خالصهای از هورمون ها و دستگاه درون ریز زیست یازدهم
انواع هورمونها و تنظیم هورموین ،بخشیی از فصییت تنظیم شیییمیایی (فصییت ارار ا از زیسییت
یازدهم اسیییت مه مالمور ح ان من ور هالزه ز یادی به بخشهای سیییوا

خیز آن مانند پ یکهای

شیییمیایی و تنظیم بازخوردی هورمونها دارد! در ادامه با خالصییهای از تنظیم شیییمیایی زیسییت
یازدهم را ف ا خواهید گ فت.
در پ یاختگان (پ سییلویهاا ،سیییلو ها نیمتوانند مسیییتات از ی دیگ همت منند ،بناب این نیاز به
یکس ی م انیسمهایی است مه این ارتباط رز را ایجاد مند .اگ به خاح داشته باشید در فصت
او

با د ستگاه ه صیب آ شنا شدید اما م ش یل مه وجود دارد این ا ست مه این د ستگاه با تک تک

یاختههای بدن ارتباط ندارد ،بناب این نیاز به یک د ستگاه دیگ داریم مه این م ش ت را در بدن حت
مند و آن ،دستگاه هورموین و تنظیم شیمیایی است.
ب ای درک برت این فصییت در ابتدا باید با یکسیی ی مهاهیم همنون پیک شیییمیایی ،یاخته هدف،
هورمون و ...آشنا شوید.
پیک شیمیایی
 مول وی است مه پیایم را منتات یممند.
 ب ا ساس م سافیت مه پیک حی یممند تا به یاخته هدف ب سد ،آنها
را به دو گ وه موتاه ب د و دور ب د تاسیم یممنند.


پیکهای موتاه ب د

 بین یاختههایی مه در نزدیک هم اند ،ارتباط ب ز ار یممند.
 مثا  :نازت هصیب


پیکهای دور ب د

 به ج یان خون وارد شییده و پیا را به فاصییلهای دور
منتات یممنند.

 مثا  :هورمونها
ن ته :اگ یاختههای هصیب ،پیک شیمیایی را به خون ت شح منند ،این پیک هورمون نامیده یمشود
نه نازت هصیب!
یاخته هدف :یاختهای مه پیا را دریافت یممند.
سوای مه مم ن ا ست پیش بیاید این ا ست مه پیک اگونه یاخته هدف را از میان انبوه یاختهها
پیدا یممند؟ پاسیییی این اسیییت مه یاخته هدف ،ب ای پیک گی ندهای دارد و مول و

پیک ،تنرا ب

یاختهای یم تواند تاثی بگذارد مه گی نده آن را داشیییته باشییید مه این یاخته ،همان یاخته هدف
نامیده یمشود.
ن ته :ب اساس نوع هورمون و نوع یاخته هدف ،پیا پیک به همل

د خایص تهسی یمشود.

غده درون ریز
 از تجمع یاختههای درون ریز به وجود یمآید.
دستگاه درون ریز
 به مجموع یاختهها و غدد درون ریز و هورمونهای آنها گهته یمشییود مه فالالیتهای بدن
را به وسیله هورمونها تنظیم یممند.
ه مان حور مه گهتیم بخش مریم از دسیییت گاه درون ریز ،غدد
هستند مه امنون یمخواهیم به ب ریس تالدادی از آنرا بپ دازیم.

انواع غده های درون ریز
 -1هیپوفیز
 تا یبا به اندازه یک نخود است.
 با سازهای به هیپوتارموس اتصا

دارد.

 درون یک گودی در استخواین از مف جمجمه
ز ار دارد.
 شییامت سییه بخش پیشییین ،میاین و پسییین
است.
بخش پیشین
 زی نظ هیپوتارموس ،شش هورمون ت شح یممند مه هبارتند از:


هورمون رشد :باهث رشد حوی استخوانهای دراز یمشود.



هورمون پ ورمتین :پس از تولد نوزاد ،غدد شی ی را به تولید شی وا یمدارد و هم انین
در د ستگاه ایمین و حهظ تالاد

آب در ه دو جنس و تنظیم ف ایندهای د ستگاه تولید مثت

در م دان ناش دارد.


