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:عصبی دستگاه هاي یاخته انواع
ها نورون یا عصبی هاي یاخته -1

 هاي اندامک بیشتر گیري قرار محل و عصبی هاي سلول اصلی قسمت واقع در بخش این :سلولی جسم•
.باشد می سلولی

 به گردی سوي از و کرده دریافت سلول جسم از سو یک از را عصبی هاي پیام ها، رشته این :اکسون•
)عصبی پیام فرستنده( .رساند می اکسون پایانه یعنی خود انتهاي

 و ردهک دریافت عصبی هاي سلول سایر یا و هاي محرك از را عصبی هاي پیام ها، رشته این :دندریت•
)عصبی پیام گیرنده( .کنند می منتقل سلولی جسم به

هاي دستگاه عصبی انواع یاخته
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:عصبی دستگاه هاي یاخته انواع
نوروگلیا یا پشتیبان هاي یاخته -1

:دارند عهده بر را مختلفی وظایف و پیچند می عصبی هاي سلول رشته دور به ها یاخته این
عصبی هاي سلول اطراف در میلین غالف تولید•
عصبی هاي سلول از دفاع و تغذیه•
عصبی هاي سلول اطراف مایع همئوستازي یا ایستایی هم حفظ•

 ولسل اما دارند، حضور مرکزي عصبی دستگاه در )Neuroglia( نوروگلیا یا پشتیبان هاي سلول اگرچه :نکته•
.شوند می محسوب غیرعصبی هاي

Schwann( شوان هاي سلول محیطی، عصبی دستگاه در پشتیبان هاي سلول معادل :نکته• cell(باشد می.

3

هاي دستگاه عصبی انواع یاخته

پشتیبانهاي  انواع یاخته
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میلین غالف
 سفید( فسفولیپید و پروتئین جنس از اي ماده دندریت و اکسون اطراف ،عصبی هاي یاخته از بسیاري در•

 .شود می فتهگ میلین غالف کند، می کمک عصبی هاي سلول کردن عایق به که غالف این .پوشاند می )رنگ
.شود می گفته رانویه گره ها محل این به که شود می قطع رشته از میلین غالف ها قسمت برخی در

5

هاي دستگاه عصبی انواع یاخته

 باعث میلین غالف :نکته
 پیام هدایت سرعت افزایش

 با قایسهم در البته( .شود می عصبی
)رقط هم غالفِ بدون هاي سلول

6

ها با یکدیگر ارتباط نورون



1/23/2022

4

 اگزوسیتوز یا رانی برون فرآیند طی دتولی )گلژي دستگاه و اندوپالسمی شبکه همکاري با سلولی جسم توسط عصبی هاي ناقل :نکته•
.شوند سیناپس فضاي وارد و خارج عصبی سلول از

 رابط، حرکتی، نوع از تواند می سیسیناپ پس سلول اما باشد حرکتی یا و حسی رابط، نوع از تواند می سیناپسی پیش سلول :نکته•
باشد ...و ترشحی غده یا اي ماهیچه سلول

.دارد ها، سلول بین عصبی پیام انتقال :نکته•
يها لکانا نشد زبا )3= منحنی فتنر باال( لسلو درون پتانسیل نشد  مثبت علت :نکته•

.است سلول درون به سدیم يها نیو ناگهانی ورود و سدیمی دار یچهدر
يها لکانا نشد زبا )4=منحنی فتنر پائین( لسلو درون نشد منفی علت  :نکته•

.ستا لسلو از پتاسیم يها نیو ناگهانی وجخر و پتاسیمی دار یچهدر

چند نکته

8
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دستگاه عصبی مرکزي؛ مغز

  :نخاع .دارد امتداد کمر تا النخاع بصل از ها مهره ستون درون :نخاع
کند می متصل محیطی عصبی دستگاه به را مغز•
.است بدن هاي انعکاس از بعضی انجام مرکز همچنین•
 ریشه یک نخاعی هرعصب .گویند می نخاعی اعصاب عصب، 62 این به .است متصل نخاع به عصب جفت 31 :نکته

  .دارد شکمی ي ریشه یک و پشتی ي
اند حسی هاي نورون محتوي پشتی هاي ریشه•
اند حرکتی هاي نورون محتوي شکمی هاي ریشه•

دستگاه عصبی مرکزي؛ نخاع
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محافظت از دستگاه عصبی مرکزي

 جفت 31 شامل و دهند می ارتباط بدن دیگر هاي قسمت به را نخاع و مغز محیطی اعصاب
:کنید توجه زیر نمودار به .است مغزي عصب جفت 12 و نخاعی عصب

دستگاه عصبی محیطی

دستگاه عصبی

مرکزي مغز و نخاع

اعصاب مغزي و (محیطی 
)نخاعی

اعصاب حسی

اعصاب حرکتی
دستگاه پیکري

دستگاه خودمختار
اعصاب سمپاتیک

اعصاب پاراسمپاتیک
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مسیر انعکاسی زردپی زیر زانو

+

+

+

_

14

کدستگاه عصبی سمپاتیک و پاراسمپاتی
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هاي حسی گیرنده
 بخشی یا تهیاف تمایز نورون یا عصبی یاخته اغلب حسی، گیرنده هاي :حسی گیرنده تعریف•

