفی می توانند  44
باعث کاهش هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس شوند.

). افزایش هورمون اکسی توسین ربطی به هورمون هاي آزاد  باال بودن مقدار کلسیم در خون، تاثیري در افزایش آلدوسترون ندارد (رد گزینۀ 

.( ) و افزایش کلسیم سبب افزایش هورمون کلسی تونین میشود (رد گزینۀ  کننده ندارد چون از هیپوفیز پسین ترشح می گردد (رد گزینۀ 

موارد ب، ج و د صحیح اند.   45
بررسی گزینه ها: 

الف) نادرست - گلوکاگون، باعث تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شود. 
ب) درست - غلظت گلوکاگون از طریق غلظت قند و طی بازخورد منفی تنظیم می شود. 

ج) درست - ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه، منجر به ترشح کورتیزول و افزایش قند خون می شود که طی خود تنظیمی منفی
موجب کاهش غلظت گلوکاگون می شود. 

د) درست - با افزایش غلظت گلوکز درون سلول، فشار اسمزي سلول افزایش مییابد. 

هورمون آزاد کننده از غدة هیپوتاالموس ترشح شده و غدة هیپوفیز را وادار به ترشح هورمون محرك فوق کلیه می   46
کند. به این ترتیب هورمون محرك از هیپوفیز پیشین تولید شده و غدة فوق کلیه را وادار به ترشح هورمون کورتیزول می نماید. 

افزایش آلدوسترون سبب افزایش سدیم و در نتیجه افزایش فشار خون می شود.    47
). هورمون ضد ادراري باعث کاهش مقدار ادرار و حفظ آب خون و رقیق شدن آن می  گلوکاگون سبب تجزیۀ گلیکوژن می شود. (رد گزینۀ 

.( ) و کلسی تونین سبب کاهش کلسیم در خون می شود (رد گزینۀ  شود (رد گزینۀ 

هیچ یک از عبارت هاي عنوان شده از اعمال مربوط به هورمون کلسی تونین نیست.  48
مورد (الف) از وظایف هورمون تستوسترون است، مورد (ب) هورمون کورتیزول را نشان می دهد و مورد «ج» از عملکردهاي هورمون هاي

آزادکننده می باشد.

موارد الف و د جمله را به نادرستی تکمیل می کنند.  49
بررسی موارد: 

الف) نادرست - سنگ کیسۀ صفرا مانع ورود صفرا به رودة باریک می شود و در این حالت گوارش چربی ها با مشکل مواجه می شوند. لذا در این
افراد بخشی از چربی ها گوارش نیافته از طریق روده دفع می گردند ولی بخش دیگر لیپیدها به شکل کلیومیکرون وارد مویرگ لنفی دیواره

روده می شوند. (نه مویرگ خونی).
ب) درست - در فرد مبتال به یرقان به دلیل بسته شدن مجراي صفراوي بخشی از مواد درون صفرا (از جمله مواد رنگین) به درون خون ریخته

شده و موجب ایجاد یرقان (زردي) می شوند.
ج) درست - در کم خونی تعداد گویچه هاي قرمز خون کاهش می یابد. 

د) نادرست - انسولین توسط یاخته هاي بخش درون ریز لوزالمعده ساخته می شود، نه کبد.

غدد پاراتیروئید باعث افزایش کلسیم خون می شود. نقش هاي کلسیم در بدن آدمی عبارتند از: شرکت در  50
واکنش هاي انعقادي (واکنش هاي انعقادي خون نیاز به کلسیم و ویتامین  دارند)، مشارکت در ترشح بعضی از مواد و همین طور انقباض

ماهیچه ها در نتیجۀ کوتاه شدن سارکومرها است. جذب گلوکز از روده به واسطه ي یون سدیم انجام می شود.

هورمونی که سبب ترشح بی کربنات می شود سکرتین است. ترشح بی کربنات تحت اثر سکرتین موجب قلیایی شدن  51
محیط دوازدهه می شود نه اسیدي شدن آن!

بررسی سایر گزینه ها:
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: ماده اي که محرك ترشح کورتیزول است هورمون محرك غده فوق کلیه است که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود. هیپوفیز پیشین گزینۀ 

در زیر هیپوتاالموس قرار دارد که  موجب رشد فولیکول و در نهایت ترشح استروژن می شود و استروژن به همراه پروژسترون باعث
رشد دیوارة داخلی رحم و ضخیم شدن آن می شود.

: تحریک ترشح  توسط هورمون هاي آزاد کننده تولید شده توسط هیپوتاالموس انجام می گیرد. گزینۀ 

) موجب تبدیل پپسینوژن غیرفعال به پپسین : هورمون گاسترین موجب ترشح اسید معده می شود. در نهایت اسید معده ( گزینۀ 
فعال می شود.

در افراد مبتال به دیابت شیرین به دلیل آن که گلوکز خون افزایش می یابد، امکان ندارد بر میزان تولید و ترشح  52
هورمون گلوکاگون افزوده شود، زیرا هورمون گلوکاگون زمانی تولید و ترشح آن افزایش می یابد که قند خون کاهش یافته باشد. 

: اگر یاخته ها نتوانند گلوکز را از خون بگیرند غلظت خون افزایش می یابد به همین علت کلوکز و به دنبال آن آب وارد ادرار می  رد گزینۀ 
شود. 

: بخش قشري فوق علیه با ترشح کوتیزول و بخش مرکزي با تولید اپی نفرین و نوراپی نفرین باعث افزایش کلوکز خون می شوند.  رد گزینۀ 

: در بیماري دیابت شیرین تجزیه پروتئین ها افزایش می یابد. و به علت کاهش پروتئین ها، ساخت پروتئین هاي مکمل و پادتن و ... رد گزینۀ 
با اختالل همراه می شود و در نتیجه تضعیف ایمنی صورت می گیرد.

هورمون ها پس از اینکه در سلول سازندة خود ساخته می شوند، ابتدا وارد مایع میان بافتی و سپس وارد خون می شوند.  53
در دستگاه عصبی نیز ناقلین عصبی ابتدا وارد فضاي سیناپسی می شوند و سپس به گیرندة خود در سلول پس سیناپسی می رسند.

بررسی سایر گزینه ها: 

) در سلول هاي عصبی ): برخی هورمون ها از سلول هاي عصبی ترشح می شوند. براي مثال اکسی توسین و هورمون ضد ادراري ( گزینۀ (
هیپوتاالموس تولید و ازطریق آسه ها در هیپوفیز پسین ذخیره می شوند. 

): تنظیم ترشح بخشی از هورمون ها بر اساس پیام عصبی می باشد. مثًال ترشح هورمون اکسی توسین توسط هیپوفیز پسین تحت اثر گزینۀ (
پیام هاي عصبی رسیده از هیپوتاالموس است یا ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین که تحت تأثیر اعصاب است. 

): ناقلین عصبی اثر سریع و کوتاه دارند، در حالی که هورمون ها اثر کند و طوالنی تري دارند. گزینۀ (

بیشتر افراد دیابتی به دیابت نوع دو مبتال هستند. در این افراد پاسخ گیرنده هاي انسولینی کاهش می یابد.  54
در این افراد، تجزیۀ چربی ها براي تولید انرژي افزایش می یابد و سلول هاي چربی کوچک می شوند بنابراین نسبت سطح به حجم این سلول ها

). به علت تجزیه ي چربی ها و تولید محصوالت اسیدي، دفع یون هیدروژن توسط کلیه ها افزایش می یابد (رد گزینۀ افزایش می یابد (رد گزینۀ 

.( ). در این افراد مقدار تولید و ترشح انسولین زیادتر از حد طبیعی می شود (رد گزینۀ 

به طور مستقیم بخش مرکزي غدة فوق کلیه با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش ضربان قلب می شود.  55
افزایش ضربان قلب سبب افزایش برون ده قلب می شود.

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون مترشحه از هیپوتاالموس (هورمون آزاد کننده یا مهار کننده) به طور مستقیم بر روي بخش قشري غدة فوق کلیه تأثیري گزینۀ 
ندارد، بلکه اثر آن با واسطۀ هیپوفیز پیشین می باشد.

: هیچ یک از هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز پسین (اکسی توسین و ضد ادراري) بر روي تولید شیر تأثیري ندارند. بلکه هورمون گزینۀ 
پروالکتین بر ترشح شیر مؤثر است.

: هورمون ضد ادراري میزان باز جذب آب را افزایش می دهد و موجب افزایش آب خون می شود، نه کاهش آن! گزینۀ 

غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل (تیروئید) زیر حنجره قرار دارند، در واقع غدد پاراتیروئید می باشند.   56
افزایش هورمون پاراتیروئید به سه روش سبب افزایش کلسیم خون می شود:
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) تغییر شکل ویتامین  (ویتامین محلول در چربی) و افزایش ) بازجذب کلسیم از ادرار  ) جدا کردن کلسیم از مادة زمینه اي استخوان 

. به این ترتیب هورمون پاراتیروئید روي بافت استخوانی و بافت جذب کلسیم از روده ها (سلول هاي استوانه اي روده) به کمک ویتامین 
پوششی مکعبی نفرون گیرنده دارد. (دیواره لولۀ پیچ خوردة نزدیک از یک الیه بافت پوششی مکعبی تشکیل شده است.)

انسولین سبب کاهش گلوکز خون می شود.   57
). همینطور سکرتین ترشح غدد برون ریز تولید کننده بی کربنات را انسولین نفوذ پذیري یاخته ها به گلوکز را افزایش می دهد (رد گزینۀ 

.( ) و گلوکاگون نیز بر فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة گلیکوژن و آزاد کننده گلوکز مؤثر است (رد گزینۀ  افزایش می دهد (رد گزینۀ 

هورمونهاي اپینفرین و نوراپینفرین که از قسمت مرکزي غدة فوق کلیه ترشح میشوند و صرفًا نقش هورمونی در  58
این غده دارند. این پیک هاي شیمیایی براي این غده نقش انتقالدهندة عصبی را ایفا نمیکنند. ممکن است یک ماده مثال اپی نفرین و نوراهپی 
نفرین هم نقش هورمون، هم نقش ناقل عصبی را داشته باشند اما از یک غده اگر ترشح شوند فقط نقش هورمون و اگر از انتهاي اکسون آزاد

شوند نقش ناقل عصبی را دارند. 

بررسی سایر گزینهها:  

): هورمونهاي اکسیتوسین و ضدادراري در هیپوتاالموس تولید و بدون ورود به خون از طریق اکسون به هیپوفیز می آیند و در آن جا گزینۀ (
ذخیره می شوند. در هیپوفیز پسین ذخیره می شوند.  

): هورمون هاي پانکراس (انسولین و گلوکاگون) در تنظیم قند خون، نقشی مخالف هم دارند.   گزینۀ (

): ترشحات غدههاي بزاقی، غدههاي عرق، غدههاي اشکی و .... به واسطۀ داشتن آنزیم لیزوزیم، در مبارزه با میکروبها نقش دارند! گزینۀ (

از بخش مرکزي غدة فوق کلیه، دو نوع هورمون اپی نفرین نفرین ترشح می شوند. در حالی که بخش قشري این غده  59
چندین نوع هورمون ترشح میکند، آلدوسترون و کورتیزول و هورمون هاي جنسی زنانه و مردانه در هردو جنس از بخش قشري ترشح می 
شود. کورتیزل و آلدوسترون که از بخش قشري فوق کلیه ترشح می شوند به ترتیب قند و فشار خون را همانند هورمون هاي بخش مرکزي

افزایش می دهند.

در دیابت نوع  سلولهاي درونریز پانکراس توسط دستگاه ایمنی مورد حمله قرار میگیرند اما در دیابت نوع دو  60
تعداد این سلولها کاهش نمییابد.

