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1. کدام هورمون از اتالف سدیم جلوگیري می کند؟

4) گلوکاگون3) کورتیزول2) آلدوسترون1) اپی نفرین

2. در دیابت شیرین ..................
2) چربی موجود در سلول ها کمتر تجزیه می شود.1)  خون افزایش می یابد.

4) مقدار بیشتري گلوکز به سلول ها وارد می شود.3) مقدار زیادي آب از طریق کلیه ها دفع می شود.

3. کدام در مورد انسان صحیح است؟
1) آلدسترون، با بازجذب سدیم، فشار خون را افزایش می دهد.

2) گلوکاگون، باعث تبدیل گلوکز به گلیکوژن ذخیره اي می شود.
3) مالتونین، معموًال در پاسخ به روشنایی ترشح می شود.

4) دیابت نوع دوم، معموًال در سنین کودکی عارض می شود.

4. کدام گزینه، از ترشحات غدة برون ریز محسوب می شود؟
4) اکسی توسین3) کورتیزول2) سکرتین1) لیزوزیم

5. در فرد مبتال به دیابت نوع یک، ..................
1) تعداد گیرنده هاي انسولینی در کبد کاهش چشم گیري می یابد.

2) دفع اوره از طریق کلیه ها افزایش می یابد.
3) بر ذخیرة گلوکز سلول هاي عضالنی، افزوده می شود.

4) هیدرولیز تري گلیسیریدهاي ذخیره در سلول ها کاهش می یابد.

6. در یک فرد بالغ .................. میتواند ناشی از افزایش .................. باشد.(با تغییر)
1) افزایش گلوکز خوناب - هورمون کورتیزول

2) کاهش میزان آب خون - هورمون ضد ادراري

 
3) افزایش دفع سدیم از کلیه - تنش هاي طوالنی مدت

4) افزایش خون رسانی به ماهیچهي چهار سر ران - تحریک اعصاب پاراسمپاتیک

7. در انسان، تغییرات کلسیم بر فرآیند .................. بی تأثیر است. (با تغییر)
2) کوتاه شدن سارکومرها1) تشکیل ترومبین

4) جذب فعال گلوکز از روده3) ترشحِی غده ي تیروئید

8. مفهوم کدام عبارت نادرست است؟(با تغییر)
1) افزایش آلدوسترون  کاهش سدیم خوناب

2) افزایش کلسی تونین  کاهش کلسیم خوناب
3) افزایش سدیم خون  کاهش آلدوسترون

4) افزایش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش کلسیم خون

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

2) بخش قشري غدة فوق کلیه1) یاخته هاي بینابینی لوله هاي اسپرم ساز
4) وزیکول سمینال3) فولیکول در تخمدان
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10. در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، مقدار ھورمون .................. را کاھش مي دھد. (با تغییر)
2) محرك فوق کلیه - آلدوسترون1) قند- انسولین

4) کلسیم- کلسی تونین3) آب- ضد ادراري

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

1) به طور معمول، گلوکاگون با تأثیر بر گلیکوژن، مقدار گلوکز خون را کاهش میدهد.
2) در پی اتصال یک هورمون مترشحه از تیروئید به گیرندههاي خود، میزان کلسیم خون افزایش مییابد.

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

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

 
12. 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.
1) هورمون هاي موجود در هیپوفیز پسین – ترشح هورمون آزاد کننده – غلظت ادرار

2) هورمون هاي هیپوفیزي محرك تخمدان – ضخامت دیوارة رحم – ترشح هورمون هاي جنسی
3) هورمون هاي  تیروئیدي  و  – رسوب کلسیم در بافت استخوانی – برون ده قلبی

4) هورمون پاراتیروئیدي - میزان کلسیم خون - تراکم توده استخوانی

13. در ترشح .................. ، دستگاه عصبی محیطی نقش ندارد.
4) کلسی تونین3) اپی نفرین2) پپسینوژن1) لیزوزیم

14. افزایش کدام هورمون، بر فعالیت غده اي برون ریز تأثیر می گذارد؟(با تغییر)
4) اکسی توسین3) آلدوسترون2) کلسی تونین1) محرك تیروئید

15. کدام یک، ماده اي است که به طور معمول در پالسماي خون زنان یافت نمی شود؟ (با تغییر)
4) پادتن3) انیدرازکربنیک2) استروژن1) گلوکاگون

16. 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.
 (1 (2 (3 (4

17. در انسان، ..................
1) هر ترکیب خارج شده از پایانۀ آکسون، عمل سریع و عمر کوتاهی دارد.
2) با کاهش مقدار کلسیم خون، میزان ترشح غدة تیروئید افزایش می یابد.

