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 خالصه فصل ششم : 

 دهند. یم لیرا تشک یکنند، دستگاه هورمون یم دیکه هورمون تول ییها اختهیاز غدد و  یگروه:  یدستگاه هورمون

 شوند. یترشح، و وارد خون م )غدد یا سلول خاص(یدر بدن هستند که از دستگاه هورمون ییایمیش باتیهورمون ها ترکهورمون : 

( ادیز ایکم ) میآنها را تنظ تیرسند و فعال یهدف خود م یاندام ها ایخون به اندام  قیهورمون ها از طر: ها هورمون کلی وظیفه 

 کنند. یم

 است. حساس به هورمون( اختهیسلول های )از  خاصیاندام هدف شامل مجموعه  اندام هدف :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دیاستخوان ها تول بر ریبا تأث نیهورمون همچن نیشود. ا یبر استخوان ها باعث رشد قدِ ما م ریهورمون رشد با تأث هورمون رشد :

 دهد. یم شیرا در استخوان افزا میکند و جذب کلس یم ادیرا ز یخون یها اختهی

 رهیذخ و دیآنها تول جهیکنند که نت یم کنترل )واپایش(را  ییندهایفرا دیروئتیغده  یهورمون ها :)متابولیسم(  سوخت و ساز میتنظ

 کنند.  یم نیرا در مواقع مختلف تأم سلولها ازیمورد ن یعمل، انرژ نیبدن است و با ا (اختهیسلولهای)در  یانرژ

  یاریهوش شیباعث افزا یبزرگسالمغز و در  ژهیبه و رشد بهتر اندام هاباعث  یکودکدر  غده تیروئید یهورمون ها : 1نکته 

 شوند. یم

 کند؛ یآن را از خون جذب م د،یروئیرود که ت یبه کار م دی د،یروئتیغده  یساخته شدن هورمون ها در نقش عنصر یُد در بدن :

 مؤثر است. غده نیدر کارکرد ا ینمک معمول یدار به جا دیُاستفاده از نمک  ای یمثل ماه دداریُ یمصرف غذاها نینابراب

 

 

 



 
 

 

 

 انواع بیماری دیابت )بیماری قند خون( :

ترشح هورمون  زانیاست، به م یارث شتریکه ب قند یمارینوع ب نیا  یا  بیماری قند جوانی )وابسته به انسولین( : 1دیابت نوع  -1 

 شود. یقند م یماریب ۀقند خون و بروز نشان شیافزا باعث نیکاهش انسولبه طوری که  مرتبط است. نیانسول

و خوردن بیش از حد کربوهیدرات و چربی، احتمال بروز آن را  تحرکچاقی، عدم   یا بیماری قند بزرگسالی : 2دیابت نوع  -2

 د.می کن بیشتر

 

 

 

 

 

 

 

 مقابله با فشارهای روحی و جسمی)استرس( : 

در  یراتییتغ م،یریگ می قرار …و گرانیشدن از رفتار د ناراحت تصادف، زان،یمرگ عز دن،یمانند ترس یا ژهیو تیما در وضع یوقت

 فوق کلیه غده یهورمون ها، شود یم کاسته از شدت آن یبعد از مدت یاست ول شتریدهد که ابتدا شدت آن ب یرخ م ما رفتار و بدن

 دهند. یم شیکنند؛ مثالً قندخون، فشارخون و ضربان قلب را افزا یکمک م بدن حالت به نیمختلف در ا یبه روش ها

ت. زیرا در این حالت ایمنی اس بدن خطرناک یبرا یعصب یها یو ناراحت یفشار روح تیمدت در وضع یقرار گرفتن طوالن:  2نکته 

 بدن برای مقابله با بسیاری از آمادگی ندارد.و  کاهش یافتهبدن 

 

  بدن یها چهیاعصاب و ماه حیعملکرد صح،   استحکام استخوان ها و دندان هانقش کلسیم در بدن : 

 راه های تنظیم کلسیم خون توسط غده پاراتیروئید :

 افزایش جذب کلسیم در روده -3آزاد کردن کلسیم به درون خون در استخوان  -2افزایش باز جذب کلسیم از ادرار در کلیه  -1

 

 

 

 سلول های )یاخته( ماهیچه ای

 تنظیم قند خون : 



 
 

 

 کند که با وجود آنها یدر فرد بروز م یراتییقرار دارد، تغ یو نوجوان یکودک نبی که بلوغ،در دوره صفات ثانویه جنسی : 

  می گویند.  یجنس هیصفات ثانو ، صفات نیابه  شود.  یدو جنس مشخص تر م یظاهر یها تفاوت

رشد استخوان ها و  -3 بدن گرید یمو در صورت و قسمت ها دنیروئ -2 شدن صدا بم -1 انواع صفات ثانویه جنسی در مردان :

 ماهیچه ها

 بدن یاز قسمت ها یمو در بعض شیرو -3استخوان لگن  رشد -2رشد سینه ها  -1 انواع صفات ثانویه جنسی در زنان :

 .تخمدان ها هستند ها و در زنان ضهیدر مردان ب یغدد جنس : 3نکته 

 سلول های جنسی -2ساخت هورمون های جنسی  -1وظایف غدد جنسی : 

 

 (رونتسو)تست همردان یهورمون جنستولید و ترشح  -2 ،اسپرم )زامه( یا نر یِجنس ( اختهیسلولهای )  -1 بیضه ها :نقش 

 تولید و ترشح هورمون جنسی زنانه )استروژن و پروژسترون(  -2)تخمک( ماده  یجنس (اختهی)هایسلولتولید  -1 ها : تخمداننقش 

 بیضه ها  و تخمدان ها از دوران بلوغ به بعد فعال می شوند. : 4نکته 

 .دارند قرار رحم کنار و شکممحوطه بیضه ها در کسیه بیضه و تخمدان ها در :  5نکته 

کنند. مثال با  یم میخودشان مقدار ترشح خودشان را تنظ یعنیدارند  یمیخود تنظ سمیاز هورمونها مکان یبرخ تنظیمی :خود 

شده  میتنظ نیکه قند آن با انسول یشود. خون یباعث کاهش قند خون م نیانسول ترشح با( لوزالمعده  افزایش قند خون پانکراس)

از غدد،  یاریصورت بس نیدهد؛ به هم یرا کاهش م نیگذارد و ترشح انسول یم ریبر آن تأث (لوزالمعدهپانکراس ) است با عبور از

 .ندیگو یم یمیکنند که به آن خود تنظ یم میخون تنظ بیترک رییخود را براساس تغ یدیتول هورمون مقدار

 کند. یم میرا تنظ یو غدد جنس هیغده فوق کل د،یروئیاز غده ها مانند غده ت یعمل برخ زیپوفیغده ه : 6 نکته

 شود. یتوسط مغز کنترل م زیپوفیعمل غده ه  : 7 نکته

 

 

 

 

 

 

 تفاوت تنظیم عصبی و هورمونی