) و به دلیل کاهش  در افراد مبتال به دیابت نوع یک و نوع دو، با تجزیۀ چربیها، اندازة سلولهاي بافت چربی کاهش مییابد (رد گزینۀ 

). ضمنًا در افراد مبتال به دیابت نوع دو، میزان تولید انسولین از حد طبیعی خون، ترشح یونهاي هیدروژن در کلیه افزایش مییابد (رد گزینۀ 

 .( بیشتر است (رد گزینۀ 

کلسیتونین مانع برداشت کلسیم از استخوان می شود، در نتیجه کاهش کلسیم خون میشود.   61
بررسی سایر گزینه ها: 

: افزایش  در خون اثر باز خورد منفی بر محرك تیروئید دارد و مقدار این هورمون را کاهش می دهد.  گزینۀ 

: افزایش گلوکاگون در زمانی اتفاق می افتد که گلوکز خون پائین باشد و به این نحو گلوکاگون میزان گلوکز را باال می برد. افزایش گزینۀ 
گلوکز نیز با خود تنظیمی منفی میزان گلوکاگون را کاهش می دهد. 

: اگر میزان آب در خون باال باشد، هورمون ضد ادراري تولید نمی شود تا میزان باز جذب    آب توسط کلیه ها باال برود! در واقع آب با گزینۀ 
خود تنظیمی منفی میزان هورمون ضد ادراري را کاهش می دهد نه افزایش! 

هورمونهاي آلدوسترون و اپینفرین نقشی مشابه هم (نه عکس هم) ایفاء میکنند. هر دوي این هورمونها در  62
موقعیتهاي تنشزا موجب افزایش فشار خون میشوند. 

). از طرفی کلسی تونین کاهش انسولین کاهش دهنده قند خون و گلوکاگون و کورتیزول افزایش دهنده قند خون می باشند (رد گزینه هاي  و 
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.(  دهنده کلسیم خون و هورمون غده پاراتیروئیدي افزایش دهندة کلسیم خون می باشد (رد گزینۀ 

هورمون هاي آزاد کننده در هیپوتاالموس تولید میشوند و ارتباط هیپوتاالموس با هیپوفیز پیشین از طریق رگهاي  63
خونی می باشد. 

بررسی سایر گزینه ها:

: هورمون محرك انقباضات رحم (اکسی توسین) و هورمون ضد ادراري توسط نورون هاي هیپوتاالموس تولید شده و گزینه هاي  و 
توسط آکسون هاي این نورون ها به درون هیپوفیز پسین انتقال یافته و در آنجا ذخیره و ترشح می شود.

: محل ذخیرة هورمون محرك خروج شیر یا اکسی توسین (هیپوفیز پسین) فاقد سلول هاي برون ریز می باشد. گزینۀ 

در موارد زیادي نه همواره، مقدار هورمون موجود در خون شخص، میزان تولید هورمون را تنظیم می کند.   64
بررسی سایر گزینه ها:

: در دوران جنینی و کودکی،  براي نمّو دستگاه عصبی مرکزي الزم است. گزینۀ 

: مقدار ترشح گلوکاگون و انسولین توسط مقدار قند خون تنظیم می شود که خود میزان قند خون تحت تأثیر این هورمون ها است. گزینۀ 
به این ترتیب میزان ترشح این دو هورمون با خود تنظیمی منفی کنترل می شود.

: اثر یک نوع هورمون در یاخته هاي مختلف می تواند متفاوت باشد. نوع یاختۀ گیرنده و نوع هورمون، نوع پیام ارسالی را مشخص می  گزینۀ 
کنند.

اندام هدف هورمون تستوسترون سلول هاي اسپرم ساز و  سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم ساز در مردان و  65
سلول هاي فولیکولی در زنان است. 

اندام هدف مشترك انسولین و گلوکاگون، کبد می باشد. در مورد آلدوسترون و هورمون ضد ادراري نیز اندام هدف مشترك، لوله هاي ادراري
است. براي استروژن و پروژسترون، نیز جدارة رحم اندام هدف مشترك است.

هورمون غده هاي پاراتیروئید در جهت افزایش کلسیم و هورمون کلسی تونین در جهت کاهش کلسیم خون عمل می   66
کند.

). آلدوسترون و هورمون ضد  ادراري هر دو میزان آب موجود در اپی نفرین و کورتیزول هر دو مقدار قند خون را افزایش می دهند (رد گزینۀ 

). از طرفی هورمون نوراپی نفرین مقدار فشار خون و خون را افزایش و در نتیجۀ رقیق کردن خون، فشار خون را افزایش می دهند (رد گزینۀ 

.( ضربان قلب را افزایش می دهد (رد گزینۀ 

). هورمون هاي هورمون پاراتیروئیدي افزاینده و کلسی تونین کاهنده ي کلسیم خون است (درستی گزینۀ   67
  .( آلدوسترون و ضد ادراري، آب خون را افزایش و غلظت خون را کاهش می دهند ( نادرستی گزینۀ 

). هورمون هاي کورتیزول و اپی نفرین فشار خون را هورمون انسولین، کاهنده و هورمون گلوکاگون، افزاینده ي قند خون است (درستی گزینۀ 

.( افزایش می دهند (درستی گزینۀ 

تنظیم انسولین از طریق بازخورد منفی است.   68
بررسی سایر گزینه ها:

: تنظیم ترشح هورمون ها در بسیاري از موارد به واسطۀ خود تنظیمی منفی اتفاق می افتد. گزینۀ 

: اپی نفرین فشار خون و گلوکز خون را افزایش می دهد و آلدوسترون موجب افزایش سدیم خون می شود. به دنبال باز جذب سدیم گزینۀ 
آب هم باز جذب می شود و در نتیجۀ فشارخون باال می رود.

: هورمون پاراتیروئید که منجر به افزایش میزان کلسیم خون می شود، در یک مکانیسم به این گونه عمل می کند که با تغییر شکل گزینۀ 
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ویتامین  در روده، جذب کلسیم از روده را افزایش می دهد.

هورمون گلوکاگون (تولید شده توسط لوزالمعده) با تجزیۀ گلیکوژن سبب کاهش ذخیره ي آن در کبد می شود.  69
). هورمون اکسی توسین در هیپوتاالموس هورمون کلسی تونین (تولید شده توسط غدة تیروئید)، سبب کاهش کلسیم خون می شود (رد گزینۀ 

). تحت تأثیر هورمون هاي کورتیزول و آلدوسترون (هورمون هاي ساخته شده و از هیپوفیز پسین آزاد شده و به خون وارد می شود (رد گزینۀ 

.( تولید شده توسط بخش قشري غدة فوق کلیه)، فشار خون افزایش و مقدار آب ادرار کاهش می یابد (رد گزینۀ 

هورمون پاراتیروئید، سبب افزایش بازجذب کلسیم از سلول هاي پوششی نفرون کلیه می شود پس روي سلول هاي  70
بافت پوششی گیرنده دارد.

). اکسی توسین در غدد برون ریز شیر و هورمون آزاد کنندة هیپوتاالموس در هیپوفیز پیشین نه هیپوفیز پسین، گیرنده دارد (رد گزینۀ 

 .( ). گلوکاگون توسط هیپوفیز و هیپوتاالموس کنترل نمی شوند (رد گزینۀ  ماهیچه هاي جدار رحم، گیرنده دارد (رد گزینۀ 

در هر دو نوع دیابت شیرین سلول ها توانایی جذب گلوکز از خون را ندارند، بنابراین سلول ها از چربی ها و پروتئین ها  71
براي ایجاد انرژي استفاده می کنند که استفاده از پروتئین ها منجر به افزایش تولید اوره می شود. زیرا در نتیجه تجزیه آمینواسیدها آمونیاك به

دست می آید.

). دیابت شیرین نوع  فقط نوعی بیماري خودایمنی در هر دو نوع دیابت شیرین وراثت دخالت دارد(مستقیم یا غیرمستقیم) (رد گزینۀ 

). از طرفی به دلیل اینکه گلوکز جذب سلول هاي کبدي نمی شود، در هر دو نوع دیابت (اختالل در عملکرد ایمنی بدن) است (رد گزینۀ 

.( شیرین گلیکوژن سلول هاي کبد کاهش پیدا می کند (رد گزینۀ 

عالمت  در شکل به غدد پاراتیروئیدي مربوط می باشد. سه اندام کلیه، استخوان و روده در عمل افزایش کلسیم  72
خون با غدد پاراتیروئید همکاري می کنند ولی ماهیچه نقشی در تنظیم کلسیم خون ندارد. اما کلسیم در انقباض ماهیچه نقش دارد.

در پی اتصال هورمونهاي تیروئیدي (  و  ) به گیرنده هاي خود سوخت  و ساز و تنفس یاخته اي افزایش مییابد  73
و بدین ترتیب عالوه بر تولید  ، بیشتري در بافت هدف تولید میشود. آنزیم انیدراز کربنیک موجود در غشاي گلبولهاي قرمز

، به واسطه ي افزایش سوخت و ساز بدن به باعث ترکیب دياکسید کربن با آب می شود. به این ترتیب میتوان گفت افزایش تولید  

دنبال اتصال هورمون هاي   و  به گیرنده هاي خود میتواند باعث افزایش فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک شود. 
CO H HCO2 2O

H2CO3

H+++ 3
انیدراز کربنیک

بررسی سایر گزینهها: 

): گلوکاگون، با اثر بر روي سلولهاي کبدي و با تجزیۀ گلیکوژن ذخیره شده در این یاخته ها و وارد کردن گلوکز حاصل از آن به گزینۀ (

درون خون، باعث افزایش قند خون در مواقع لزوم میشود. 

): در پی اتصال کلسی تونین (یک هورمون ترشحی از غده تیروئید) به گیرندههاي خود، میزان کلسیم خون کاهش مییابد نه افزایش.  گزینۀ (

): هورمون هاي تیروئیدي میزان تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس یاخته ها را افزایش می دهند.  گزینۀ (

 74
) و تیروئید در جلوي ناي قرار  دو غدة تیموس (محل بلوغ لنفوسیت هاي 
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ناي غده تیروئید

رگ خونی
حنجره

نماي روبرو

حلق
اپیگلوت

غده هاي
پاراتیروئید

مري

غده پینه آل
غده هیپوفیز اپی فیز

پاراتیروئید

تیموس

تیروئید

نماي پشت

( )

هیستامین موجب گشادي رگ ها و افزایش خون در محل آسیب دیده می شود.   75
بررسی سایر گزینه ها: 

): افزایش کلسیم خون موجب ترشح کلسی تونین می شود.  گزینۀ (

): در شب ترشح مالتونین به حد اکثر می رسد. گزینۀ (

2

3

): افزایش فشار اسمزي خون موجب ترشح هورمون ضد ادرار می شود.  گزینۀ (
غدد نمایش داده شده در شکل، غدد پاراتیروئید هستند که هورمون مترشحه از آن ها، مقدار کلسیم خون را افزایش  76

می دهد. پس ترشح این هورمون ممکن نیست در فرآیند انعقاد خون و تشکیل لخته اختاللی ایجاد کند.
برسی سایر گزینه ها:

: هورمون پاراتیروئید با جدا کردن کلسیم در بافت استخوانی باعث کاهش استحکام آن می شود. گزینۀ 

: هورمون پاراتیروئید باعث تغییر شکل ویتامین  می شود که یک ویتامین محلول در چربی است. گزینۀ 

: از آنجایی که وجود کلسیم براي کوتاه شدن سارکومرها الزم است. هورمون پاراتیروئید با افزایش کلسیم بر فرایند انقباض موثر گزینۀ 
است.