3) هر ترکیبی که از سلول هاي سازندة خود به درون خون وارد می شود، هورمون نام دارد.
4) ماهیچه هاي اسکلتی و عضالت اندام هاي داخلی، توسط اعصاب حرکتی متفاوتی تحریک می شوند.

18. وجود مقادیر زیاد کورتیزول در خون انسان، کدام را در پی نخواهد داشت؟(با تغییر)
2) کاهش دفع سدیم از ادرار1) افزایش گلوکز خون

4) تضعیف دستگاه ایمنی3) کاهش هورمون محرك فوق کلیه
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19. هر هورمونی که گلوکز را در خوناب افزایش می دهد، قطعًا ..................   (با تغییر)

1) از غده اي در باالي تیموس ترشح می شود.
2) از غده اي در زیر معده به خون وارد می شود.

3) توسط غدد زیر مغزي تنظیم می شود.
4) فعالیت نوعی آنزیم موجود در غشاي گلبول هاي قرمز را ممکن می سازد.

20. کدام، در حفظ ثبات کلسیم خون، کم ترین همکاري را با بخش  در شکل مقابل دارد؟ (با تغییر)
2) کلیه1) ماهیچه چهارسر

4) روده3) استخوان  

21. در انسان، هیپوفیز، .................. هیپوتاالموس، .................. (با تغییر)
1) برخالف - بیش از دو هورمون ترشح می کند.

2) همانند - داراي نورون هایی است که در انتقال پیام عصبی نقش دارد.
3) برخالف - با سامانه اي که در احساس ترس نقش دارد، در ارتباط است.

4) همانند - در هم ایستایی دخالت دارد.

 
22. 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.

 (1 (2 (3 (4

23. 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.

 (1 (2 (3 (4

24. کدام یک عبارت را به درستی تکمیل می کند؟ « .................. همانند .................. »(با تغییر)
1) یاخته هاي برون ریز معده – بخش درون ریز لوزالمعده، محتواي خود را به ساختار لوله مانند ترشح می کنند.

2) یاخته هاي تولیدکنندة لسیتین –یاخته هاي استوانه اي چندالیۀ روده اي، در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند.
3) بعضی یاخته هاي ابتداي رودة باریک – بعضی یاخته هاي مجاور پیلور، مواد ترشحی خود را وارد خون سیاهرگی می کنند.

4) یاخته هاي هیپوفیز پسین - یاخته هاي هیپوفیز پیشین غیرعصبی می باشند.

 
25. کدام یک از گزینه هاي زیر صحیح است؟

 
1) هورمون ها بر تمام یاخته هاي زندة بدن اثر مشابهی دارند.

 
2) در دوران جنینی و کودکی، کاهش فعالیت ترشحی غدة زیرمغزي می تواند باعث عقب ماندگی ذهنی شود.

3) هر نوع دیابت شیرین در نتیجۀ چاقی و عدم تحرك در افرادي که زمینۀ بیماري را دارند، بروز می کند.
4) هورمون هاي  و  بر فعالیت اکثر یاخته هاي زندة هسته دار بدن تاثیر گذار هستند.
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26. هر گاه میزان کلسیم خوناب .................. پیدا کند، هورمون .................. بیشتر ترشح می گردد و باعث .................. می شود.

1) افزایش - کلسی تونین - افزایش برداشت کلسیم از مادة زمینه اي استخوان
2) کاهش - کلسی تونین - افزایش باز جذب کلیوي کلسیم

 
3) کاهش - پاراتیروئیدي - افزایش جذب کلسیم از روده

4) افزایش - پاراتیروئیدي - افزایش دفع کلسیم از طریق ادرار

27. بروز تنش هاي طوالنی مدت عصبی، در کدام مورد زیر می تواند براي بدن مفید واقع شود؟
1) کنترل بیماري دیابت نوع دوم

 
2) مبارزه با باکتري باکتریایی

4) کاهش عالئم بیماري مالتیپل اسکلروزیس3) مبارزه علیه یاخته هاي سرطانی

 
28. 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.

 (1 (2 (3 (4

29. کدام گزینۀ زیر، درست است؟

 
1) در بدن انسان سالم و بالغ ایستاده از نماي رو به رو، سه غدة درون ریز اصلی باالتر از غدة سپردیس قرار دارند.

2) در بدن انسان سالم و بالغ ایستاده، غدة درون ریز ترشح کنندة هورمون آلدوسترون در سطح باالتري نسبت به غدة ترشح کنندة

 
انسولین قرار دارد.

 
3) در ناحیۀ گردن انسان دو عدد غدة درون ریز قرار دارد.