 پیام هب را آن و کرده دریافت را بیرونی و درونی محرك هاي اثر می توانند که هستند آن از
.کنند تبدیل عصبی

 تنظیم ←  عصبی پیام هاي به آن تبدیل و محرك ها شناسایی :حسی گیرنده هاي وظیفه•
 هم( ازيهمئوست و پایدار حالت حفظ ←  محیطی تغییرات به پاسخ در بدن شرایط مداوم

بدن )ایستایی
  در یدروژنه یون غلظت فزایش یا کاهش خون، در اکسیژن فشار افزایش و کاهش :درونی محرك هاي :نکته
فشار دما، افزایش و کاهش نور، شدت :بیرونی محرك هاي.خون

 و دهان(شیمیایی ،)بافت ها تمام در(مکانیکی هاي گیرنده :دارد وجود حسی گیرنده نوع پنج محرك، نوع اساس بر :نکته
  .)ت هاباف تمامی در( درد و )چشم در(نوري ،)بدن درون و پوست در(دمایی ،)آئورت و گردنی سرخرگ بینی،

16

بینایی -
:)چشم سفیدي( صلبیه -1
الیه ترین ضخیم و ترین خارجی•
 نقش :)رنگ سفید رنگدانه ذخیره بخاطر( رنگ سفید و محکم•

چشم کره از محافظت
اي رشته پیوندي بافت جنس از•
  تاس شفاف که قرنیه چشم، جلوي در آن شکل تغییر از•

.می آید بوجود ،)ندارد وجود آن رنگ سفید رنگدانه چون(
.خونی رگ هاي حاوي•

 صلبیه زا زیرا است پیوندي بافت جنس از هم قرنیه :نکته
 بر آن، تحدب ولی می شود نور همگرایی باعث و گرفته منشاء
.است ثابت چشم عدسی خالف
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بینایی -حواس ویژه 
:مشیمیه -2
.چشم نازك و میانی الیه•
)چشم کره در نور انکسار از جلوگیري( رنگدانه حاوي•
)چشم بافت هاي تغذیه( فراوانی خونی رگ هاي حاوي•
 قهوه  اي تا یآب از رنگی بازه ( .می آید وجود به عنبیه یعنی چشم، رنگی بخش چشم، جلوي در آن شکل تغییر از•

)سوخته
.دارد قرار مردمک نام به سوراخی عنبیه وسطی بخش در•
 گانیمژ ماهیچه هاي از متشکل واقع در هستند، چشم عدسی تحدب تغییر مسئول که چشم در مژگانی اجسام•

.اند مشیمیه
  آنها به که هستند متصل چشم عدسی به پیوندي بافت جنس از هایی رشته طریق از مژگانی ماهیچه هاي•

.شود می گفته آویزي تارهاي

18

بینایی -
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شنوایی و تعادل –حواس ویژه 

  1/3( یشنوای مجراي و )غضرونی بافت( گوش الله شامل :بیرونی گوش•
 ی،شنوای مجراي انتهاي در .)است استخوانی عمقی 2/3و غضروفی ابتدایی

 ی آیدم در ارتعاش به ماشین بلندگوي مانند که است واقع صماخ پرده
 صماخ ردهپ .می کند تبدیل مکانیکی انرژي به را صوتی انرژي بطوریکه

.است بیرونی گوش از بخشی هم
 صوتی امواج الانتق گوش مجراي وظیفه و صوتی امواج آوري جمع گوش الله وظیفه :نکته

.می باشد گوش میانی بخش به
 ماده که، هستند ریزي برون غدد شنوایی مجراي درون یافته شکل تغییر عرقی غدد :نکته
 لوگیريج خارجی مواد و حشرات ورود از که می کند ترشح مزه تلخ و رنگ زرد مانند، موم

 فیهتص را ورودي هواي که دارد وجود نیز مانند کرك موهاي شنوایی، مجراي درون .می کند
.دارند محافظتی نقش ظریف موهاي و غدد این .می کند
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.می باشد چشایی حس اندام زبان•
 هم ياراد غیر به صورت که است اسکلتی نوع از ماهیچه  اي اندام زبان•

.می شود کنترل
 .ارندد قرار چشایی جوانه نام به ساختارهایی درون چشایی گیرنده هاي•

.رددا راه زبان بیرونی سطح به منفذ یک توسط چشایی جوانه هر
 را ومامیا مزة و تلخی و ،ترشی ،شوري ،شیرینی اصلی مزة پنج انسان•

 براي که است لذیذ معناي به ژاپنی اي کلمه اومامی، .کند می درك
 ارک به دارد، تفاوت دیگر مزة چهار با که مطلوب مزه یک توصیف

رود، می
 انندم دارند گلوتامات آمینواسید که است غذاهایی غالب مزه اومامی•

  .گوشت عصارة

22

پردازش اطالعات حسی 

بینایی : سري پس لب•
 بویایی : پیشانی لب•
چشایی و المسه :آهیانه لب•
شنوایی : گیجگاهی لب•



1/23/2022

12

انواع اسکلت در جانوران

23

هاوظایف استخوان 
 و کنند می تعیین را بدن شکل ها استخوان :پشتیبانی•

 قرمست آن روي بر ساختارها تا کنند می ایجاد را چارچوبی
.نشوند جمع هم روي بر زمین جاذبه علت به و شوند