موارد ب، ج و د عبارت فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند.  77
) تزریق کنیم مواد زیر رخ می دهد:  اگر به فردي مقدار زیادي هورمون ضدادراري (

- افزایش باز جذب آب در کلیه ها  

- کاهش غلظت خون و مایع بین یاخته اي 

- کاهش حجم ادرار و کاهش دفعات تحریک گیرنده هاي کششی مثانه به منظور دفع ادرار (دفعات انعکاس تخلیۀ ادرار کاهش می یابد) 

- افزایش ورود آب به داخل شبکه ي دوم مویرگی اطراف نفرون به دلیل بازجذب بیش تر آب. 
هورمون هاي آزاد کننده و مهارکنندة هیپوتاالموس بر ترشح هورمون هاي اکسی توسین و ضدادراري بی تأثیرند. (بر هیپوفیز پیشین اثرگذارند)

در محل خروج عصب بینایی هیچ گیرندة نوري وجود ندارد.   78
بررسی سایر گزینه ها: 

): هورمون مالتونین در پاسخ به تاریکی ترشح می شود. در نور کم سلول هاي استوانه اي چشم تحریک می شوند.   گزینۀ (

): بخش رنگین چشم عنبیه است که ماهیچه هاي صاف آن (حاوي سلول هاي دوکی شکل) در تولید و ذخیرة انرژي نقش دارند.   گزینۀ (

): سلول هاي استوانه اي در نور ضعیف و سلول هاي مخروطی در نور قوي تحریک می شوند. گزینۀ (

افزایش هورمون ضد ادراري سبب بازجذب آب از ادرار می شود و در نتیجه غلظت خون (و هماتوکریت خون) کاهش  79
می یابد.

بررسی سایر گزینه ها:

: کلسی تونین موجب کاهش غلظت کلسیم در خون می شود. یکی از مکانیسم ها افزایش جذب کلسیم در بافت استخوان (سخت  گزینۀ 
ترین بافت پیوندي) است.

: آلدوسترون بازجذب سدیم را از کلیه افزایش می دهد. گزینۀ 

: انسولین نفوذ پذیري قند به غشاء یاخته ها را افزایش می دهد. گزینۀ 

غده هاي درون ریز مجرا ندارند ولی در غده هاي برون ریز مجرا وجود دارد.    80
بررسی سایر گزینه ها: 

): غده اندامی است که سلول هاي آن موادي را از خود ترشح می کنند.   گزینۀ (

): غدة درون ریز می تواند هورمون پروتئینی بسازد و غدد برون ریز مانند غدد عرق یا بزاق توانایی تولید آنزیم (مانند لیزوزیم) دارند.   گزینۀ (

): کار اصلی غدة درون ریز ترشح هورمون است. گزینۀ (
هر چهار مورد درست می باشند.  81

بررسی موارد:
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الف) درست - انتقال سدیم از مجراي نفرون به خون را باز جذب گویند که آلدوسترون بازجذب سدیم را افزایش می دهد.
ب) درست - کورتیزول سبب کاهش مهاجرت گلبول هاي سفید و تضعیف سیستم ایمنی می شود. ترشح کورتیزول به ترشح هورمون محرك

غدة فوق  کلیوي وابسته است. 

ج) درست -  سبب تحریک تخمک گذاري می شود و از هیپوفیز پیشین ترشح می شود. 
د) درست - افزایش فشارخون می تواند ناشی از افزایش هورمون  آلدوسترون باشد. چون این هورمون میزان سدیم را در خون باال می برد.

در دیابت نوع  میزان انسولین خوناب کاهش چشمگیري می یابد، در حالی که در دیابت نوع  ممکن است حتی  82
میزان انسولین خوناب افزایش یابد. 

). چون میزان قند خوناب ) و در ادرار قند دیده می شود (رد گزینۀ  در هر دو نوع دیابت  خون کاهش یافته و اسیدي می شود (رد گزینۀ 

) و فرد مرتب احساس تشنگی دارد. افزایش می یابد، فشار اسمزي خوناب نیز افزایش می یابد (رد گزینۀ 

تنظیم ترشح هورمون هاي پانکراس غالبًا بر اساس مقدار قند خون انجام می شود.  83
بررسی سایر گزینه ها: 

):استروژن با  خود تنظیمی مثبت نیز دارد. (در اواخر نیمۀ فولیکولی چرخۀ جنسی)  گزینۀ (

): ترشحات تیروئید بر اساس مقدار هورمون توسط هیپوتاالموس و هیپوفیز تنظیم می شود.  گزینۀ (

): میزان ترشح کلسی تونین و هورمون هاي پاراتیروئیدي به مقدار کلسیم خون را کنترل می کنند. گزینۀ (

هر هورمونی که سبب افزایش فشار خون می شود، سبب افزایش فشار تراوشی نیز می شود، افزایش فشار تراوشی  84
می تواند سبب افزایش غیرطبیعی مایع میان بافتی و ایجاد وضعیتی به نام خیز یا اِدم شود.(نه این که از ایجاد خیز ممانعت کند.) 

بررسی سایر گزینه ها:  

): هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش گلوکز خوناب شده و نایژك ها را در شش ها باز می کند.  گزینۀ (

): هورمون هایی که سبب کاهش پروتئین هاي بدن می شوند به واسطۀ کاهش فشار اسمزي خون می توانند در تغییر حجم ادرار مؤثر گزینۀ (
باشند.  

)»: هورمون مالتونین در پاسخ به تاریکی ترشح می شود و احتماًال در ایجاد ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارد. سلول هاي مخروطی و گزینۀ (
استوانه اي شبکیۀ چشم در تشخیص روشنایی نقش دارند. 

،  و  می شود، پس مهار این هورمون باعث توقف هر کدام از اپی نفرین باعث فرآیندهاي ذکر شده در شماره هاي   85
این فرآیندها می شود. اپی نفرین به واسطه افزایش فشار خون ارتفاع  را افزایش می دهد و مهار آدرنالین این ارتفاع را کاهش می دهد.  

جمالت «الف، ج،د» درست هستند. در جملۀ «ب» کاهش کلسی تونین میزان کلسیم خوناب را افزایش می دهد.   86
) در یاخته ها اختالل در فعالیت غدة تیروئید و ترشح هورمون هاي تیروئیدي بر فعالیت تولید انرژي (  87

تأثیرگذار است. (نه پاراتیروئید) 
اما اختالل در فعالیت لیمبیک بر فرآیند یادگیري و اختالل در بصل النخاع بر ضربان قلب و اختالل در هیپوتاالموس در فرآیند باز جذب سدیم

از نفرون ها تأثیرگذار است. 
با کاهش شدید هورمون پاراتیروئیدي میزان کلسیم خون کاهش یافته و میزان تجزیه استخوان نیز کاهش یافته و در  88

نتیجه میزان تراکم استخوانی افزایش می یابد. 
بررسی موارد در سایر گزینه  ها: 

): کاهش شدید هورمون  هاي هیپوفیز پسین ارتباطی با میزان ترشح هورمون آزاد کننده ندارد.  گزینۀ (

): کاهش هورمون  هاي هیپوفیزي محرك تخمدان، باعث کاهش ترشح هورمون  هاي جنسی ( استروژن و پروژسترون) می شود.  گزینۀ (

) نقشی در رسوب کلسیم داخل بافت استخوانی (برخالف کلسی تونین) ندارند اما توانایی ): کاهش هورمون  هاي تیروئیدي ( گزینۀ (
افزایش برون  ده قلب را دارند، زیرا تجزیۀ گلوکز را در آن افزایش می دهند. 
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غدة درون ریزي که بیشترین تعداد را در ناحیه ي گردن دارد پاراتیروئید می باشد.   89
هورمون پاراتیروئیدي با اثر بر یاخته هاي پوششی مکعبی نفرون، (دیواره لولۀ پیچ خوردة نزدیک) بازجذب کلسیم را افزایش داده و با فعال

، جذب کلسیم توسط یاخته هاي پوششی استوانه اي روده را افزیش می دهد. کردن ویتامین 

در پاسخ به کاهش گلوکز خون، گلوکاگون ترشح می شود.   90
بررسی سایر گزینه ها: 

): براي مثال گاسترین از بعضی یاخته هاي دیوارة معده که در مجاورت پیلور قرار دارند ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و گزیّن (
پپسینوژن می شود. 

): هورمون ضد ادراري که از ترشحات هیپوفیز پسین است و از تولیدات هیپوتاالموس با تأثیر بر روي سلول هاي پوششی نفرون، گزینل (
سبب بازجذب آب می شوند. 

): هورمون محرك غدة فوق کلیه از هیپوفیز پیشین ترشح می شود و با اثر بر روي غدة فوق کلیه، سبب ترشح کورتیزول از این غده گزینۀ  (
می شود. 

افزایش آلدوسترون باعث افزایش فشار خون و در نتیجه افزایش تراوش می شود. آلدوسترون بازجذب سدیم را از  91
کلیه نیز افزایش می دهد.

در فرد مبتال به دیابت شیرین تولید مواد اسیدي افزایش می یابد. بنابراین تراوش و ترشح   براي جلوگیري از  92
کاهش  خون افزایش می یابد. 

بررسی سایر گزینه ها: 

): اوره ماده زائد نیتروژن دار است که ترشح ندارد بلکه تراوش آن افزایش می یابد.  گزینۀ (

): میزان مصرف  کاهش نمی یابد. زیرا  مورد نیاز سلول ها از چربی ها و یا حتی پروتئین ها به دست می آید.  گزینۀ (

): بازجذب گلوکز کاهش نمی یابد بلکه تراوش آن افزایش می یابد بنابراین مقداري از گلوکز از طریق ادرار دفع می شود. گزینۀ (

هم ایستایی به مجموعه اعمالی گفته می شود که در بدن جانداران پرسلولی براي حفظ پایداري محیط داخلی انجام می   93
شود. در حفظ این پایداري هم دستگاه عصبی و هم دستگاه درون ریز نقش دارد. هیپوتاالموس و هیپوفیز جزئی از دستگاه عصبی و درون ریز

هستند، پس هر دو در هومئوستازي دخالت دارند. 
بررسی سایر گزینه ها: 

): هیپوفیز و هیپوتاالموس هر دو هورمون هاي متنوعی تولید می کنند.  گزینۀ (

): هیپوفیز در انتقال پیام عصبی نقشی ندارد.  گزینۀ (

): هیپوتاالموس با شبکه اي از نورون ها (لیمبیک) در ارتباط است نه هیپوفیز!  گزینۀ (

موارد «ج» و «د» صحیح اند.   94
بررسی موارد: 

الف) نادرست - سلول هاي عصبی هورمون نیز ترشح می کنند که نوعی پیک شیمیایی است و براي تأثیر بر روي سلول هدف خود باید وارد
خون شود. 

ب) نادرست - ناقلین عصبی وارد خون نمی شوند. 
ج) درست - بعضی هورمون هاي (پیک شیمیایی خارج شده از مویرگ ها) می توانند سبب تحریک سلول هاي عصبی شوند. براي مثال هورمون 

هاي جنسی روي نورون هاي هیپوتاالموس اثر گذاشته و در خود تنظیمی ترشح شان نقش دارند. 
د) درست - برخی از ناقل هاي عصبی با تأثیر بر روي غده ها می توانند سبب تولید هورمون شوند.

موارد «ب»، «ج» و «د» صحیح اند.    95
بررسی موارد: 

الف) نادرست - گلوکاگون باعث تجزیۀ گلیکوژن به گلوکز می شود و به این ترتیب، قند خون را افزایش می دهد. 
ب) درست - تنظیم ترشح هورمون گلوکاگون به میزان قند خون بستگی دارد نه هورمون هاي آزاد کننده و مهار کنندة هیپوتاالموس.
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ج) درست - ترشح دراز مدت هورمون محرك فوق کلیه باعث افزایش کورتیزول می شود که این هورمون به نوبۀ خود قند خون را افزایش می 
دهد. پس این امر سبب کاهش گلوکاگون می شود. 

د) درست - اندام هدف هورمون گلوکاگون، کبد است که کبد صفرا تولید و ترشح می کند، این اندام داراي گلیکوژن است. 