4) غدة نهنج و زیر مغزي از غدد اصلی دستگاه درون ریز در بخش مغز انسان نیز می باشد.

30. 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.

4) 3) 2) 1) صفر

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

1) جذب کنندة یُد کمی پایین تر از غدة درون ریز محل بلوغ لنفوسیت هاي 
2) داراي یاخته هاي هدف براي هورمون هاي آزادکننده، کمی باالتر از غدة اپی فیز

3) ترشح کنندة هورمون هاي افزاینده و کاهندة قند خون، بر روي کلیه
4) که هورمون مترشحه از آن که موجب تضعیف دستگاه ایمنی می شود، در سطح پشتی شکم

 
32. کاهش مقدار .................. 

1) هورمون هاي تیروئیدي، باعث کاهش هورمون محرك تیروئیدي می شود.
، منجر به اختالالت نمو دستگاه عصبی می شود. 2) هورمون هاي پاراتیروئیدي 
3) 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. 4) ویتامین 
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33. در انسان، هر هورمونی که  .................. 

1) در شرایط تنش از غدة فوق کلیه آزاد می شود، سبب افزایش فشار خون و یا قند خون می شود.
2) در تنظیم فرایندهاي تولیدمثلی مردان نقش دارد، در تنظیم چرخه هاي تخمدانی نیز نقش دارد.

3) در ساختار آن ید به کار رفته است، واکنش آب کافت نوعی پلی ساکارید در هر یاخته زنده بدن افزایش می دهد.
4) از غدة هیپوفیز به خون وارد می شود، تحت کنترل نوعی هورمون مهارکنندة هیپوتاالموسی، ترشح آن کاهش می یابد.

 
34. پیک شیمیایی .................. 

1) نمی تواند بدون ورود به خون به یاختۀ هدف برسد.

 
2) می تواند وارد یاختۀ هدف گردد.

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

4) دور برد برخالف کوتاه برد، نمی تواند با برون رانی از یاختۀ سازندة خود خارج شود.

 
35. 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

4) 3) 2) 1) صفر

36. هورمون مترشحه از غدد درون ریزي که بیشترین تعداد را در ناحیۀ گردن دارند .................. 
1) هم بر روي عملکرد سلول هاي پوششی مکعبی و هم استوانه اي اثر دارد.

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

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

37. غده اي که ترشحات آن .................. ، نسبت به سایر گزینه ها در یک فرد ایستاده باالتر است.

 
1) تحریک ترشح هورمون هاي تیروئیدي را برعهده دارد.

2) در تمایز گروهی از لنفوسیت هاي بدن نقش دارد.
3) باعث افزایش سدیم خوناب می شود.

4) میزان تجزیۀ گلوکز یاخته ها و انرژي در دسترس را تنظیم می کند.

 
38. 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.

 (1 (2 (3 (4

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

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

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

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

4) غده هاست که می توانند هورمون تولیدي خود را به فضاي سیناپسی ترشح نمایند.

I

123

ری1234
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=701544;details= 6/61

صادق طاهري فصل 4 - زیست یازدهم - 09174457144 6

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

1) از یاخته هاي درون ریز پانکراس به خون وارد می شود.
2) قطعًا بر میزان فعالیت آنزیمی در گویچۀ قرمز تأثیرگذار است.

 
3) ممکن نیست از بخشی با ساختار عصبی ترشح شود.

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

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

 
1) رشد - کاهش رشد طولی استخوان هایی داراي مغز زرد استخوان

2) مترشحه از غدة رومغزي در پایین برجستگی هاي چهارگانه - اختالل در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي
3) هاي مترشحه از بخش مرکزي غدة فوق کلیه - افزایش شدید قطر ناي و نایژه ها

4) پروالکتین - اختالل در فرایندهاي دستگاه تولید مثل

42. کدام نادرست است؟ (با تغییر)

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

2) ترشحات یک اندام می تواند بر روي همان اندام نیز اثر نماید.
3) تولیدات سلول هاي عصبی بر روي سلول هاي پوششی می تواند اثر نماید.

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

43. کدام نادرست است؟ « .................. ترشحات .................. »
1) افزایش – بخش مرکزي فوق کلیه می تواند منجر به افزایش آب میان بافتی گردد.

2) کاهش – بخش قشري فوق کلیه می تواند منجر به افزایش ترشحات هیپوفیز گردد.
3) کاهش – غدد پاراتیروئیدي می تواند تولید ویتامین  در بدن را کاهش دهد.
4) افزایش – غدة سپري شکل می تواند به افزایش استحکام استخوان منجر شود.