هورمون مح ک تی وئید :فالالیت غده تی وئید (سپ دیسا را تح یک یممند.



هورمون مح ک فوق ملیه :فالالیت غده فوق ملیه را تح یک یممند.



هورمونهای مح ک غدد جنیس ( LHو FSHا :مار غدههای جنیس (تخمدان و بیضها را تنظیم
یممنند.

بخش میاین
 در انسان به خویب شناخته نشده است.
بخش پسین
 هیچ هورموین نیمسازد!
 فاط مار ذخی ه و ت شح هورمون را ب هرده دارد.
 دو هومون امیس ی توسییین و دیید ادراری در جسییم
سیییلوی یاخ ته های هصییییب هیپو تارموس تول ید
یمشیییوند و از ح یک آمسیییونها (آسیییههاا به این
بخش یمرسند.
ن ته :هیپوتارموس توسییط رگهای خوین با بخش پیشییین ارتباط دارد ،به حوری ه هیپوتارموس،
هورمونهای آزاد مننده و مرار مننده ت شح یممند مه سبب یم شوند هورمونهای بخش پی شین
ت شح شوند یا این ه ت شح آنرا متوزف شود اما ارتباط هیپوتارموس با بخش پ سین هیپوفیز از
ح یک یاختههای هصیب است.
 -2غده تی وئید (سپ دیسا
 در زی حنج ه ز ار دارد.
 هومونهییای مت شیییحییه از آن هبییارتنیید از هورمونهییای
تی وئیدی مه شامت  T3و  T4هستند.
 در ساختارشان ید وجود دارد.
 میزان تجزیه گلومز و ان ژی در دست س را تنظیم یممنند.

 همه یاختههای بدن ،یاخته هدفشان هستند.
ن ته :در دوران جنیین و مودیک T3 ،ب ای نمو دستگاه هصیب م مزی رز است.
گوات
از آنجا مه هورمون های تی وئیدی ،ید دار هسیییتند ،اگ ید در غذا به مادار مافی نباشییید ،آنگاه
هورمونهای تی وئیدی به اندازه مافی سییاخته نیمشییوند مه در این هنگا غده هیپوفیز ،هورمون
مح ک تی وئید ت شح م ده مه سبب رشد بی شت غده شده تا بتواند ید بی شت ی جذب مند و به
همین ت تیب ه اه فالالیت غده تی وئید بیشییت شییود به دنبا

آن غده هم بزرگت یمشییود مه در

این صییورم یمگوییم شییخب به گوات مبتال شییده اسییت.
م ص ف غذاهای دریایی یمتواند از گوات پی شگی ی مند ،ا ا
مه ید در غذاهای دریایی ف اوان اسیییت و ب نامههای غذایی
متیک به ف اودههای غی دریایی زادر به پاسییخگویی ید مورد
نیاز بدن نیمباشد!


ملیس تونین

 هنگایممه ملسیییم در خوناب (پالسییماا زیاد باشیید ،از ب داشییت ملسیییم از اسییتخوانها
جلوگی ی یممند.
 -3غدههای پاراتی وئید
 به تالداد ارار هدد در پشت غده تی وئید ز ار دارند.
 ت شح هورمون پاراتی وئیدی را ب هرده دارند.

 -4هورمون پاراتی وئیدی
زماین مه مل سیم خوناب ماهش یابد ت شح یم شود .به این صورم همت یممند مه مل سیم را از
ماده زمینه استخوان جدا یممند و بازجذب ملسیم را در ملیه افزایش یمدهد و هم انین از ح یک

اث ب ویتامین  Dآن را به ش ی یل تبدیت یممند مه یمتواند جذب ملسیییم از روده را افزایش دهد،
در نتیجه ممبود ویتامین  Dسبب ماهش جذب ملسیم از روده یمشود.
 -5غده فوق ملیه
 ب روی ملیه ز ار دارد.
 شامت دو بخش زش ی و م مزی است.
بخش م مزی
 دارای ساختار هصیب است.
 در شییی ایط تنش زا ،دو هورمون ایپ نه ین و نور ایپ نه ین ت شیییح
یم مند مه دییی بان زلب ،فشیییار خون و گلومز خوناب را افزایش یمدهند و نایژکها را در
ششها باز یممنند مه این تغیی ام بدن را ب ای پاسیهای موتاه مدم آماده یممند.
بخش زش ی
هورمونهای مت شحه از آن هبارتند از:


مورتیزو

 در پاسی به تنشهای حورین مدم ت شح یمشود.
 گلومز خوناب را افزایش یمدهد.
 ادامه ت شح آن یمتواند دستگاه ایمین را تضالیف مند.


آلدوست ون:

 سبب افزایش فشار خون یم شود .به این صورم مه این هورمون بازجذب سدیم را ازملیه
افزایش یمدهد مه به دنبا


آن آب هم بازجذب یمشود.

هورمون جنیس زنانه و م دانه :در ه دو جنس ت شح یممند.

 -6غده لوزالمالده (پان

اسا

شامت دو بخش است:


بخش ب ون ریز:

 ت شیییح آنزیم هییای گوارو و بی

بنییام را

ب هرده دارد


بخش درون ریز:

 هورمونهای انسولین و گلوماگون از آن ت شح
یمشود.
 جزای رنگ هانس در این بخش ز ار دارد.
جزای رنگ هانس
 مجموههای از سلو هایی درون لوزالمالده هستند مه هورمونهای گلوماگون و انسولین را
ت شح یممنند.
ن ته :گلوماگون ب خالف انسییولین در پاسییی به ماهش گلومز خون ت شییح شییده و باهث تجزیه
گلی وژن به گلومز یمشود و سبب افزایش زند خون یمشود.
دیابت شی ین
در هنگا افزایش گلومز خون ،ان سولین ت شح یم شود مه باهث ورود گلومز به یاختهها یم شود
اما اگ یاخته ها نتوانند گلومز را از خون بگی ند ،غلظت آن افزایش یم یابد و گلومز و به دنبا

آن

آب وارد ادرار یمشود مه سبب ایجاد بیماری دیابت شی ین یمشود مه خود ب دو نوع است:
دیابت نوع یک
 انسولین ت شح نیمشود یا به اندازه مافی ت شح نیمشود.

 یک بیماری خود ایمین محسیییوب یمشیییود مه دسیییتگاه ایمین ،یاختههای ت شیییح مننده
انسولین در جزای رنگ هانس را از بین یمب د.
 با تزریک انسولین ،تحت منت

در خواهد آمد.

دیابت نوع دو
 انسولین به مادار مافی وجود دارد وی گی ندههای انسولین به آن پاسی نیمدهند.
 از سن حدود ارت سالیگ به بالد ظاه یمشود.
 اازی ،هد

تح ک و ژنتیک از هوامت موث در ب وز این بیماری است.

 -7غده ایپ فیز
 از غدد درون ریز مغز است.
 در باری ب جستیگهای ارارگانه ز ار دارد.
 ت شیییح هورمون مالتونین را ب هرده دارد :مادار ت شیییح آن در
شب به حدامث و در نزدییک ظر به حدازت یمر سد .همل

د

این هورمون در انسییان به خویب ماللو نیسییت اما این حور به
نظ یمآید مه در تنظیم ریتم های شبانه روزی ناش داشته باشد.
 -8غده تیموس
 هورمون تیموسین ت شح یممند مه در تمایز لنهوسیتها ناش دارد.
در آخ به مبحث تنظیم هورمونها یمپ دازیم!

تنظیم بازخوردی ت شح هورمونها
 به دو صورم منهی و مثبت دیده یمشود.

تنظیم بازخوردی منهی
 افزایش مادار یک هورمون یا تاثی اث آن ،باهث ماهش ت شیییح همان هورمون یمشیییود و
بالال س.
 مثا  :تنظیم انسولین
تنظیم بازخوردی مثبت
 افزایش مادار یک هورمون یا تاثی ام آن ،باهث افزایش ت شح همان هورمون یمشود.
 مثا  :تنظیم امیس توسین