هر سه مورد به درستی بیان شده اند.   96
بررسی موارد: 

الف) درست – افزایش فعالیت یاخته هاي درون ریز کبد، باعث افزایش هورمون ارتیرو پوتیپن در خون و در نتیجه افزایش سرعت تولید
گویچه هاي قرمز «نتیجه افزایش سلول هاي خونی و به دنبال آن افزایش هماتوکریت می شود. 
ب) درست – هورمون هاي اکسی توسین و ضد ادراري در هیپوفیز پسین وارد خون می شوند. 

ج) درست – حنجره در باالي غده تیروئید قرار دارد.

موارد الف، ج و د درست هستند.   97
بررسی موارد: 

الف) درست – پیام حرکتی عصبی توسط ریشه شکمی عصب نخاعی حرکت کرده و به ماهیچۀ دو سر ران انتقال می یابند و سبب تحریک این
ماهیچه می شود. 

ب) نادرست – گیرنده هاي عصبی پیام عصبی را ایجاد کرده و انتقال می دهند. تاالموس موجب تقویت پیام هاي حسی و انتقال آن ها توسط
دستگاه لیمبیک به قشر مخ می شود. 

ج) درست – در پشت ساقۀ مغز، مخچه قرار دارد که حرکات بدن را تصحیح می کند و مرکز تنظیم تعادل بدن است. 
د) درست – برخی از هورمون ها موجب تحریک سلول هاي عصبی می شود. مثال هورمون هاي جنسی در اثر تنظیم بازخورد منفی، بر نورون هاي

هیپوتاالمس اثر گذاشته و آن ها را تحریک می کنند که هورمون آزادکننده یا مهارکننده تولید کنند.

: هورمون پروالکتین، پس از تولد نوزاد، غدد شیري را به تولید شیر وا می دارد. ولی خروج و ترشح شیر با گزینۀ  98
کمک هورمون دیگري انجام می شود به نام اکسی توسین.  

: یاخته هاي استخوانی جانشین یاخته هاي غضروفی قدیمی تر می شوند.  گزینۀ

، هورمون هاي محرك جنسی هستند و هورمون جنسی نیستند. هورمون هاي جنسی شامل، استروژن، و  : هورمون هاي  گزینۀ
پروژسترون و تستوسترون است.  

: اگر غلظت مواد حل شده در خوناب از حد مشخصی فراتر رود، گیرنده هاي اسمزي در زیر نهنج تحریک می شوند. بنابراین زمان گزینۀ
ترشح هورمون ضد ادراري در فشار اسمزي باالي خون است، تا با افزایش بازجذب آب فشار اسمزي را تا رسیدن به حالت طبیعی پایین می 

آورد.  

: هورمون پروالکتین از هیپوفیز پیشین ترشح می شود و آزاد کننده از هیپوتاالموس، بنابراین هیچکدام گزینۀ   99
توسط هورمون هیپوفیزي تنظیم نمی شود.  

: فقط غددي که  اندام هدف هورمون هاي محرك هیپوفیزي هستند، می توانند زیر نظر مستقیم هیپوفیز پیشین تظیم شوند. و براي غده گزینۀ 
پاراتیروئید و لوزه المعده از هیپوفیز محرك ترشح نمی شود.  

: هورمون کورتیزول از غدد فوق کلیه و هورمون هاي تیروئیدي از غده تیروئیدي ترشح می شود که هم غده تیروئید و هم غدة فوق گزینۀ 
کلیه تحت تاثیرهورمون محرك ترشح شده از غده هیپوفیز هستند.  

: هورمون جنسی از  غدد جنسی ترشح می شود که هیپوفیز هورمون محرك براي غدد جنسی ترشح می کند.   گزینۀ 

:منظور غدة هیپوفیز است که از هیپوفیز پیشین شش هورمون و از هیپوفیز پسین دو هورمون که مجموعا، گزینۀ   100
هشت هورمون از این غده ترشح می شود. 

: منظور پانکراس است، که در حد کتاب درسی، دو هورمون ترشح می کند.   گزینۀ 

: منظور غدة فوق کلیوي است که از بخش قشري، کورتیزول، آلدوسترون، استروژن ، پروژسترون و تستوسترون و از بخش مرکزي گزینۀ 
دو هورمون اپی نفرین و نوراپی نفرین ترشح می شود. ( مجموعًا 7 هورمون)
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: منظور تیروئید است که سه هورمون ترشح می کند.   گزینۀ 

: در بخش پسین هیپوفیز پایانه هاي آکسونی دیده می شود و جسم سلولی این نورون ها در هیپوتاالموس گزینۀ   101
قرار دارد. هیپوفیز پیشین نیز از سلول هاي پوششی تشکیل شده است. 

: بخش هیپوفیز پشین توسط هورمون هاي مهارکننده و آزاد کنندة هیپوتاالموس کنترل می شود و بخش پسین توسط پیام هاي عصبی گزینۀ 
آکسون هایی که از هیپوتاالموس می آید  هورمون هاي  ذخیره شده خود را آزاد می کنند.  

: بخش پسین و پیشین هیپوفیز هر دو توانایی ترشح هورمون را دارند اما فقط بخش پیشین توانایی ساخت هورمون را دارد.   گزینۀ 

: هر دو بخش تشکیل دهنده غده هیپوفیز هستند وکل غده توسط ساقه اي به زیر نهنج متصل است.   گزینۀ 

: می دانیم که غده هاي برون ریز مواد خود را از طریق مجرا بیرون می ریزند. هورمون سکرتین بر بخش گزینۀ   102
برون ریز پانکراس اثر می گذارد تا ترشحات بی کربنات را تحریک کند. 

: هورمون آلدوسترون بر نفرون هاي کلیه اثر می گذارد. که کلیه غده نیست. بلکه یاخته هاي درون ریز دارد.  گزینۀ 

: هورمون پروالکتین بر غدد برون ریز شیري اثر می گذارد.   گزینۀ 

: هورمون گاسترین بر غدد برون ریز معده اثر می گذارد که آنزیم و اسید ترشح می کنند.  گزینۀ 

: هورمون، یک پیک شیمیایی دور برد است.   گزینۀ   103
: غدد برون ریز داراي مجرا هستند ولی غدد درون ریز که هورمون ترشح می کنند، داراي مجرا نیستند.   گزینۀ 

: این جمله توضیح غدة برون ریز است.   گزینۀ 

: هورمون ممکن است از سلول هاي مجتمع در غدة درون ریز و یا از سلول هاي پراکنده در اندام ها ترشح شود.  گزینۀ 

: هورمون می تواند از یک سلول عصبی یا غیر عصبی ترشح شود.   گزینۀ   104
: هورمون ها و ناقل عصبی پیک هاي شیمیایی هستند که ارتباط شیمیایی بین سلول ها را بر قرار می کند.   گزینۀ 

: هر دو توسط برون رانی و با صرف انرژي به بیرون سلول ترشح می شوند.   گزینۀ 

: ناقل عصبی هیچ گاه وارد سلول هدف نمی شود و با اتصال با گیرنده هاي سطح غشا سلول هاي هدف، باعث باز شدن کانال هاي یونی گزینۀ 
می شوند، و یون ها توانایی عبور از سلول هدف را پیدا می کنند. 

: هورمون ضد ادراري و آزاد کننده هر دو توسط نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته می شود.   گزینۀ   105
: اکسی توسین ، هورمونی است که توسط نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته می شود.   گزینۀ 

: هورمون هاي جنسی توسط سلول هاي پوششی بخش قشري فوق کلیه ، تخمدان و بیضه ساخته می شوند.   گزینۀ 

: کورتیزول همانند گلوکاگون توسط سلول هاي پوششی ساخته می شود.   گزینۀ 

: هورمون اریتروپویتین بر مغز استخوان اثر گذاشته و آن را وادار به تولید سلول هاي خونی می کند.   گزینۀ   106
: هورمون هاي پاراتیروئیدي یکی از اندام هاي هدف آن استخوان است که تجزیه استخوانی و آزاد کردن یون کلسیم را بیشتر می کند.   گزینۀ 

: هورمون گلوکاگون بر کبد اثر می گذارد.   گزینۀ 

: هورمون کلسی تونین بر استخوان اثر گذاشته و از برداشت کلسیم از استخوان ممانعت ایجاد می کند.   گزینۀ 
 

: اکسی توسین از طریق اکسون ها به هیپوفیز پسین منتقل می شود و وارد خون سیاهرگی هیپوتاالموس گزینۀ   107
نمی شود. 

: هورمون آزاد کننده در سیاهرگ هاي هیپوتاالموسی زیاد است. زیرا هیپوتاالموس این هورمون ها را به خون می ریزند و از طریق گزینۀ 
سیاهرگ از هیپوتاالموس خارج می شود. 

: ضد ادراري از طریق اکسون ها به هیپوفیز پسین منتقل می شود و وارد خون سیاهرگی هیپوتاالموس نمی شود.  گزینۀ 

: هورمون پروالکتین در سیاهرگ هاي هیپوفیزي زیاد است. زیرا هیپوفیز این هورمون ها را به خون می ریزند و از طریق سیاهرگ از گزینۀ 
هیپوفیز خارج می شود. 
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- ناقل هاي عصبی یک پیک کوتاه برد است و نمی تواند با همۀ یاخته ها ارتباط برقرار کند.  گزینۀ   108
- برعکس .در پر یاختگان یاخته ها نمی توانند مستقل از یکدیگر باشند.  گزینۀ 

- ارتباط شیمیایی هم توسط پیک هاي دور برد وهم نزدیک برد صورت می گیرد.  گزینۀ 

- همه پیک هاي شیمیایی در یاختۀ هدف باید گیرنده داشته باشند تا بتوانند برآن تاثیر بگذارند.  گزینۀ 

- اگر پیک شیمیایی انتقال دهنده عصبی باشد یاخته هدف در فاصله نزدیک قرار دارد.  گزینۀ   109
- همه یاخته هاي هدف براي شناسایی توسط پیک شیمیایی الزم است گیرنده داشته باشد.  گزینۀ 

- یاخته هدف می تواند سلولی غیر از نورون باشد.  گزینۀ 

- پیک شیمیایی توسط سلول هدف تولید نمی شود .  گزینه 

- درست - هورمون ها هنگام ورود به خون از نیروي اختالف فشار اسمزي مایع بین سلولی و خون و پس از گزینۀ   110
رسیدن به سلول هدف و خروج از خون از نیروي تراوش استفاده می کنند. 

- درست - سطحی از سلول هاي غدة معده که ماده مخاطی ترشح می کنند به سمت حفره قرار دارند و این جا محل ترشحات برون ریز گزینۀ 
است هورمون گاسترین در سمت مقابل که غشاء پایه قرار دارد ترشح می شود. و وارد خون می شود. 

- نادرست - پیک شیمیایی می تواند از نورون ترشح شده و وارد خون شود. در این صورت هورمون است.  گزینۀ 

- نادرست - ناقل عصبی یک پیک کوتاه برد است ولی پیک هاي کوتاه برد دیگري نیز وجود دارد.  گزینۀ 

منظور از صورت سوال غدة هیپوفیز است.   111
- غده هیپوفیز درون استخوان کف جمجمه قرار دارد و این استخوان توانایی تولید سلول هاي بنیادي مغز استخوان را دارد.  گزینۀ 

- جسم یاخته اي نورون هایی که در بخش پسین هیپوفیز قرار دارند ، در هیپوتاالموس واقع است.  گزینۀ 

- بخش پسین هیچ هورمونی نمی سازد .بخش میانی هم عملکرد ناشناخته دارد.  گزینۀ 

-  یاخته هایی در این غده با ترشح هورمون رشد در تعیین طول قد انسان موثرند.  گزینۀ 

- اندام هدف هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده ، هیپوفیز پیشین است.  گزینۀ   112
- هورمون هاي مهار کننده هیپوتاالموس ترشح بخش پیشین هیپوفیز را متوقف می کنند.  گزینۀ 

- غدة هیپوتاالموس بر روي غدة هیپوفیز پیشین و هورمون محرکۀ فوق کلیه از هیپوفیز پیشین بر روي فوق کلیه موثر است.  گزینۀ 

-  دونوع هورمون هیپوفیز یعنی پروالکتین و ضد ادراري در تنظیم تعادل آب نقش دارند.  گزینۀ 

- هردو هورمون ضد ادراري و آزاد کننده در نورون تولید می شوند پس هردو در جسم یاخته اي تولید و گزینۀ   113
پایانه ذخیره می شوند. 