44. افزایش ترشح آلدوسترون منجر به .................. تراوش  و ..................  بازجذب یون سدیم می شود. (با تغییر)
4) افزایش – کاهش3) کاهش – کاهش2) افزایش – کاهش1) افزایش – افزایش

45. افزایش فعالیت هیپوفیز پسین منجر به  .................. هورمون ضد ادراري در این غده و به دنبال آن منجر به  .................. . (با
تغییر)

1) افزایش ساخت - کاهش ادرار می شود.
2) افزایش ساخت - کاهش فشار اسمزي خون می گردد.

3) افزایش ترشح  - افزایش بازجذب آب در گردیزه می گردد.
4) افزایش ترشح - افزایش فشار اسمزي خون می گردد.

46. در کلیۀ فردي که به دیابت شیرین نوع  مبتالست .................. 
1) ترشح مادة زاید نیتروژن دار افزایش می یابد.

2) تراوش و ترشح یون هیدروژن می تواند افزایش یابد.
3) مصرف  کاهش می یابد.

4) بازجذب گلوکز کاهش می یابد.

47. کدام گزینه دربارة گاو صحیح می باشد؟ (با تغییر)
1) ممکن است از غدد فوق کلیه آن ها هورمونی ترشح شود که محرك تولید اریتروسیت در سلول هاي زایندة مغز استخوان باشد.

2) در صورت کم کاري غدة پاراتیروئید، روند انعقاد خون مختل می شود.
3) طول رودة کور بسیار کوتاه است.

4) عمل گوارش میکروبی، پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد.
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48. کدام گزینه دربارة هورمون هاي تیروئیدي درست است؟

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

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

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

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

 
49. کدام گزینه در مورد پروالکتین نادرست است؟

 
2) ترشح آن توسط غدة رومغزي تنظیم می شود.1) در تنظیم فرآیند هاي دستگاه تولیدمثلی مردان نقش دارد.

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

50. در انسان هورمون .................. که از غدة .................. ترشح می شود، می تواند در حفظ تعادل آب بدن نقش داشته باشد.

 
1) ضد ادراري - زیر نهنج

 
2) پروالکتین - زیرمغزي

3) تیموسین - تیموس
 
4) کلسی تونین - فوق کلیه

51. با توجه به شکل زیر، در کدام گزینه بخش ترشح  کننده با شکل آن مطابقت دارد؟
1) الف) پروستات    ب) تیروئید

2) الف) وزیکول سمینال    ب) غدة عرق
3) الف) تیموس    ب) پیازي - میزراهی
4) جزایر النگرهانس    ب) پاراتیروئید

 
52. کدام مورد درست است؟

 
1) دو پامین مانند پروالکتین، نوعی پیک کوتاه برد است.

 
2) بخش پیشین هیپوفیز، تحت تنظیم نهنج قرار دارد.

3) بخش پسین هیپوفیز، دو هورمون تولید و ترشح می کند.
4) بخش پیشین هیپوفیز، فعالیت غدة فوق کلیه را تنظیم می کند.

53. 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؟
4) روي پاي جیرجیرك3) جوانۀ چشایی گاو2) سقف بینی انسان1) پاي مگس

54. هنگام رشد استخوان ران، غضروف جدید .................. استخوان جدید، به سمت .................. تشکیل می شود.
1) برخالف - غضروف مفصلی

 
2) مانند - غضروف مفصلی

4) مانند - تنۀ استخوان3) برخالف - تنۀ استخوان

 
55. کدام گزینه، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

«یونی که توسط هورمون پاراتیروئیدي در خون افزایش می یابد،  .................. »
1) در روده با مصرف  جذب می شود.

2) با صرف انرژي به شبکۀ آندوپالسمی  تار ماهیچه اي باز می گردد.
3) به کمک آلدوسترون از کلیه بازجذب می شود.

4) جذب آن به کمک نوعی ویتامین محلول در چربی انجام می شود.

56. اثر اریتروپویتین بر تقسیم یاخته هاي  .................. مانند فشار دادن پدال  .................. است.
4) مغزاستخوان – ترمز3) مغزاستخوان – گاز 2) کلیه – ترمز1) کلیه – گاز

 
57. نقش مستقیم کدام هورمون بر استخوان انسان، برخالف نقش نوشابه هاي الکلی است؟

4) محرك تیروئید3) کلسی تونین2) پاراتیروئیدي1) پروالکتین

AT P

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



http://www.monta.ir/#printpreviewexam;caller=requestadvisorexam;examrequestid=701544;details= 8/61

صادق طاهري فصل 4 - زیست یازدهم - 09174457144 8
58. کدام مورد دربارة تأثیر هورمون ها در انسان نادرست است؟

1) افزایش هورمون آلدوسترون  افزایش فشار خون
2) افزایش هورمون پاراتیروئیدي  افزایش شکنندگی استخوان ها

3) کاهش هورمون  افزایش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها
4) کاهش هورمون گلوکاگون  کاهش تجزیۀ گلیکوژن کبد

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

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

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

 
3) قشري - سدیم خون را برخالف فشار خون افزایش دهد.