 و ها استخوان به اسکلتی هاي ماهیچه اتصال :حرکت•
 و استخوان به ماهیچه نیروي انتقال باعث آن انقباض
.شود می آن حرکت

 هاي بخش از استخوانی، اسکلت :درونی هاي اندام حفاظت•
.کند می محافظت ها شش مغز، قلب، نخاع، مانند حساسی

24
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هاوظایف استخوان 
  را خونی هاي سلول که هستند قرمز مغز داراي ها استخوان از بسیاري :خونی هاي سلول تولید•

.کنند می تولید
  استخوان مغز و لنفی هاي گره و  طحال و کبد در سپس و زرده ي کیسه در ابتدا جنینی ي دوره در قرمز گلبول تولید :نکته•

 و دهند می ادامه را قرمز هاي گلبول تولید به همچنان سالگی 5 تا دراز و پهن هاي استخوان قرمز مغز سپس .شوند می ساخته
 تنه به متصل دراز هاي استخوان از کوچکی بخش و پهن هاي استخوان قرمز مغز در فقط قرمز هاي گلبول بعد، به سالگی 5 از

.یابد می ادامه
.تندهس کلسیم و فسفات مانند معدنی مواد ذخیره محل ها استخوان :معدنی مواد ذخیره•
 و شنیدن در گوش کوچک هاي استخوانچه :دیگر اعمال و تکلم شنیدن، به کمک•

.دارند نقش جویدن و تکلم در فک هاي استخوان

25

اجزاء اسکلت انسان
  ،)ها تاندون( ها زردپی ها، غضروف استخوان، 206 شامل انسان اسکلتی دستگاه

 بندي تقسیم بخش دو به توان می را انسان اسکلت .هاست دندان همچنین و ها رباط
:نمود

 رقرا بدن محور صورت به محوري یا مرکزي اسکلت :)محوري( مرکزي بخش•
 این از هایی بخش .کنند می حفاظت قلب و مغز مانند هایی بخش از و است گرفته

  .دارند نقش بدن حرکات و کردن صحبت شنیدن، جویدن، در اسکلت
 به نسبت ها استخوان این .است پا و دست هاي استخوان شامل :جانبی بخش•

.دارند نقش بدن ارادي حرکات در بیشتر محوري، اسکلت

26
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انواع استخوان ها

ها بازو و ساعد ران، مانند دراز هاي استخوان :اول گروه•
چم و پا و دست انگشتان مانند کوتاه هاي استخوان :دوم گروه•
جناق و کتف لگن، جمجمه، مانند پهن هاي استخوان :سوم گروه•
ها مهره ستون مانند نامنظم هاي استخوان :چهارم گروه•

  رکابی و سندانی ،چکشی استخوان میانی گوش کوچک استخوان سه :نکته•
.است رکابی استخوان آنها کوچکترین که شوند می خوانده

27

انواع استخوان ها

28
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مفصل و انواع آن
 فاقد مفصل و اند گرفته قرار هم کنار محکم استخوان دو هاي لبه ،ثابت هاي مفصل در•

  تولد هنگام نوزادان در .اند نوع این از جمجمه هاي استخوان بین مفصل .است حرکت
 ثابت کامالً هنوز )مالج( سر باالي جلوي ناحیه در ویژه به سر هاي استخوان بین هاي مفصل
.اند نشده

 کمر هاي مهره استخوان .اند جزیی حرکتی داراي ها استخوان متحرك، نیمه هاي مفصل در•
  .اند مفصل نوع این داراي

 تر بیش .است مشهود کامالً مفصل محل در هاي استخوان حرکت ،متحرك هاي مفصل در•
.اند نوع این از انگشتان و زانو مانند بدن هاي مفصل

29

اجزاء سازنده مفصل متحرك
 استخوان تا دهد می اجازه آنها صیقلی سطح که ها استخوان سر دو هاي غضروف1.

.کند می جلوگیري ها استخوان فرسایش از و بلغزند تر راحت یکدیگر رو ها
.کند می نگهداري مفصل از و بوده  اي رشته پیوندي بافت جنس از که کپسول2.
.است فتهگر قرار کپسول زیر در که پوششی بافت جنس از الیه مفصلی غشاء3.
 باعث و شود می ترشح کپسول زیر در مفصلی غشاء توسط که مفصلی مایع4.

.شود می اصطکاك کاهش
.دارند می نگه محکم خود جاي سر مفصل محل در را ها استخوان که ها رباط5.
 رد ها استخوان نگهداري در ماهیچه به ها استخوان اتصال بر عالو که ها زردپی6.