هردو در بخش پیشین هیپوفیز یعنی رو به پیشانی تولید می شوند.  - پروالکتین و  گزینۀ 

- مهار کننده توسط رگ خونی به هیپوفیز پیشین می رسد ولی اکسی توسین توسط آکسون نورون وارد هیپوفیز پسین می شود.  گزینۀ 

و پروالکتین هردو در تنظیم فعالیت هاي تولید مثلی نقش دارند.   - گزینۀ 

هورمون هاي مترشحه از تیروئید شامل   ،  و کلسی تونین است.   114
- کلسی تونین در ساختار خود ید ندارد .منظور از نوعی مادة معدنی که در فراورده هاي دریایی وجود دارد ید است.  گزینۀ 

-  اندام هدف کلسی تونین استخوان است . با توجه بع این که همه یاخته هاي بدن یاخته هدف   و،  هستند این گزینه درست گزینۀ 
است. 

- کاهش کلسیتونین سبب گواتر نمی شود.  گزینۀ 

- کلسی تونین در همه یاخته ها گیرنده ندارد.  گزینۀ 

گیرنده هاي فرومون در مار از نوع شیمیایی است.   115
گیرنده پاي مگس، سقف حفره بینی و جوانه چشایی گاو (مانند انسان) از نوع شیمیایی ولی گیرنده روي پاي جیرجیرك مکانیکی است. 
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 116
شکل روبه رو نشان می دهد غضروف جدید به سمت غضروف مفصلی یعنی به

سمت سر استخوان دراز و تبدیل غضروف به استخوان در سمت تنه استخوان دراز
صورت می گیرد. 

غضروف مفصل

غضروف جدید دراین
شودسمت تشکیل می صفحه رشد غضروفی

در این سمت
غضروف به

استخوان تبدیل
.شودمی

 

 117

خونیرگ

یاختۀ
هدف یاختۀ ترشحی عصبی

ریز کیسۀ ترشحی

ریزیاختۀ درون

هورمون هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ
یاختۀ
عصبی

عصبیپیام

عصبیمولکول ناقل

عصبییاختۀ

بر طبق شکل باال و هم سلول عصبی ناقل عصبی خود را به فضاي سیناپسی( فضاي بین سلولی) آزاد می کند و هم سلول درون ریز، هورمون ها
را ابتدا به فضاي بین سلولی ترشح می کند و سپس هورمون ها وارد خون می شوند. 

: سلول هاي درون ریز ممکن است به صورت مجتمع درون غده درون ریز و یا به صورت پراکنده در اندام ها باشند.  گزینۀ 

: براي ترشح ناقل عصبی و یا هورمون، سلول از روش برون رانی استفاده می کند که سلول براي برون رانی نیاز به  دارد.  گزینۀ 

: براي ترشح ناقل عصبی، و یا هورمون از طریق برون رانی، سلول ترشح کننده این مواد را در ریز کیسه ها قرار داده و سپس آنها را گزینۀ 
ترشح می کند. 

سه مورد درست است.   118
مورد الف) درست، آلدوسترون همانند اپی نفرین باعث افزایش فشار خون سرخرگی می شود. 

مورد ب) درست،  کورتیرزول همانند گلوکاگون، باال برنده قند خون است. 
مورد ج) نادرست، هورمون پاراتیروئیدي، زمانی ترشح می شود که کلسیم خوناب پایین است و هورمون کلسی تونین زمانی ترشح می شود که

کلسیم خوناب افزایش یافته است. 
مورد د) درست، گلوکاگون با تجزیه گلیکوژن، باعث افزایش قند خون می شود درصورتی که انسولین براي کاهش دادن قند خون، باعث می 

شود که قند اضافه براي ساخت گلیکوژن استفاده شود. 

بررسی موارد:  119
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غدة برون ریز

مادة ترشحی در
غده ساخته و به

مجرا وارد می شود

مادة ترشحی

سطح پوست

مفصل غضروف

غضروف جدید در این
شود سمت تشکیل می صفحھ رشد غضروفی

در این سمت
غضروف بھ

استخوان تبدیل
.می شود

مربوط یه گزینه (ب) مربوط به گزینه (د) 
مورد الف) نادرست - هورمون انسولین با افزایش جذب گلوکز به یاخته هاي ماهیچه اي و افزایش تبدیل گلوکز به گلیکوژن در یاخته هاي

کبدي سبب کاهش گلوکز خوناب می شود. اما هورمون کورتیزول میزان قند خوناب را افزایش می دهد. 
مورد ب) نادرست - هورمون رشد براي افزایش طول استخوان، بر روي قسمت هاي مختلف تنه و دو انتهاي استخوان تاثیر نمی گذارد. در واقع
در نزدیکی دو سر استخوان هاي دراز، دو صفحۀ غضروفی وجود دارد که صفحات رشد نام دارند. مطابق شکل، یاخته هاي غضروفی در این
صفحات تقسیم می شوند. همچنان که یاخته هاي جدید تر پدید می آیند، یاخته هاي استخوانی جانشین یاخته هاي غضروفی قدیمی تر می شوند و

به این ترتیب، استخوان رشد می کند. 
مورد ج) نادرست - پس از خوردن انواع کربوهیدرات ها، ترشحات برون ریز غدة لوزالمعده شامل آنزیم هاي هیدرولیز کنندة کربوهیدرات

افزایش می یابد. هم چنین با افزایش قند خون، ترشح هورمون انسولین از بخش درون ریز نیز افزایش می یابد. 
مورد د) نادرست - لوزالمعده شامل بخش هاي برون ریز و درون ریز است. طبق شکل، غدد برون ریز داراي مجرا هستند و ترشحات خود را از

طریق مجرا به سطح یا حفرات بدن می ریزند. اما غدد درون ریز، مجرا ندارند و ترشحات خود را به درون خون می ریزند. 

بررسی موارد:   120
مورد اول) نادرست، رشد طولی استخوان ران، تحت تاثیر مستقیم هورمون رشد که از بخش پیشین هیپوفیز(زیر مغزي) ترشح می شود، صورت
می گیرد. هورمون هاي ترشح شده از بخش پسین هیپوفیز یعنی ضد ادراري و اکسی توسین، در رابطه با رشد طولی استخوان تاثیر مستقیم

ندارند. 
مورد دوم) نادرست، هورمون هاي آزاد کنندة هیپوتاالموس بر روي ترشح هورمون هاي بخش پیشین هیپوفیز موثرند نه بخش پسین. 

مورد سوم) نادرست، خروج شیر از غدد شیري تحت تاثیر هورمون اکسی توسین است. هورمونی که در ایمنی بدن نقش دارد، پروالکتین است
که نقش آن در شیر سازي است نه خروج شیر. 

): اگر ید در غذا به مقدار کافی نباشد، آنگاه هورمون تیروئیدي به اندازة کافی ساخته نمی شود. در این گزینۀ (  121
حالت غدة زیر مغزي با ترشح هورمون محرك تیروئید باعث رشد بیشتر غده می شود. پس کاهش هورمون تیروئیدي سبب ترشح بیشتر

هورمون محرك تیروئیدي می شود. 

): کاهش  سبب اختالالت نمو دستگاه عصبی می شود اما  هورمون تیروئیدي است نه پاراتیروئیدي.  گزینۀ (

): کاهش کلسیم خوناب سبب کاهش ترشح کلسی تونین از غدة سپردیس می شود. زیرا کلسی تونین میزان کلسیم خون را کم می  گزینۀ (
کند. 

): ویتامین  سبب افزایش جذب کلسیم از روده می شود؛ در نتیجه، میزان کلسیم خون افزایش می یابد. کلسیم خون بر روي میزان گزینۀ (
هورمون پاراتیروئیدي و کلسی تونین مؤثر است. غدد ترشح کنندة هورمون پاراتیروئید تحت تأثیر هورمون هاي محرك هیپوفیز نیستند. 

): پیک هاي شیمیایی کوتاه برد مثل ناقل عصبی با ورود به فضاي سیناپسی و بدون ورود به خون روي گزینۀ (  122
سلول پس سیناپسی تأثیر می گذارند. 

): بعضی هورمون ها وارد یاختۀ هدف می شوند.  گزینۀ (
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ریزکیسۀ ترشحی

ریزیاخته درون

هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ خونیرگ عصبییاختۀ

پیام عصبی

مولکول ناقل عصبی

عصبییاختۀ
هورمون

یاختۀترشحی
عصبی

): یک نورون پیک شیمیایی تولید کرده است و چون پیک شیمیایی وارد خون شده نام آن هورمون می باشد.  گزینۀ (

): در همین شکل نشان داده شده که هورمون و ناقل عصبی هر دو با روش اگزوسیتوز (برون رانی) از یاخته خارج شده اند. گزینۀ (

3

4

: فقدان هورمون هاي تیروئیدي باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود.  گزینۀ   123
: تمام یاخته هاي بدن، یاختۀ هدف این هورمون ها هستند.  گزینۀ 

: در اثر کمبود ید، هورمون هاي تیروئیدي به اندازة کافی ساخته نمی شود.  گزینۀ 

: میزان تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس را تنظیم می کنند.  گزینۀ 

: هورمون پروالکتین در تنظیم فرآیند هاي دستگاه تولید مثلی مردان نقش دارد.  گزینۀ   124
: ترشح هورمون پروالکتین به وسیلۀ هورمون هاي غدة زیرنهنج (هیپوتاالموس) تنظیم می شود.  گزینۀ 

: هورمون پروالکتین مانند هورمون تیموسین در ایمنی بدن نقش دارد.  گزینۀ 

: هورمون پروالکتین، با تنظیم آب بدن در برقراري هومئوستازي بدن نقش دارد.  گزینۀ 
جملۀ الف (درست): اختالل در ترشح صفرا ممکن است به سوء جذب ویتامین هاي محلول در چربی از جمله ویتامین  125
 منجر شود، کمبود ویتامین  منجر به کاهش کلسیم خوناب می شود و به دنبال آن هورمون پاراتیروئیدي براي افزایش دادن کلسیم

خوناب، افزایش می یابد. 
جملۀ ب (درست): پرکاري غده هاي پاراتیروئید، سبب افزایش هورمون پاراتیروئیدي می شود و به دنبال آن کلسیم خوناب افزایش می یابد و

افزایش کلسیم خوناب سبب افزایش هورمون کلسی تونین می شود. 
جملۀ ج (نادرست): در دیابت شیرین، چون سلول ها نمی توانند گلوکز را از خون بگیرند، گلوکز خوناب بیش از حد افزایش می یابد، در حالی که

کمبود گلوکز خوناب سبب ترشح گلوکاگون می شود.

: هورمون کورتیزول، که از بخش قشري غدة فوق کلیه ترشح می شود، قند خون را افزایش می دهد. گزینۀ   126
هورمون اپی نفرین و نوراپی نفرین که از بخش مرکزي غدة فوق کلیه ترشح می شوند، نیز سبب افزایش قند خون می شوند. 

: اپی نفرین و نوراپی نفرین که از بخش مرکزي غدة فوق کلیه ترشح می شود همانند هورمون آلدوسترون که از بخش قشري ترشح می  گزینۀ 
شود، سبب افزایش فشار خون می شوند. 

