مرجع کامل آموزش فصل ( 4تنظیم شیمیایــی)
غدههــای درونریــز :ممکــن اســت یاختههــای درونریــز را بــه صــورت مجتمــع یافــت کــه در ایــن صــورت غــدۀ درون ریــز را تشــکیل مــی دهنــد.
ترشــحات غــدۀ درونریــز بــه خــون وارد میشــوند.

i

نکات تصاویر

هرچه به سطح غدۀ برونریز نزدیکت ر میشویم اندازۀ

یاختهها کوچکتر شده و ظاهر آنها تغییر میکند.

ترشحات غدد درونریز بدن به مویرگهای خونی وارد

میشوند ،به همین دلیل اطراف غدد درونریز مویرگهای
خونی فراوانی وجود دارد.

ﻣﺎدهٔ ﺗﺮﺷﺤﻰ

ﻣﻮﯾﺮگﻫﺎ
ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ درون
ﺧﻮن ﺗﺮﺷﺢ
ﻣﻰﺷﻮد

ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ

تصویر غدۀ برونریز (شکل  ،) 1مربوط به غدۀ عرق است که

ترشحات خود را به سطح پوست میریزد.

ã
Æ

ﻏﺪهٔ درونرﯾﺰ

ﻣﺎدهٔ ﺗﺮﺷﺤﻰ در
ﻏﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻣﺠﺮا وارد ﻣﻰﺷﻮد

٢

ﻏﺪه ﺑﺮونرﯾﺰ

١

موشکافی

غــدد درونریــز چــه تفاوتــی بــا غــدد برونریــز دارنــد؟! غــدد برونریــز ترشــحات خــود را از طریــق مجــرا (هــای) خاصــی بــه ســطح بــدن یــا حفــرات بــدن
میریزنــد امــا غــدد درونریــز ترشــحات خــود را بــه خــون میریزنــد.

ترکیبها

ً
ترکیب با فصل  2دهم :بافــت پوششــی در برخــی از بخشهــای بــدن تشــکیل غــده میدهــد .مثــا یاختــه هــای پوششــی در غــدۀ بزاقــی بــا ترشــح
بــزاق بــه مجراهایــی کــه بــه دهــان راه دارنــد  ،درتســهیل فراینــد بلــع غــذا نقــش مهمــی ایفــا میکننــد.
دســتگاه درونریــز :بــه مجمــوع  1یاختههــای درونریــز  2غــدد درونریــز  3هورمونهــای آنهــا ،دســتگاه درونریــز گفتــه میشــود .ایــن
دستگاه به همراه دستگاه عصبی فعالیتهای بدن را تنظیم میکند و نسبت به محرکهای درونی و بیرونی پاسخ میدهد.

i

نکات تصاویر

ترتیب قرارگیری غدد درونریز از باال به پایین 1 :اپیفیز  2هیپوتاالموس
 3هیپوفیز  4تیروئید و پاراتیروئید  5تیموس  6فوق کلیه پانکراس
 8بیضه (در مردان) و تخمدان (در زنان).

زﯾﺮﻧﻬﻨﺞ
)ﻫﯿﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس(

پانکراس بین دو کلیه و در حفرۀ شکمی قرار دارد .بخش درونریز آن دو

هورمون انسولین و گلوکاگون را به خون ترشح میکند.

اپیفیز (یک عدد) در باالی برجستگیهای چهارگانه قرار دارد .غدۀ تیموس

ﺗﯿﻤﻮس

زﯾﺮ ﻣﻐﺰى
)ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ(
ﺗﯿﺮوﺋﯿﺪ

همانند تیروئید در جلوی نای قرار دارد.

غدههای پاراتیروئید (چهار عدد) در پشت تیروئید و چسبیده به آن میباشند.

غدۀ تیروئید در زیر حنجره ،جلو و باالی نای و مری قرار دارد.

غدۀ فوق کلیۀ چپ نسبت به غدۀ فوق کلیۀ راست در موقعیت باالتری

قرار دارد (همانند کلیهها).

بیضهها (به تعداد دو عدد) در خارج از حفرۀ شکمی درون کیسۀ بیضه قرار دارند.

تیموس در جلوی محل دو شاخه شدن نای به نایژهها و در پشت استخوان

جناغ قرار دارد.

Æ

ترکیبها

ﻟﻮزاﻟﻤﻌﺪه
ﺗﺨﻤﺪان)زن(

ﻓﻮقﮐﻠﯿﻪ

ﺑﯿﻀﻪ)ﻣﺮد(

ترکیب با فصل  4دهم 1 :مویرگ موجود در اطراف غدۀ درون ریز از نوع منفذدار است .در این غدهها  ،یاختههای مویرگها غشا پایۀ ضخیم و کاملی
دارند 2 .هنگامی که هورمونی وارد جریان خون میشود از طریق آن به تمامی اندامهای بدن میرود .در صورتی که این هورمون در یاختههای موجود
در آن اندام گیرنده داشته باشد ،بر روی آن اثر میکند و در غیر این صورت از اندام میگذرد .بر اساس همین ویژگی هورمونها در آزمایشگاه از رگی خاص
خون میگیرند و میزان هورمونهای موجود در آن را اندازه گیری میکنند.