.کنند می کمک مفصل محل
  شود می تخریب اه بیماري بعضی و ها آسیب ضربات، زیاد، کارکرد اثر در ها غضروف صیقلی بخش :نکته•

 هاي بیماري باعث تواند می باشد ترمیم از بیش تخریب سرعت اگر .کند می ترمیم را آن دوباره بدن ولی
.شود مفصلی

30
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هاي متحرك انواع مفصل
 این . لگن به ران یا کتف به بازو اتصال محل در اي کاسه و گوي مفصل•

.دارد را جهات همه در حرکت آزادي مفصل نوع
 هب حرکت اجازه خاصی جهت در و خاص حد در فقط  که لوالیی مفصل•

زانو یا  آرنج مفصل مثل دهد، می را استخوان
دست یا پا مچ ناحیه در لغزنده مفصل•
زبرین و زندزیرین اتصال محل در محوري مفصل•

31

مهمبرخی نکات 
زبرین زند استخوان + زیرین زند استخوان = دست ساعد•
نی نازك استخوان + نی درشت استخوان = پا ساق•
نی درشت استخوان + کشکک + ران استخوان = زانو مفصل•
 سر = خارجی قوزك و نی درشت استخوان سر = پا داخلی قوزك•

نی نازك استخوان
 واناستخ از غیر به هستند ثابت چهره و جمجمه استخوان هاي همه ي•

.پایین فک
.است کشکک مفصل، محل در بدن آزاد استخوان  تنها•
 برخی و )لگن و ران مفصل رباط مانند( مفصلی درون ها رباط بعضی•

 .هستند )نی درشت و ران رباط مانند( مفصلی برون دیگر

32
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ماهیچه و حرکت
 نتیجه در بدن حرکات از بسیاري که دارد اسکلتی ماهیچه 611 از بیش انسان بدن•

:است شده مقایسه هم با ها ماهیچه انواع زیر جدول در .آنهاست انقباضات

33

در زیر ظاهر نام ماهیچه
پمیکروسکو

ارادي یا 
غیرارادي

تعداد هسته در 
سلول ماهیچه

سرعت 
عملکرد

حرکت سریععموماً تک هسته ايغیراراديمخططظاهري قلبی

ا اغلب بیش از دو یاراديظاهري مخطط اسکلتی
حرکت سریعسه هسته

عموما یک یا دو غیراراديظاهري صاف صاف
هحرکت آهستهسته هسته اي

:چند نکته مهم

34

.ندک می پیدا کاهش روشن هاي بخش طول ماهیچه، انقباض با•

.شوند می نزدیک هم به Z خط دو ماهیچه، انقباض با•

.دارد وجود روشن بخش سارکومر انتهاي دو در•

.دارد قرار روشن بخش وسط در Z خط•

 آن به که اردد وجود تیره ناحیه یک سارکومر وسط در میکروسکوپ زیر در•
.شود می گفته  M خط

میوزین نه شود می متصل آکتین به کلسیم یون•

•ATP آکتین نه شود می متصل میوزین به فقط
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دنارتباطات الکتروشیمیایی و شیمیایی ب

:می باشد بدن مختلف قسمت هاي بین ارتباط
 که معنی ینا به دارد؛ الکتروشیمیایی ماهیت عصبی دستگاه در ارتباطات :عصبی دستگاه
 یاخته به نورون یک از عصبی پیام انتقال و الکتریکی نوع از نورون طول در عصبی پیام هدایت
.می شود انجام عصبی ناقل مولکول هاي واسطه با و شیمیایی بصورت دیگر،

 و دارد اییشیمی ماهیت بدن مختلف قسمت هاي بین ارتباط سامانه این در :هورمونی دستگاه
.می گردد قرار بر شیمیایی مولکول هاي توسط
 یک از را پیامی که هستند هایی مولکول شیمیایی، پیک هاي :هدف یاخته هاي و شیمیایی پیک
 یاخته هاي رندمی گی قرار مولکول ها این تاثیر تحت که یاخته هاي و می برند دیگر نقطۀ به نقطه

.دارد نام هدف

35

غدد بدنانواع 

 را غدد .کنند می ترشح بیرون به خود از و تولید را موادي که هاست یاخته از اي مجموعه یا اندام غده :تعریف
:می کنند تقسیم گروه دو به می ریزند را خود ترشحی ماده که محلی حسب بر
 نفل یا و بافتی میان مایع خون، یعنی بدن داخلی محیط به را خود ترشحات غدد این :ریز درون غدد -1

.می آیند حساب به غدد این جزو بدن هورمون هاي تمام می کنند، ترشح
 انسان بدن در مهم ریز درون غده هاي .می شود گفته ریز درون دستگاه آنها ترشحی هورمون هاي و ریز درون غدد ها، یاخته مجموع به

.)آل نهپی( رومغزي و تخمدان بیضه، کلیه، فوق پانکراس، تیموس، تیروئید، زیرمغزي، غده زیرنهنج، :از عبارتند
 ی کنند،م ترشح )داخلی محیط از بیرون به( بدن خارجی محیط به را خود ترشحات غدد این :ریز برون غدد -1

.معده در آنزیم کننده ترشح غدد بزاقی، اشکی، غدد ترشحات  مانند
 ته هايیاخ این اما .نیستند غده شکل به ساختاري، لحاظ به و اند نگرفته قرار هم کنار غده بصورت کننده، ترشح یاخته هاي گاه :نکته

.روده در کرتینس و معده در گاسترین هورمون کننده ترشح یاخته هاي مانند می آیند حساب به بدن ریز درون دستگاه جزء نیز پراکنده

36
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انواع پیک هاي شیمیایی
 یاخته چند یا دو بین ارتباط که هستند مولکول هاي ها، پیک این :بُرد کوتاه پیک هاي -1