: هورمون آلدوسترون که از بخش قشري ترشح می شود، سدیم و فشار خون را افزایش می دهد.  گزینۀ 

: هورمون بخش قشري غدة فوق کلیه یعنی کورتیزول، فعالیت دستگاه ایمنی را تضعیف می کند. گزینۀ 
جملۀ الف (درست): براي مثال، مار فرومون هاي موجود در هوا را که تشخیص می دهند و از وجود جانوران (گونه   127

هاي مختلف دیگر) در اطراف خود آگاه می شوند. 
جملۀ ب (درست): فرومون ها، موادي هستند که از یک فرد ترشح شده و در فرد یا افراد دیگري از همان گونه پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند. 

جملۀ ج (درست): زنبور از فرومون ها براي هشدار خطر شکارچی (گونۀ دیگر) به زنبورهاي هم گونۀ خود استفاده می کند. 
جملۀ د (درست): گربه ها از فرومون ها براي تعیین قلمرو خود و آگاهی دادن به افراد دیگر هم گونۀ خود استفاده می کنند.

): دستگاه درون ریز واجد مجموعه اي از یاخته هاست که ترشحات خود را ابتدا به فضاي بین سلولی می  گزینۀ (  128
ریزد و سپس این ترشحات از فضاي بین سلولی به خون می روند (ترشحات مستقیمًا به خون نمی ریزند). غدد برون ریز ترشحات خود را از

طریق مجرا خارج می کنند و غدد درون ریز نیاز به مجرا ندارند. 
((مغزی زیر((نھنج زیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیھ فوق

ھیپووفیز

مرد((بیضھ
زن((تخمدان

غدة برون ریز غدة درون ریز

مادة ترشحی در
غده ساخته و به

مجرا وارد می شود

مادة ترشحیمویرگ ها

سطح پوست

 

): دستگاه درون ریز با تولید هورمون (پیک هاي دور برد) به خون، پیام هایی را به فاصله اي دور منتقل می کنند و به همراه دستگاه گزینۀ (
عصبی، فعالیت هاي بدن را تنظیم می کنند. 

1

2

3

4

1

2

3

4

DD

1

2

3

4

1

2

42

ی
تنظیم شیمیای

خدیجه جباري
Nomreyar.com | وبسایت آموزشی نمره یار



6/5/2019 ُمـنتا - آموزش و ارزیابی ھوشمند

https://www.monta.ir/#print;a5=%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585+%25D8%25B4%25DB%258C%25D… 43/52

ریزکیسۀ ترشحی

ریزیاخته درون

هورمون

یاختۀ
هدف

خونیرگ خونیرگ عصبییاختۀ

پیام عصبی

مولکول ناقل عصبی

عصبییاختۀ
هورمون

یاختۀترشحی
عصبی

): هورمون هاي آلدوسترون و اپی نفرین و نوراپی نفرین می توانند در تنظیم فشار خون نقش داشته باشند.  گزینۀ (

): دستگاه درون ریز هورمون ها را به خون می ریزند و ناقل هاي عصبی (پیک کوتاه برد) به فضاي سیناپسی می ریزند. گزینۀ (

، نوعی بیماري خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به یاخته هاي خودي ، دیابت نوع  دلیل رد گزینه هاي  و   129
(انسولین ساز پانکراس) حمله می کند. در نتیجه، این یاخته ها تخریب شده و انسولین کافی در بدن ترشح نمی شود. 

در دیابت

3

4

12I

چپکلیه
راستکلیه

صفراکیسۀ

مجراي لوزالمعده

دوازدهه

جزایر

مجراي صفرا

لوزالمعده

هاي درونریزیاخته

، انسولین به مقدار کافی وجود دارد در واقع اشکال در تولید انسولین نیست، اما گیرنده هاي انسولین به آن پاسخ نمی دهند.  نوع 

: در هر دو نوع دیابت، یاخته ها مجبورند چربی و پروتئین را تجزیه کنند و از آن ها به عنوان منبع انرژي استفاده کنند.  گزینۀ 

، یاختۀ ترشح کنندة انسولین سالم است.  ، یاختۀ ترشح کنندة انسولین از بین می رود ولی در دیابت نوع  : در دیابت نوع  گزینۀ 

): هورمون هاي کورتیزول، اپی نفرین و نوراپی نفرین نیز همانند گلوکاگون باال برندة گلوکز خون هستند گزینۀ (  130
اما برخالف گلوکاگون از لوزالمعده ترشح نمی شوند بلکه از غدة فوق کلیه ترشح می شوند. 

): هر هورمونی که افزایندة گلوکز خوناب است باعث افزایش دسترسی یاخته ها به گلوکز می شود؛ در نتیجه، به طور غیرمستقیم سبب گزینۀ (
افزایس مصرف گلوکز و تنفس یاخته اي در یاخته هاي مصرف کننده خواهد شد، همان طور که می دانید با افزایش تنفس یاخته اي تولید دي 

اکسید کربن نیز بیشتر می شود و در نتیجه، فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک گویچه هاي قرمز نیز افزایش می یابد. 
اتم آهن

O2

اسیديزنجیرة آمینو

گیرياکسیژن
هادر شش

دهیاکسیژن
هادر بافت

O2

 

): اپی نفرین و نوراپی نفرین که یکی از هورمون هاي باال برندة گلوکز خون است، از بخش مرکزي غدة فوق کلیه ترشح می شود و گزینۀ (
بخش مرکزي غدة فوق کلیه ساختار عصبی دارد. 

): هورمون هاي افزایندة گلوکز خوناب از غدد فوق کلیه (قشري و مرکزي)، پانکراس ترشح می شود که غدة فوق کلیه از کیسۀ صفرا گزینۀ (
باالتر و پانکراس از کیسۀ صفرا پایین تر است.

): استخوان داراي مغز زرد، در صورت سؤال، منظور استخوان دراز است. چند سال پس از بلوغ رشد طولی گزینۀ (  131
استخوان ها متوقف می شوند. زیرا صفحات رشد بسته می شود. و از این زمان به بعد هورمون رشد بر قد استخوان تاثیري ندارد. 

مفصل غضروف

غضروف جدید در این
شود سمت تشکیل می صفحھ رشد غضروفی

در این سمت
غضروف بھ

استخوان تبدیل
.می شود

): غدة رومغزي (اپی فیز) یکی دیگر از غدد درون ریز است که در باالي (نه پایین) برجستگی هاي چهارگانه قرار دارد و هورمون کزینۀ (
مالتونین ترشح می کند. 

): به علت وجود غضروف، دیوارة ناي و نایژه ها توان مناسب براي تنگ و گشاد شدن وجود ندارد.  گزینۀ (

): هورمون پروالکتین در تنظیم فرایندهاي دستگاه تولید مثل مردان نیز نقش دارد. کمبود پروالکتین باعث اختالل در فرایندهاي گزینۀ (
دستگاه تولید مثل می شود. 

ترشح بزاق، دفع، عطسه و بلع می توانند به صورت انعکاسی انجام شوند. اما تنظیم قند خون تحت تأثیر هورمون ها  132
انجام می شود.
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گزینه هاي (الف)، (ج) و (د) درست است.   133
بررسی سایر موارد: 

مورد ب) نادرست، هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس ترشح و با اثر بر هیپوفیز پیشین (نه پسین)، سبب ترشح هورمون رشد می شود. 
مورد  ه) نادرست، صفحۀ رشد غضروفی (نه غضروف مفصلی) بعد از بلوغ از حالت غضروفی به استخوانی تبدیل می شود. 

موارد (ب) و (د) درست است.   134
بررسی سایر موارد: 

الف) نادرست، فرومون ها از یک فرد ترشح شده و در افراد دیگري از همان گونه پاسخ هاي رفتاري ایجاد می کند. 
ج) نادرست، مارها قادرند با گیرنده هاي شیمیایی زبانشان (نه بینی) فرومون هاي موجود در هوا را تشخیص دهند. 

 135
برسی گزینه ها: 

، تیموس . غدة درون ریز جذب کنندة ید بدن، تیروئید و غدة درون ریز محل بلوغ لنفوسیت 
است. تیروئید باالتر از تیموس قرار دارد. 

. غدة درون ریز داراي یاخته هاي هدف براي هورمون آزاد کننده، هیپوفیز پیشین است. غدة
اپی فیز باالتر از هیپوفیز قرار دارد. 

. غدة درون ریز ترشح کنندة هورمون هاي افزاینده و کاهندة قند خون، پانکراس است. این غده
بر روي کلیه قرار ندارد. 

. غدة درون ریز که هورمون مترشحه از آن موجب تضعیف سیستم ایمنی می شود، غدة فوق
کلیه است و هورمون مورد نظر، کورتیزول می باشد. غدة فوق کلیه بر روي کلیه قرار دارد و کلیه

در سطح پشتی شکم قرار دارد.  

 

((زیرمغزي((نهنجزیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیهفوق

هیپووفیز

مرد((بیضه
زن((تخمدان

مربوط به گزینۀ 

بخش مورد نظر، هیپوتاالموس (زیر نهنج) است.   136
"الف" "ب" و "ج" درست هستند. 

بررسی تک تک موارد: 
جمله"الف": هیپوتاالموس توانایی ترشح هورمون هایی مانند آزاد کننده و مهار کننده به خون را دارد. هورمون از انواع پیک هاي دور برد است. 

جمله "ب": یکی از وظایف هیپوتاالموس، تنظیم فشار خون است. 
جمله"ج": در کتاب دهم دانستیم که هیپوتاالموس داراي گیرنده هاي اسمزي است. 

جمله" د" :هیپوتاالموس زیر تاالموس (نهنج) قرار دارد. پل مغزي پایین تر از هیپوتاالموس قرار گرفته است. 

بررسی گزینه ها:    137
گزینه ( ): از بین هورمون هایی که از غدة فوق کلیه ترشح می شوند، اپی نفرین، نوراپی نفرین و آلدوسترون سبب افزایش فشار خون می 

شوند و هورمون هاي اپی نفرین، نوراپی نفرین و کورتیزول نیز گلوکز خون را افزایش می دهند.  

): در تنظیم فرایند هاي دستگاه تولید مثلی مردان، عالوه بر  و  ، هورمون تستوسترون نیز نقش دارد، اما هورمون گزینه (
تستوسترون در تنظیم چرخه هاي تخمدانی نقشی ندارد.  

. این هورمون ها سبب تجزیۀ گلوکز (نه آب کافت ) : هورمون هایی که در ساختار آن ها ید به کار فته است، عبارتند از   و  گزینه (
نوعی پلی ساکارید) در یاخته ها می شوند.  

): هورمون هایی که از هیپوفیز پسین وارد خون می شوند ( اکسی توسین و ضد ادراري) تحت کنترل هورمون هاي آزاد کننده و مهار  گزینه (
کننده هیپوتاالموسی قرار ندارند. 

تصویر الف مربوط به غدة درون ریز و تصویر ب مربوط به غدة برون ریز است.   138
پروستات، تیروئید، تیموس، جزایر النگرهانس و پاراتیروئید غدد درون ریز هستند و وزیکول سمینال، عرق و پیازي میزراهی غدد برون ریز

هستند. 

یونی که توسط هورمون پاراتیروئیدي در خون افزایش می یابد، یون کلسیم است.   139
. یون کلسیم در روده با مصرف  جذب می شود. 

. یون کلسیم براي بازگشت به شبکۀ آندوپالسمی نیاز به صرف انرژي دارد. 

. یون سدیم با کمک آلدوسترون از کلیه بازجذب می شود. 

. ویتامین  محلول در چربی است و جذب کلسیم به کمک آن صورت می گیرد. 

کاهش هورمون  سبب کاهش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها می شود.   140
بقیۀ گزینه ها  مطالب درستی را بیان می کنند. 
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بررسی گزینه ها:   141
): پیام هورمون هاي مختلف بر روي یک نوع یاخته هدف، می تواند به عملکردهاي متفاوتی تفسیر شود، مثال پیام هورمون کلسی تونین گزینه (

بر اندم هدف استخوان، جذب کلسیم از خون و پیام هورمون پاراتیروئیدي بر روي اندام استخوان، آزاد کردن کلسیم به خون است. 