4

مرجع کامل آموزش فصل ( 4تنظیم شیمیایــی)
مــادۀ صفــرا باعــث تســهیل رونــد هضــم و جــذب ویتامیــن  Dبــه عنــوان نوعــی مــادۀ آلــی محلــول در چربــی میشــود 5 .اگــر بــه هــر دلیلــی بــدن دچــار
اختــاالت کبــدی و یــا اختالالتــی در کیســۀ صفــرا شــود تولیــد یــا ترشــح آن دچــار مشــکل میگــردد  ،ایجــاد مشــکل در جــذب ویتامیــن  Dدر نهایــت
باعــث کاهــش جــذب کلســیم و بــاال رفتــن هورمــون پاراتیروئیــدی میشــود .در ایــن صــورت حتــی ممکــن اســت فــرد دچــار پوکــی اســتخوان شــده و
همراه آن میزان کلسی تونین بدن کاهش یابد.

ã

موشکافی

 اختــال در ترشــح کــدام هورمونهــا در نهایــت باعــث اختــال در حرکــت بــدن ،انعقــاد خــون و اختــاالت قلبــی میشــود؟! هورمونهــای
پاراتیروئیــدی و کلســی تونیــن در همایســتایی کلســیم نقــش دارنــد  ،بنابرایــن اختــال در ترشــح ایــن هورمونهــا باعــث اختــال در انقبــاض ماهیچههــا حــرکات
بــدن ،قلــب و مســیر انعقــاد خــون میشــود.
ً
در صــورت بــاال بــودن بیــش از حــد هورمــون پاراتیروئیــدی مثــا در صــورت ایجــاد نوعــی تومــور بدخیــم در غــدد پاراتیروئیــدی در بــدن چــه اتفاقاتــی

ممکــن اســت رخ دهــد ؟
 3افزایــش غلظــت کلســیم خــون  4افزایــش بازجــذب کلســیم از ادرار و کــم بــودن میــزان آن در ادرار  5افزایــش میــزان ویتامیــن  Dتغییــر شــکل یافتــه در بــدن
 6افزایــش جــذب کلســیم در رودۀ باریــک نســبت بــه حالــت طبیعــی  7کاهــش دفــع کلســیم و کمبــود آن در مدفــوع  8افزایــش میــزان هورمــون کلسـیتونین
به منظور جبران وضعیت به وجود آمده  9تنگ شدن رگ ها و افزایش احتمال سکتۀ قلبی و مغزی.
1