 نام اب عصبی تنظیم فصل در را مولکول ها نوع این از هایی مثال .می کنند برقرار را هم به نزدیک
.دیدید عصبی دهنده هاي انتقال یا ناقل ها
.می کند اثر یسیناپس پس یاخته بر و شده ترشح سیناپسی پیش یاخته از عصبی ناقل هاي :یادآوري

 هک هستند شیمیایی مولکول هاي واقع در پیک ها نوع این :)ها هورمون(بُرد دور پیک هاي -2
 را خود دفه یاخته فعالیت و شده منتقل بدن دیگر قسمت هاي به سپس و وارد خون به ابتدا

.می دهند تغییر

37

نارتباطات الکتروشیمیایی و شیمیایی بد

38
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نقش هاي هورمون ها در انسان

رشد هورمون جنسی، هاي هورمون :مثال مثلی؛ تولید رفتارهاي و نمو رشد، تنظیم -1
 ،انسولین :مثال ؛)ساز و سوخت( انرژي ذخیره و مصرف تولید، بین هماهنگی ایجاد -2

تیروئیدي هورمون گلوکاگون،
  بدن درون هاي نمک و آب مقدار داشتن نگه ثابت مانند بدن، پایدار حالت حفظ -3
ونینت کلسی پاراتیروئیدي، هورمون ادراري، ضد هورمون آلدوسترون، :مثال ؛)ایستایی هم(
 ،نفرین اپی :مثال گریز؛ و ستیز مانند ها محرك برابر در واکنش انجام به بدن کردن وادار -4

کورتیزول نفرین، نوراپی

39

ها هورمونانواع 

 که جاآن از .می گیرند منشاء کلسترول مولکول از هورمون ها این :استروئیدي هورمون هاي -2
 یاخته یديفسفولیپ غشاء از راحتی به هستند چربی در محلول کلسترول مانند هورمون ها این

 متصل ودخ اختصاصی گیرنده به و می شوند یاخته هسته یا سیتوپالسم وارد و کرده عبور
  .می شوند
 اختهی درونی گیرنده به هورمون اتصال و یاخته درون به هورمون ها این ورود از پس :سازوکار

 به می توان هورمون ها گروه این از .می افتد راه به اي یاخته درون واکنش ها از اي زنجیره خود،
.کرد اشاره آلدوسترون و کوتیزول جنسی، هورمون هاي

 تنظیم با آینده سال که .دمی کنن تنظیم را یاخته فعالیت ژن ها بیان تنظیم طریق از هورمون ها از دسته این :نکته
.شد خواهید آشنا ژن بیان
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)زیرنهنج(هیپوتاالموس  -بدنریز  غدد درون

41

یاخته یا غدهنام هورمون
تولید کننده

غده 
عملکردماهیتعلت ترشحبافت هدفکننده ترشح

ینهیپوفیز پیشزیرنهنجزیرنهنجآزادکننده
تنظیم ترشح هورمون هاي 

تحریک هیپوفیز پیشین جهتآمینواسیديهیپوفیز
دیگرتحریک غده هاي 

ینهیپوفیز پیشزیرنهنجزیرنهنجمهارکننده
تنظیم ترشح هورمون هاي 

پیشین جهتمهار هیپوفیز آمینواسیديهیپوفیز
مهارغده هاي دیگر

نهیپوفیز پسیزیرنهنجیناکسی توس
بافت رحم و غدد 

پستانی

ه کاهش خروج شیر یا نیاز ب
 افزایش انقباضات رحم در

هنگام زایمان
آمینواسیدي

تحریک غدد شیري براي خروج
عضالت صافهمچنین بر شیر و 

جدار رحم اثر کرده و با منقبض
ندکردن آنها به عمل زایمان کمک می ک

نهیپوفیز پسیزیرنهنجضد ادراري
کلیه و مجاري 

افزایش بازجذب آب از نفرون وآمینواسیديیکمبود آب بدن و تشنگنفرون
لوله هاي جمع کننده ادرار

هیپوفیز یا زیر مغزي  -ریز بدن غدد درون

42

یاخته یا غدهنام هورمون
عملکردماهیتعلت ترشحبافت هدفکننده غده ترشحتولید کننده

ینهیپوفیز پیشینهیپوفیز پیش*رشد
کبد و استخوان
و سایر بافت ها و

اندام ها
آمینواسیدينیاز به رشد

هاي بدن و  افزایش متابولیسم یاخته
ها و باعث  رشد طولی و قطري استخوان

افزایش قد

ماهیچه هاي صاف ینهیپوفیز پیشینهیپوفیز پیشپروالکتین
غدد پستانی

ر در نیاز به تولید شی
ر ها طی حاملگی و ترشح شی رشد پستانآمینواسیديدوران شیردهی

پس از زایمان

محرك غده 
غده فوق کلیهینهیپوفیز پیشینهیپوفیز پیشفوق کلیه

تحریک غده فوق 
کلیه جهت ترشح 

هورمون
و  سبب ترشح هورمون از بخش قشريآمینواسیدي

مرکزي غده فوق کلیه می شود
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هیپوفیز یا زیر مغزي  -ریز بدن غدد درون

43

یاخته یا غدهنام هورمون
هتولید کنند

غده 
عملکردماهیتعلت ترشحبافت هدفکننده ترشح

محرك 
تیروئید 

)TSH(
هیپوفیز شینهیپوفیز پی

 تحریک غده تیروئید جهتغده تیروئیدپیشین
ین و سبب ترشح هورمون هاي تیروکسآمینواسیديهاترشح هورمون و یا توقف آن