): مثال پیام هورمون پاراتیروئیدي در استخوان این گونه تفسیر می شود که استخوان تجزیه شده و کلسیم به داخل خون آزاد شود ولی گزینه (
در کلیه بازجذب کلسیم به خون افزیش می یابد. اما در مقابل پیام هورمون هاي تیروئیدي بر همه یاخته هاي هدف خود یکسان تفسیر می شود.

پیام هورمون هاي تیروئیدي، بر یاخته هاي مختلف این است که میزان تجزیه گلوکز و میزان انرژي در دسترس را تنظیم کند. 

): پیام یک نوع هورمون بر روي یک اندام هدف، همیشه یکسان است.  گزینه (

): هر هورمون گیرنده اختصاصی  با ساختار خاص، خود را دارد.   گزینه (

موارد ج و د درست می باشند.   142
بررسی موارد: 

مورد الف) نادرست- ناقل هاي عصبی به فضاي سیناپس ترشح میشوند و به خون نمیریزند.  

مورد ب) نادرست- ناقل هاي عصبی درون نورون، از قبل ساخته شدهاند و در پاسخ به محركها آزاد میشوند. 
مورد ج) درست- پاسخ ناقل هاي عصبی برخالف هورمون ها کوتاه مدت و سریع است. 

مورد د) درست- ناقل هاي عصبی متنوع هستند و یکی از وظایف آنها در دستگاه عصبی (در کنار هورمون ها) کمک به هماهنگ کردن اعمال
بدن است.

جذب فعال قند گلوکز تحت تأثیر یون سدیم است.    143
). از طرفی کلسیم باعث انقباض ماهیچه ها و وجود ویتامین  و یون کلسیم در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است. (رد گزینه ي 

). همین طور با افزایش یا کاهش کلسیم میزان ترشح کلسی تونین از تیروئید دچار تغییر می  کوتاه شدن سارکومرها می شود (رد گزینه ي 

.( گردد (رد گزینه ي 

) می شود پس زیاد کاهش آب خون و افزایش فشار اُسمزي آن، سبب افزایش ترشح هورمون ضد ادراري (  144
شدن آب موجب کاهش ترشح هورمون ضد ادراري می شود.  

) باال بودن هورمون محرك فوق کلیوي باعث باال رفتن هورمون باال بودن مقدار قند خون باعث افزایش ترشح انسولین می شود (رد گزینۀ 

.( ) و همچنین افزایش کلسیم خون نیز موجب افزایش ترشح کلسی تونین می شود (رد گزینۀ  آلدوسترون می شود. رد گزینۀ 

ماهیچۀ خارجی اطراف میز راه مخطط است و با اعصاب پیکري منقبض می شود.   145
بررسی سایر گزینه ها: 

): آلدوسترون موجب افزایش فشارخون می شود. آلدوسترون از غدة فوق کلیه ترشح می شود.  گزینۀ (

): در فرد دیابتی، خون اسیدي می شود. به همین دلیل یون هاي هیدروژن اضافی باید دفع شوند. به این ترتیب فعالیت یاخته هاي گزینۀ (
اطراف لولۀ ادراري افزایش می یابد. 

): در فرد گیاه خوار خون قلیایی شده و یون هیدروژن کم تري تولید می شود. در این افراد بیکربنات بیشتري به صورت غیرفعال از گزینۀ (
لولۀ پیچ خوردة نزدیک دفع می شود.

هورمون هاي مؤثر بر استخوان، کلسی تونین، پاراتیروئیدي و اریتروپویتین هستند.   146
. هیچ یک از  هورمون فوق بازخورد منفی با هیپوفیز ندارد. 

. از بین  هورمون فوق هورمون پاراتیروئیدي با آلدوسترون اندام هدف مشترك دارد. اندام هدف هر دو کلیه است. 

 .  اریتروپویتین در تولید یاخته هاي خونی نقش دارد. 

. همۀ هورمون ها پس از ترشح وارد مایع بین سلولی و خون می شوند که محیط هاي داخلی هستند. 

بخش مورد نظر، هیپوتاالموس (زیر نهنج) است.   147
"الف" "ب" و "ج" درست هستند.
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بررسی موارد: 
"الف": هیپوتاالموس توانایی ترشح هورمون هایی مانند آزاد کننده و مهار کننده به خون را دارد. هورمون از انواع پیک هاي دور برد است. هم 

چنین از نورون هاي آن ناقل عصبی که پیک کوتاه برد است ترشح می شود. 
"ب": یکی از وظایف هیپوتاالموس، تنظیم فشار خون است. 

"ج": در کتاب دهم دانستیم که هیپوتاالموس داراي گیرنده هاي اسمزي است. 

"د" :هیپوتاالموس زیر تاالموس (نهنج) قرار دارد. پل مغزي پایین تر از هیپوتاالموس قرار گرفته است.

یونی که توسط هورمون پاراتیروئیدي در خون افزایش می یابد، یون کلسیم است.   148
. یون کلسیم در روده با مصرف  جذب می شود. 

. یون کلسیم براي بازگشت به شبکۀ آندوپالسمی نیاز به صرف انرژي دارد. 

. یون سدیم با کمک آلدوسترون از کلیه بازجذب می شود.  

. ویتامین  محلول در چربی است و جذب کلسیم به کمک آن صورت می گیرد.

با افزایش هورمون گلوکاگون، تجزیۀ گلیکوژن در کبد افزایش می یابد.   149

: فقدان هورمون هاي تیروئیدي باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود.  گزینۀ   150
: هورمون هاي تیروئیدي بر فعالیت همۀ یاخته هاي بدن از جمله یاخته هاي استخوانی مؤثرند.  گزینۀ 

: هورمون هاي تیروئیدي دو هورمون ید دار به نام هاي  و   هستند.  گزینۀ 

: میزان تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس را تنظیم می کنند.    گزینۀ 

. در دستگاه عصبی و دستگاه درون ریز بافت پوششی در محل هایی مثل رگ هاي خونی یافت می شود. بافت  151
پوششی در سطح زیرین خود داراي غشاي پایه است. 

. دستگاه عصبی، با تک تک یاخته هاي بدن ارتباط ندارد. اما دستگاه درون ریز می تواند بر فعالیت همۀ یاخته هاي بدن تاثیر بگذارد.مثًال همۀ

یاخته هاي بدن، اندام هدف هورمون   و  است. 

. ناقل هاي عصبی، در فضاي سیناپسی ترشح می شوند و تا فواصل دوري نسبت به یاختۀ ترشح کننده منتقل نمی شوند. 

. پیک شیمیایی دستگاه درون ریز هورمون ها هستند که همگی به درون خون ریخته می شوند. اما پیک شیمیایی دستگاه عصبی، هورمون ها و
ناقل هاي عصبی هستند. ناقل هاي عصبی به درون خون ریخته نمی شوند. 

. هورمون هاي ذخیره شده در بخش پسین هیپوفیز، اکسی توسین و ضد ادراري هستند. کاهش هورمون ضد  152
ادراري سبب کاهش غلظت اوره و اوریک اسید می شوند. اما ترشح هورمون هاي آزاد کننده هیپوتاالموسی تاثیري بر ترشح هورمون هاي

هیپوفیز پسین ندارند. 

.  هورمون کورتیزول از بخش قشري فوق کلیه ترشح می شوند نه کلیه. افزایش ترشح هورمون کورتیزول سیستم ایمنی را ضعیف می کند. 

. کاهش هورمون  و  از غدة تیروئید سبب کاهش متابولیسم و در نتیجه کاهش تولید   و  می شود. کاهش هورمون
کلسی تونین مترشحه از غدة تیروئید، سبب برداشت بیش تر کلسیم از مادة زمینۀ استخوان می شود. 

. کاهش شدید هورمون محرکۀ تیروئید باعث کاهش تولید هورمون هاي   و  می شود . براي تولید این هورمون ها به ید نیاز است،

بنابراین مصرف ید هم کاهش می یابد. از طرفی کاهش تولید   و  سبب افزایش هورمون آزاد کنندة هیپوتاالموسی مربوط به هورمون
محرکۀ تیروئیدي توسط یک مکانیسم خود تنظیمی می شود.  

. هورمون کلسی تونین توسط برخی یاخته هاي غدة تیروئید ترشح می شود و در افزایش فعالیت ویتامین   153
نقشی ندارد. 

. هورمون کلسی تونین سبب مهار برداشت کلسیم از خون می شود نه آزاد سازي آن. 

. هورمون کلسی تونین در بازجذب کلسیم در گردیزه ها نقشی ندارد. 

. هورمون کلسی تونین توسط برخی یاخته هاي غدة تیروئید ترشح می شود و سبب مهار برداشت کلسیم از خون می شود. 
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. هنگام افزایش فشار روحی جسمی ترشح برخی هورمون ها مانند کورتیزول افزایش می یابد.   154
. با افزایش میزان ترشح آلدسترون، بازجذب سدیم و به دنبال آن بازجذب آب افزایش می یابد و فشار خون باال می رود، درنتیجه فشار وارد

بر دیوارة سرخرگ آئورت هم افزایش می یابد. 

. کاهش آلدسترون سبب کاهش بازجذب سدیم و افزایش سدیم ادرار می شود. 

. کاهش آلدسترون سبب کاهش سدیم خون می شود.   

در صورت فقدان انسولین:   155
. تجزیۀ پروتئین ها و در نتیجه تولید آمونیاك و اوره افزایش می یابد. 

. به علت تجزیۀ بیش تر چربی ها، مصرف تري گلیسرید ها در یاخته افزایش می یابد.  

. مقدار گلوکز خون و به دنبال آن گلوکز ادرار زیاد می شود. 

. به دنبال افزایش اسیدهاي چرب در خون میزان   خون کاهش و ترشح یون هیدروژن در گردیزه ها افزایش می یابد. 

. هورمون هاي بخش مرکزي فوق کلیه سبب افزایش ضربان قلب و در نتیجه افزایش برون ده قلبی می شوند.   156
. بخش قشري فوق کلیه تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار قرار ندارد. 

. کورتیزول از بخش قشري و اپی نفرین و نور اپی نفرین از بخش مرکزي غدة فوق کلیه، سبب افزایش قند خون و سپس افزایش متابولیسم

می شوند. با افزایش متابولیسم و افزایش  ، فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک نیز افزایش می یابد. 

.  بخش قشري ساختار عصبی ترشح ندارد. 

یاخته ها و آکسون نورون هاي بخش پسین هیپوفیز، با انجام تنفس یاخته اي، دي اکسید کربن و آب تولید می کنند،  157
که این مواد به جریان خون وارد می شوند. 

بررسی سایر گزینه ها: 

) بخش پسین غده ي زیر مغزي، محل ساخت هورمون نیست. بلکه هورمون هاي ترشح شده از بخش پسین غده ي زیر مغزي توسط گزینۀ 
نورون هایی است که جسم سلولی آنها در هیپوتاالموس (زیرنهنج) قرار دارد. 

) فقط بخشی از آکسون نورون هاي هیپوتاالموس در بخش پسین هیپوفیز یافت می شود و جسم یاخته اي نورون ها در هیپوتاالموس گزینۀ 
(زیرنهنج) قرار دارند. 

) هورمون پروالکتین از بخش پسین هیپوفیز ترشح می شود. این هورمون بر تولید شیر در غدد شیري زنان تاثیرگذار است. هورمون گزینۀ 
اکسی توسین که از غدة زیر مغزي ترشح می شود بر روي ترشح شیر (نه ساخت شیر) اثر دارد.

شکل مربوط به غدة فوق کلیه است.   158
. بافت پیوندي سطح کلیه، فقط روي سطح کلیه را می پوشاند. 