W

تجزیــۀ بیــش از حــد مــادۀ زمین ـهای اســتخوان

2

کاهــش اســتحکام اســتخوانها و افزایــش احتمــال ابتــا بــه پوکــی اســتخوان

غدۀ فوق کلیه

غدۀ فوق کلیه روی کلیه قرار دارد و از دو بخش قشـری و مرکزی تشـکیل شـده اسـت که از یکدیگر مسـتقلاند .مسـاحت بخش مرکزی بیشـتر از بخش قشـری
اسـت  .قسـمت قشـری از جنـس بافـت پوششـی ،امـا بخـش مرکـزی از جنـس بافـت عصبـی میباشـد .در واقـع بخـش مرکزی غـدۀ فوق کلیـه از آکسـون های
یاختـه هـای عصبـی تشـکیل شـده اسـت کـه جزئـی از اعصاب سـمپاتیک بدن هسـتند .توجـه کنید که ایـن بخش به تولیـد هورمـون و ناقل هـای عصبی می
پـردازد .هـر دو بخـش مرکـزی و قشـری دارای سـرخرگها ،سـیاهرگ هـا و رگهـای لنفـی هسـتند.از لحاظ انـدازه ،رگهـای موجود در بخـش مرکـزی بزرگتر از
بخـش قشـری هسـتند .همانطـور کـه میدانیـد در صـورت ایجـاد برشـی در کلیه میتـوان در آن بخش مرکزی و قشـری را مشـاهده کـرد .کمی قبـل در رابطه با
ایـن موضـوع صحبـت کردیـم کـه هیپوفیز پیشـین به تولید و ترشـح هورمـون محرک فوق کلیـه می پـردازد  .بدانید که ایـن هورمون محرک بـر روی بخش عصبی
غـدۀ فـوق کلیـه کـه قسـمت مرکـزی آن اسـت تاثیر نمی گذارد و قسـمت قشـری تحـت تاثیر ایـن هورمون میباشـد ،البته نـه تمامـی هورمونهـای آن بلکه تنها
کورتیـزول و آلدوسـترون همچنیـن بـا توجـه بـه شـکل کتـاب درسـی میتـوان گفت غـدۀ فوق کلیه راسـت از غـدۀ فوق کلیـه چپ به دلیـل محل قرارگیـری کبد
و فشـاری کـه بـه کلیـه راسـت وارد میکنـد پاییـن تـر اسـت ،همچنین این دو غده نسـبت بـه پانکراس در سـطح باالتری قـرار میگیرنـد آخرین دنده های قفسـۀ
سـینه در حفاظـت از ایـن غـده های درون ریـز نقش دارنـد (دندههای یـازده و دوازده).
بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه :بخــش مرکــزی ،ســاختار عصبــی دارد .وقتــی فــرد در شــرایط تنــش زا قــرار میگیــرد ،ایــن بخــش دو هورمــون بــه
نامهــای اپینفریــن و نوراپــی نفریــن ترشــح میکنــد .ایــن هورمونهــا ضربــان قلــب ،فشــار خــون و گلوکــز خونــاب را افزایــش میدهنــد و نایژکهــا را در
ش ـشها بــاز میکننــد .چنیــن تغییراتــی بــدن را بــرای پاســخ هــای کوتــاه مــدت آمــاده میکنــد کــه بــه بررســی تــک تــک آنهــا مــی پردازیــم:
 (Aافزایــش ضربــان قلــب :در شــرایط تنــش زا بــه دلیــل افزایــش فعالیــت ماهیچههــای اســکلتی بــدن  ،نیــاز آنهــا بــه اکســیژن و مــواد مغــذی بــرای
انجــام فرآینــد تنفــس یاختــه ای بــاال م ـیرود ،بــه همیــن دلیــل افزایــش ضربــان قلــب کمــک میکنــد تــا فراینــد خــون رســانی بــه ماهیچههــا بــا ســرعت
بیشــتری انجــام شــود .در واقــع بخــش ســمپاتیک دســتگاه عصبــی محیطــی بــا تاثیــر بــر بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه تعــداد ضربــان قلــب در یــک دقیقــه
را افزایــش میدهــد .ایــن تاثیــر بــر روی گــرۀ پیشــاهنگ قلــب اســت کــه میتوانــد تعــداد ضربــان قلــب را کاهــش یــا افزایــش دهــد .توجــه کنیــد کــه در ایــن
صــورت بــه دلیــل بــاال رفتــن تعــداد ضربــان قلــب در دقیقــه میــزان حجــم ضربــه ای در دقیقــه نیــز افزایــش پیــدا میکنــد .همانطــور کــه میدانیــد اگــر حجــم
خــون خروجــی از هــر بطــن (حجــم ضربـهای) را در تعــداد ضربــان قلــب در دقیقــه ضــرب کنیــد بــه بــرونده قلبــی در دقیقــه خواهیــد رســید.
تعداد ضربان قلب در دقیقه × حجم ضربهای = برون ده قلبی  75 Eعدد در دقیقه ×  66میلیلیتر =  5000میلیلیتر
 (Bافزایــش میــزان گلوکــز خــون :بــاز هــم میتــوان گفــت در شــرایط تنــش زا نیــاز بــه گلوکــز در ماهیچههــای بــدن افزایــش پیــدا میکنــد ،بنابرایــن
بــدن بــرای تامیــن ایــن نیــاز دســت بــه دامــن هورمــون گلوکاگــون شــده تــا بــا تجزیــۀ گلیکــوژن هــای ذخیــره ای کبــد میــزان قنــد خــون را افزایــش دهــد.
البتــه بدانیــد کــه دســتگاه ســمپاتیک نیــز بــه همــراه بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه بــرای تجزیــۀ گلیکــوژن بــر روی کبــد تاثیــر مســتقیمی میگذارنــد.
 (Cافزایــش تعــداد تنفــس :در ایــن شــرایط بــه دلیــل افزایــش نیــاز بــه اکســیژن تعــداد تنفــس افزایــش پیــدا میکنــد تــا در حــد امــکان بــدن وارد
تنفــس یاختــه ای بیهــوازی و ورود بــه مســیرهای تخمیــری نشــود.

 (Dگشــاد شــدن نایــژک هــای تنفســی :نایژکهــا بــه عنــوان بخشــی از شـشهای انســان در دیــوارۀ خــود ماهیچههــای صافــی دارنــد کــه توانایــی
تنــگ و گشــاد شــدن را بــه آنهــا میدهــد .در شــرایط تنــش زا بــه دلیــل افزایــش نیــاز بــه هــوای دارای اکســیژن ماهیچههــای صــاف دیــواره نایژکهــا در
حالــت اســتراحت در آمــده و در نتیجــه گشــاد میشــوند .توجــه کنیــد کــه در ایــن صــورت قطــر نــای و نایژههــا تغییــر نمیکنــد (بــه دلیــل داشــتن غضــروف
در دیــواره) .همچنیــن میتــوان گفــت در ایــن صــورت حجــم هــوای مــرده و ظرفیــت تنفســی شــش هــا افزایــش پیــدا میکنــد.
 (Eافزایــش میــزان فشــار خــون و جریــان خــون :همانطــور کــه میدانیــد فشــار خــون در واقــع فشــار وارده از طــرف خــون بــه دیــوارۀ رگ یــا
مقاومــت نســبت بــه حجــم خــون میباشــد .ایــن فشــار در مویــرگ هــا باعــث خــروج مــواد از آنــان بــه درون بافــت میشــود کــه بــه آن فشــار تراوشــی
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