. شودکلسی تونین از غده تیروئید می

FSHهیپوفیز شینهیپوفیز پی
پیشین

هاي سرتولی در  یاخته
 وبیضه مردان 

هاي فولیکول
تخمدان در زنان

 رشد و بلوغ جنسی و اعمال و
آمینواسیديخصوصیات جنسی

از در مردها تاثیر بر لوله هاي اسپرم س
بیضه ها جهت اسپرم سازي و زن ها 

باعث رشد فولیکول تخمدان

LHهیپوفیز شینهیپوفیز پی
پیشین

ر هاي بینابینی د یاخته
ساز هاي اسپرم لوله

در مردان و تخمدان در 
زنان

 رشد و بلوغ جنسی و اعمال و
آمینواسیديخصوصیات جنسی

یضه در مردها بر یاخته هاي بینابینی ب
ون و اثر و باعث آزاد شدن تستوستر

یر تاث) فولیکول(در زن ها برتخمدان ها 
 و باعث تحریک تخمک گذاري آزاد

.شدن هورمون هاي جنسی می شود

دغده سپردیس یا تیروئی -ریز بدن غدد درون

44

یاخته یا غدهنام هورمون
هتولید کنند

غده 
عملکردماهیتعلت ترشحبافت هدفکننده ترشح

یا تیروکسین
T4*یدغده تیروئغده تیروئید

ماهیچه استخوان و 
 مغز و سایر بافت هاي
 تامین کننده سوخت

ها یاخته

تنظیم سوخت و ساز 
بدن، رشد استخوان و 

ماهیچه

زینآمینواسید تیرو
عنصر  4به اضافه

یُد

ته، نمو کنترل فعالیت متابولیک یاخ
 صحیح مغز، تجزیه پروتئین ها و

ها هافزایش جذب گلوکز توسط یاخت

تري 
ن یدوتیرونی

T3*
یدغده تیروئغده تیروئید

ماهیچه استخوان و 
 مغز و سایر بافت هاي
 تامین کننده سوخت

ها یاخته

تنظیم سوخت و ساز 
بدن، رشد مغز، 

استخوان و ماهیچه در 
کودکی و افزایش 
یهوشیاري در بزرگسال

زینآمینواسید تیرو
تا یُد 3به اضافه 

)گیرنده در هسته(

ته،کنترل فعالیت متابولیک یاخ
 نمو صحیح مغز در دوران کودکی و

،  جلوگیري از عقب افتادگی ذهنی
ب تجزیه پروتئین ها و افزایش جذ

گلوکز توسط یاخته ها

استخوانیدغده تیروئغده تیروئیدینکلسی تون

زیاد شدن کلسیم در 
پالسماي خون و 
ت مستحکم نمودن باف

استخوانی

آمینواسیدي
ز جلوگیري از برداشتن کلسیم ا

ها، کاهش کلسیم در  استخوان
پالسماي خون
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  ترشح صفرا از كبد، كاهش 4  ميزان حجم تنفسي، افزايش 3

  شكمي و پشتي نخاع چه تعداد است؟هاي  هاي موجود در نخاع و مجموع ريشه مجموع عصب .18
1 62- 124  2 31- 62  3 62- 62  4 31- 31  

  .ارتباط دارد.................. و آكسون نورون رابط با .................. در انعكاس زردپي زير زانو، دندريت نورون رابط با  .19
  ن حركتياكسون نورو -دندرين نورون حسي 2  دندريت نورون حسي -اكسون نورون حركتي 1
  اكسون نورون حسي -دندريت نورون حركتي 4  دندريت نورون حركتي -اكسون نورون حسي 3

  .انتقال يابد.................. تواند  كدام نادرست است؟ پيام عصبي نمي .20
  دندريت به جسم سلولي 2  يك نورون به جسم سلولي همان نوروناز آكسون  1
  ورون رابطه به دندريت نورون حسياز آكسون ن 4    از جسم سلولي به آكسون 3
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  دهد؟ در شكل مقابل، عالمت سؤال كدام گيرنده را نشان مي .1
  درد 1
  فشار 2
  گرما 3
  لمس 4
 

  . ....................شود محلي كه عصب بينايي از شبكية چشم انسان خارج مي .2
  .هاي نوري است محتوي گيرنده 2  .اي است هاي استوانه فاقد سلول 1
  .در دقت و تيزبيني اهميت دارد 4  .دارد در امتداد محور نوري كرة چشم قرار 3

  كدام عبارت صحيح است؟ .3
  .گيرد انجام مي صورت كند ر، انتقال پيام عصبي بهدا هاي ميلين در رشته 1
  .تواند نشانة آستيگماتيسم باشد عدم تمركز پرتوهاي نوري بر يك نقطة شبكيه، مي 2
  .شود در گوش انسان، امواج صوتي در مجاري نيم دايره به پيام عصبي تبديل و به مغز ارسال مي 3
  .داردسلول، هزاران جوانه چشايي وجود دارد و هر  سلولدر روي زبان انسان، پنجاه تا صد  4

  .................... .در چشم انسان، زالليه  .4
  .كند أمين ميهاي گيرندة نور ت موادغذايي را براي سلول 1
  .هاي قرنيه نقش دارد با خون در ارتباط است و در تغذية سلول 2
  .اي است كه فضاي جلوي عدسي را پر كرده است مادة شفاف و ژله 3
  .شود ت عدسي را پر كرده است و باعث حفظ شكل كرة چشم ميفضاي پش 4

شود و براي اصالح آن عدسـي   تشكيل مي.................... دور، در تر شود، تصوير اشياء  از حد طبيعي طويل  اگر محور نوري چشم انسان، .5
  .الزم است.................... 