. بخش (الف) هورمون هاي جنسی تولید می کند اما بخش (الف) و (ب) اما بخش هیچ کدام تحت تأثیر هورمون هاي  و  نیستند. 

. هورمون آلدوسترون از بخش قشري فوق کلیه ترشح و با افزایش باز جذب سدیم و آب سبب افزایش حجم خون و افزایش فشار خون می 
شود. 

. هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین با باز کردن نایژك ها ظرفیت حیاتی شش ها را افزایش می دهند.

یاخته  هاي ماهیچه  اي، یاخته  هاي کبدي و یاخته هاي پوششی تولید کنندة آنزیم  هاي تجزیۀ گلیکوژن در تجزیۀ  159
گلیکوژن نقش دارند. 

. یاخته هاي پوششی تولید کنندة آنزیم تجزیه کنندة گلیگوژن نیز توانایی تجزیۀ گلیکوژن دارد. یاخته هاي پوششی داراي غشاي پایه یعنی
شبکه از پروتئین ها و گلیکوژن هاي رشته اي هستند. 

. یاخته ممکن است تنفس بیهوازي رخ دهد. 

. هر سه نوع یاخته اگر آلوده به ویروس شوند می توانند اینتروفرون نوع  که نوعی پیک کوتاه برد است تولید کنند. 

. کبد از سیاهرگ باب نیز گلوکز دریافت می کند. 
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شکل مقابل غدة تیروئید را نشان می دهد.   160
. هورمون هاي ید دار این غده شامل  و  می شوند. افزایش این دو هورمون با مکانیسم بازخورد منفی سبب کاهش ترشح نوعی

هورمون آزاد کنندة هیپوتاالموسی می شود. 

. هورمون هاي ترشح شده از این غده عالوه بر  و  هورمون کلسی تونین می باشد. هورمون هاي  و  بر سوخت و ساز همۀ یاخته 
هاي مؤثرند. کلسی تونین نیز با تأثیر بر میزان کلسیم خون بر یاخته هاي استخوانی و ماهیچه اي مؤثر است. 

. هورمون هاي تیروئیدي یعنی  و  با افزایش سوخت و ساز در یاخته هاي زنده سبب افزایش میزان انرژي زیستی می شوند. 

. هورمون کلسی تونین در میزان متابولیسم نقشی ندارند بنابراین سبب افزایش  نمی شوند.

هورمون هاي تیروئیدي، پاراتیروئیدي، کلسی تونین و اریتروپویتین در یاخته هاي سازندة استخوان ران گیرنده  161
دارند. 

. هورمون هاي تیروئیدي میزان تجزیۀ گلوکز در یاخته هاي زنده را افزایش می دهند. 

. هورمون هاي پاراتیروئیدي میزان باز جذب کلسیم از نفرون ها را افزایش می دهد. 

. هورمون پاراتیروئیدي سبب فعال شدن ویتامین  که نوعی ویتامین محلول در چربی است می شود. 

. هیچ یک از هورمون ها به دنبال افزایش دي اکسید کربن ترشح شان افزایش نمی یابد. هورمون اریتروپویتین نیز به دنبال کاهش اکسیژن زیاد
می شود.

،  و  می شود، پس مهار این هورمون باعث توقف هر کدام اپی نفرین باعث فرآیندهاي ذکر شده در شماره هاي   162
از این فرآیندها می شود. اپی نفرین به واسطه افزایش فشار خون ارتفاع  را افزایش می دهد و مهار آدرنالین این ارتفاع را کاهش می دهد.

در بررسی موارد:   163
مورد الف) نادرست؛ هورمون اپی نفرین و نور  اپی نفرین موجب می شوند که نایژك ها را در شش باز کنند، درحالی که انقباض ماهیچه صاف

دیوارة نایژك ها موجب تنگ شدن آن ها می شود. 
مورد ب) درست؛ در پی کاهش فشارخون و کاهش جریان خون در سرخرگ آوران کلیه، آنزیم رنین از دیوارة سرخرگ به خون ترشح می 
شود. رنین نیز با اثر بر آنژوتانین و راه اندازي مجموعه اي از واکنش ها، در نهایت منجر به ترشح آلدوسترون می شود. این هورمون نیز سبب
افزایش باز جذب سدیم و به دنبال آن باز جذب آب از کلیه می شود که در پی آن افزایش حجم خون، حجم مایع میان بافتی نیز افزایش می 

یابد. 
مورد ج) نادرست؛ اگر غلظت مواد حل شده در خوناب از یک حد مشخصی فراتر رود (فشار اسمزي خون باال بره) گیرنده هاي اسمزي در زیر 
نهنج تحریک می شود در نتیجه تحریک این گیرنده ها از یک سو، مرکز تشنگی در زیر نهنج تحریک می کند و از سوي دیگر هورمون

ضدادراري از غده زیر مغزي پسین ترشح می شود، پس هورمون ضد اداري، تحریک کنندة مرکز تشنگی نیست. 

مورد د) درست؛ گاسترین محرك ترشح اسید معده است. بنابراین غلظت  در شیرة معده در عدم حضور گاسترین کاهش می یابد.

پروتئین پادتن توسط یاخته هاي پادتن ساز (پالسموسیت) ساخته و ترشح می شوند.   164
). انسولین توسط یاخته هاي لوزالمعده ساخته می شود نه سلول  هورمون کلسی تونین از غده تیروئید ترشح می شود نه پاراتیروئید (رد گزینۀ 

( ). اینترفرون نوع  توسط یاخته هاي کشنده طبیعی و لنفوسیت هاي  ساخته و ترشح می شود.(رد گزینۀ  هاي کبدي (رد گزینۀ 
مورد «الف» و «ب » صحیح است.   165

بررسی موارد: 
الف) درست، افزایش فعالیت یاخته هاي درون ریز کبد، باعث افزایش هورمون اریتروپویتین در خون و در نتیجه افزایش سرعت تولید گویچه 

هاي قرمز «نتیجه افزایش سلول هاي خونی و به دنبال آن افزایش هماتوکریت می شود. 
ب) درست، با توجه به این که ید در غذاهاي دریایی فراوان است، احتمال شیوع گواتر در نواحی ساحلی کم تر از کوهستانی است. 

ج) نادرست، هورمون محرك فوق کلیه، فقط بخش قشري فوق کلیه را کنترل می کند، چون بخش مرکزي این غده ساختار عصبی دارد و ترشح
هورمون هاي آن تحت تأثیر اعصاب خودمختار (سمپاتیک) قرار دارد. 

موارد «ب» و «د» درست هستند.  166
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بررسی موارد: 
الف) نادرست، هورمون هاي آزاد کننده و مهارکننده به صورت اختصاصی عمل می کنند و هر هورمون، فعالیت گروه خاصی از یاخته هاي ترشحی

هیپوفیز را تنظیم می کنند. 
ب) درست، هورمون اریتروپویتین توسط گروه ویژه اي از یاخته هاي کلیه و کبد به درون خون ترشح می شود و با اثر بر مغز استخوان، سرعت

تولید گویچه هاي قرمز را زیاد می کند. براي ساخت گویچه  قرمز نیز، آهن و فولیک اسید مصرف می شود. 
ج) نادرست، صفحه رشد در بخش تنه استخوان و نزدیک سر استخوان وجود دارد. 

د) درست، برخی از هورمون ها موجب تحریک سلول هاي عصبی می شود. مثًال هورمون هاي جنسی در اثر تنظیم بازخورد منفی، بر نورون هاي
هیپوتاالموس اثر گذاشته و آن ها را تحریک می کنند که هورمون آزادکننده یا مهارکننده تولید کنند.

موارد «ب» و «د» دست هستند.   167
بررسی موارد: 

الف) نادرست - هورمون هاي آزاد کننده و مهارکننده به صورت اختصاصی عمل می کنند و هر هورمون فعالیت گروه خاصی از یاخته هاي
ترشحی و هیپوفیز را تنظیم می کنند. 

ب) درست - هورمون اریتروپیتین توسط گروه ویژه اي از یاخته هاي کلیه و کبد به درون خون ترشح می شود و با اثر بر مغز استخوان، سرعت
تولید گویچه هاي قرمز را زیاد می کند. براي ساخت گویچه  قرمز نیز، آهن و فولیک اسید مصرف می شود. 

ج) نادرست – صفحه رشد در بخش تنه استخوان و نزدیک سر استخوان وجود دارد. 
د) درست – برخی از هورمون ها موجب تحریک سلول هاي عصبی می شود. مثال هورمون هاي جنسی در اثر تنظیم بازخورد منفی، بر نورون هاي

هیپوتاالمس اثر گذاشته و آن ها را تحریک می کنند که هورمون آزادکننده یا مهارکننده تولید کنند.

در دیابت نوع  میزان انسولین خوناب کاهش چشمگیري می یابد، در حالی که در دیابت نوع  ممکن است حتی  168
میزان انسولین خوناب افزایش یابد. 

). در افراد بیمار دیابت شیرین قند دیده می شود نه اینکه قند در هر دو نوع دیابت  خون کاهش یافته و اسیدي می شود (رد گزینۀ 

). چون میزان قند خوناب افزایش می یابد، فشار اسمزي خوناب نیز افزایش افزایش می یابد زیرا در فرد سالم، قند در ادرار نیست. (رد گزینۀ 

) و فرد مرتب احساس تشنگی دارد. می یابد (رد گزینۀ 

هورمون هاي ضد ادراري، پروالکتین و آلدوسترون در حفظ تعادل آب در بدن انسان نقش دارند. این هورمون ها به  169
علت تنظیم فشار اسمزي خوناب و حجم خون می توانند ترشح شوند. هورمون ها از یاخته ترشح شده وارد فضاي بین یاخته اي شده و سپس

وارد خون می شوند. 
بررسی سابر گزینه ها:  

) یاخته هایی که داراي غشاء پایه در سطح زیرین خود هستند، منظور یاخته هاي پوششی هستند. به عنوان مثال هورمون ضد ادراري از گزینۀ 
یاخته هاي عصبی هیپوتالموس ترشح می شود نه یاخته هاي پوششی.  

) ترشح این هورمون ها  فقط در پی تحریک گیرنده هاي اسمزي در هیپوتاالموس (مرکز تنظیم خواب) نیست. براي مثال در مورد گزینۀ 
هورمون آلدوسترون، کاهش مقدار آب خون و کاهش حجم جریان خون یا فشار خون در سرخرگ آوران، کاهش می یابد. در این وضعیت از
دیواره سرخرگ آوران آنزیمی به نام رنین به خون ترشح می شود. رنین با اثر بر یکی از پروتئین هاي خوناب به نام آنژیوتانسین و راه اندازي

مجموعه اي از واکنش ها، باعث می شود از غده فوق کلیه، هورمون آلدوسترون ترشح شود. 

) به عنوان مثال هورمون آلدوسترون از یاخته هاي دستگاه عصبی مرکزي (مغز) ترشح نمی شود. بلکه از یاخته هاي غدة فوق کلیه ترشح گزینۀ 
می شود.   

بخش مرکزي غدد فوق کلیه با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین، نایژك ها را در شش ها باز می کند و گلوکز خوناب  170
را افزایش می دهد. این افزایش گلوکز خوناب موجب افزایش تنفس یاخته اي و درنتیجه افزایش تولید کربن دي اکسید می شود. درنهایت

فعالیت آنزیم کربنیک انیدراز در گویچه هاي قرمز خون افزایش می یابد.
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بررسی سایر گزینه ها: 

) هورمون هاي ضدادراري، پروالکتین و آلدوسترون در تنظیم آب بدن نقش دارند؛ اما تنها هیپوتاالموس هورمون مهارکننده ترشح می  گزینۀ 
کند. 

) براي غدة تیروئید صادق نمی باشد.  گزینۀ 

) در مورد غدة تیروئید که به واسطۀ کلسی تونین در هم ایستایی کلسیم خوناب نقش دارد، صادق نیست.  گزینۀ 
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