  همگرا -پشت شبكيه 4  واگرا -پشت شبكيه 3  گراوا -جلوي شبكيه 2  گراهم -جلوي شبكيه 1

دهد، پـردازش اطالعـات شـنوايي در     هاي مغز انسان را از نيم رخ نشان مي شكل زير كه لوب .6
  شود؟ دام لوب انجام ميك

  پس سري 1
  پيشاني 2
  آهيانه 3
  گيجگاهي 4

  7فصل آزمون 

1 2 3 4
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1

10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1

 

? 
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  دهد؟ ترين حساسيت را نشان مي هاي زبان به كدام مزه، بيش هر كدام از بخش .7
  شيريني -ها كناره 4  ترشي -نوك 3  تلخي -عقب 2  شوري -نوك 1

  شود؟ هاي عصبي گوش داخلي به كدام بخش ارسال مي پيام .8
  1و  2 1
  3و  2 2
   4و  1 3
  4و  3 4

  شوند؟ هاي غذا با اتصال به كدام سلول نشان داده شده باعث ايجاد پيام عصبي مي مولكول .9
  الف 1
 ب 2

  ج 3
  د 4
  

  .سازد را مي.................... سر استخوان درشت ني  .10
  قوزك خارجي پا 4  قوزك داخلي پا 3  آرنج 2  پاشنه 1

  شود؟ تر ديده مي تار غضروف نوك بيني كدام مورد كمدر بررسي ساخ .11
  همه موارد 4  عصب 2  لنف 2  رگ 1

  تر است؟ هاي زير بيش يك از مفصل قدرت تحرك كدام .12
  مفصل ساق پا و ران 4  مفصل ساعد و بازو 3  مفصل ران يا نيم لگن 2  هاي كمر مفصل مهره 1

  شود؟ يك محسوب مي ي كدامسيستم هاورس، واحد ساختمان .13
  سر استخوان دراز در محل مفصل 4  بخش مياني استخوان جمجمه 3  بخش مياني استخوان كتف 2  تنة استخوان دراز 1

  .هستند.................... هاي  ترتيب از استخوان كشكك و ترقوه به .14
  سر -دست 4  دست -پا 3  تنه -دست 2  تنه -پا 1

  ؟شود نمييك از موارد زير مشاهده  دريافت استخواني اسفنجي كدام .15
  اي مادة زمينه 4  هاي استخواني سلول 3  مغز قرمز 2  مغز زرد 1

1

2
3

4

دبجالف
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كند كه خواب او بيش از حد معمـول اسـت و    مي مادر او مطرح. قرار گرفته استساله به علت كوتاه قدي مورد معاينه  8اي  پسر بچه .1
. كـم بـوده اسـت   ) از غـذا (نالد و در يك سال گذشته كمي اضافه وزن پيدا كرده است درحالي كـه انـرژي دريـافتي او     از سرما مي

  سي علت نارسايي او كدام است؟ترين كار براي برر مناسب. هاي او كند شده است العمل درصورت او كوچك مانده و عكس
  بررسي عملكرد غدة تيروئيد 2    دادن آزمايش ادرار 1
  گيري مقدار كلسيم خون اندازه 4    گيري مقدار قندخون اندازه 3

  .شود از مرگ آن جلوگيري مي. خورانده شود................ مقداري زيادي هورمون آلدسترون اگر به جانور فاقد  .2
  پروتئين 4  آب 3  نمك 2  گلوكز 1

  .تواند سبب شوك عصبي شود مي................ بنابراين افزايش ترشح هورمون . هاي عصبي مغز گلوكز است تنها سوخت سلول .3
  آدرنالين 2    تيروكسين 1
  انسولين 4    هورمون رشد 3

ي از غـدد درون ريـز بـدن    فردي دچار مشكل انعقادي شده است پزشكان معتقدند اين مشكل مربوط به بروز اختالل در عملكرد يك .4
  ريز رخ داده است؟ به نظر شما اين اختالل در عملكرد غدة درون. باشد مي
  هيپوفيزپسين 4  آدرنال 3  پاراتيروئيد 2  موستي 1

  ماندگي ذهني جنين شود؟ تواند سبب بروز عقب كمبود كدام هورمون در بدن مادر در مراحل بارداري مي .5
  كورتيزول 4  تيروكسين 3  آدرنالين 2  هورمون رشد 1

  يابد؟ افزايش مي ATPترشحات ميزان توليد با افزايش  .6
  آدرنال 4  غدد جنسي 3  تيروئيد 2  هيپوفيز 1

  گيرد؟ كدام مورد قرار مي xدر نمودار مقابل به جاي  .7
 گلوكاگون 1

  انسولين 2
 هورمون رشد 3

  آدرنالين 4

  استروئيد است؟كدام هورمون از جنس  .8
  انسولين 2    تستوسترون 1
  پاراتورمون 4    تيروكسين 3

  كند؟ تري پيدا مي در هنگام مشاهدة يك فيلم ترسناك، ترشح كدام هورمون افزايش بيش .9
  پاراتورمون 4  تيروكسين 3  انسولين 2  آدرنالين 1

  8آزمون فصل 

قند خون

گليكوژن
x

1 2 3 4
1 1 1 1 1
2 1 1 1 1
3 1 1 1 1
4 1 1 1 1
5 1 1 1 1
6 1 1 1 1
7 1 1 1 1
8 1 1 1 1
9 1 1 1 1

10 1 1 1 1
11 1 1 1 1
12 1 1 1 1
13 1 1 1 1
14 1 1 1 1
15 1 1 1 1
16 1 1 1 1
17 1 1 1 1
18 1 1 1 1
19 1 1 1 1
20 1 1 1 1
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  خصوصيت رفتار در شرايط بحراني چيست؟ .10
  .روند كنند و به شدت از بين مي اين رفتار به شدت بروز پيدا مي 1
  .روند كنند و به شدت از بين مي اين رفتارها به آرامي بروز پيدا مي 2
  .روند كنند و به آرامي از بين مي اين رفتارها به شدت بروز پيدا مي 3
  .وندر كنند و به آرامي از بين مي اين رفتارها به آرامي بروز پيدا مي 4

  افتد؟ كدام مورد از رفتارهايي نيست كه در شرايط بحراني براي بدن اتفاق مي .11
  تغيير رنگ چهره 4  افزايش ضربان قلب 3  افزايش فشار خون 2  نفس كشيدن عميق 1

  آيند؟ ها به كمك بدن مي در شرايط بحراني روحي و جسمي، كدام غده .12
  تيروئيد 4  پانكراس 3  هيپوفيز 2  فوق كليوي 1

  ها است؟ هاي ظاهري جنسي به دليل فعاليت كدام غده ر شدن تفاوتت مشخص .13
  فوق كليوي و پانكراس 4  هيپوفيز و كبد 3  تيروئيد و پشت تيروئيد 2  بيضه و تخمدان 1

  شوند؟ ها باعث بروز صفات ثانوية زنانه در بدن مي كدام هورمون .14
  پروژسترون )د  انسولين )ج  تستوسترون )ب  استروژن )الف

  ج - ب 4  د - ج 3  الف - د 2  ب - الف 1

  .................هاي غدة فوق كليوي  يكي از هورمون .15
  .شود تا نياز بدن تأمين گردد با دفع سديم از خون باعث كاهش فشار خون مي 1
  .شود تا نياز بدن تأمين گردد با دفع سديم از خون باعث افزايش فشار خون مي 2
  .شود تا نياز بدن تأمين گردد با جذب سديم به خون باعث افزايش فشار خون مي 3
  .شود تا نياز بدن تأمين گردد با جذب سديم به خون باعث كاهش فشار خون مي 4

و عملكـرد  .  .................، اين عنصـر در عملكـرد اعصـاب تـأثيري     ................. ها  عنصر كلسيم تأثير مهمي در عملكرد صحيح ماهيچه .16
  ................. .ها وابسته به اين عنصر  صحيح چشم

  است -ندارد -ندارد 4  نيست -ندارد -دارد 3  نيست -دارد -دارد 2  است -دارد -ندارد 1

  هاي جنسي كدام عبارت درست است؟ در ارتباط با صفحات و هورمون .17
  .وندش اي جنسي به داخل دستگاه تناسلي و خون وارد مي هورمون 1
  .شود در خون زنان هورمون تستوسترون ديده مي 2
  .شوند هاي جنسي فقط در سن بلوغ ترشح مي هورمون 3
  .دنكن صفات جنسي كالً بعد از بلوغ بروز پيدا مي 4
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  هاي تنظيم كلسيم خون است؟ كدام مورد از راه .18
  ها هاي ترشح شده از غدة پشت تيروئيد بر استخوان تأثير هورمون 1
  ها هاي ترشح شده از غدة تيروئيد بر دندان تأثير هورمون 2
  ها هاي ترشح شده از غدة فوق كليوي بر روده تأثير هورمون 3
  ها هاي ترشح شده از غدة هيپوفيز بر كليه تأثير هورمون 4

تواند بـه   هاي زير مي مونيك از هور فردي به دليل از دست دادن والدين خود در معرض ناراحتي اعصاب و افسردگي قرار دارد كدام .19
  تري براي تحمل اين شرايط نمايد؟ اين فرد كمك بيش

  استروژن 4  آدرنالين 3  تيروكسين 2  كورتيزول 1

پزشك معالج بدون آن كه متوجه ابتالي فرد به ديابت شود اقـدام بـه   . به بيمارستان آورده شده استفردي مصدوم توسط اورژانس  .20
توانـد نشـان    نظر شما كدام نمودار زير مـي  نمايد با توجه به شناختي كه از بيماري ديابت داريد به تزريق سرم قندي نمكي به فرد مي

  دهندة ميزان گلوكز موجود در خون فرد باشد؟
1

   

2

   

3

   

4

   
  

قند خون

زمان

قند خون

زمان

قند خون

زمان

قند خون

زمان