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

 
 ..................  ، 60. در دیابت نوع  .................. نوع 

2) همانند - دستگاه ایمنی به  یاخته هاي خودي حمله می کند.1) همانند - انسولین کافی در بدن فرد ترشح نمی شود.
4) برخالف - یاختۀ ترشح کنندة انسولین از بین می رود.3) برخالف - یاخته هاي بدن، چربی را تجزیه می کنند.

 
61. کدام عبارت نادرست است؟

 
1) در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند.

 
2) دستگاه عصبی با تک تک یاخته هاي بدن ارتباط ندارد.

3) پیک هاي شیمیایی روي یاخته هاي غدد درون ریز گیرنده ندارند.
4) نورون ها ارتباط بین نقاط مختلف بدن را برقرار می کنند.

62. یاختۀ عصبی .................. یاختۀ درون ریز .................. .
1) همانند - فقط به صورت پراکنده دراندام ها دیده می شود.

 
2) همانند - می تواند ماده اي به مایع بین یاخته اي ترشح کند.

3) برخالف - براي ترشح مواد همیشه از  استفاده می کند.
4) برخالف - می تواند ریز کیسۀ ترشحی تولید کند.

 
63. چند مورد در بدن انسان نمی تواند به صورت انعکاسی انجام شود؟

الف) ترشح بزاق                      ب) دفع                      ج) عطسه
د) تنظیم قند                            ه) بلع  

 (1 (2 (3 (4

 
64. 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.

 (1 (2 (3 (4

 
65. 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.

 (1 (2 (3 (4
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66. چند عبارت زیر دربارة انسان درست است؟ (با تغییر)

 
الف) بافت پیوندي در پرده هاي مننژ همانند صفاق دیده می شود.

ب) غدة فوق کلیه همانند تیموس، در فرد ایستاده، باالتر از لوزالمعده قرار دارد.

 
ج) بخش سمپاتیک برخالف بخش پاراسمپاتیک همیشه فعال است.

 
د) ریشۀ پشتی عصب نخاعی برخالف ریشۀ شکمی آن داراي جسم یاخته اي است.

 (1 (2 (3 (4

 
67. 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.

 (1 (2 (3 (4

 
68. 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.

 (1 (2 (3 (4

69. .................. برخالف .................. درون سیتوپالسم نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته نمی شود. (با تغییر)
1) هورمون محرك فوق کلیه – اکسی توسین

2) هورمون محرك  فوق کلیه –
3) هورمون ضدادراري – هورمون آزادکننده

 –  (4

70. مرکز اصلی تنظیم دماي بدن انسان قادر به تولید کدام هورمون نیست؟
2) اکسی توسین1) مهارکننده

4) ضد ادراري3) محرك غدة فوق کلیه

71. کمبود کدام عنصر منجر به عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود؟
4) پتاسیم3) سدیم2) کلسیم1) ید

72. ترشحات .................. غدة کوچک در پشت غدة تیروئید انسان می توانند موجب فعال شدن ویتامین  و افزایش جذب کلسیم در
.................. شوند.
4) دو- روده ها3) چهار- روده ها2) دو- کلیه ها1) چهار- کلیه ها

73. جزایر النگرهانس در بدن انسان، ..................
1) از دو بخش درون ریز و برون ریز تشکیل شده اند.
2) دو هورمون براي کاهش قند خون تولید می کنند.

3) مجموعه اي از سلول هاي برون ریز در پانکراس هستند.
4) ترشحاتی دارند که ابتدا در مایع میان بافتی و سپس به خون می ریزند.
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74. کدام مطلب دربارة دیابت نوع  در جمعیت انسان درست است؟ (با تغییر)

1) عالئم بیماري معموًال بعد از چهل سالگی ظاهر می شوند.
2) مقدار انسولین در خون از حد طبیعی هم باالتر است.

3) به دلیل تجمع محصوالت حاصل از تجزیۀ چربی ها،  خون می تواد افزایش یابد. 
4) فعالیت نابه جاي سیستم ایمنی باعث باال رفتن قند خون می شود.

75. کدام مطلب درباره ي غدة اپی فیز در انسان نادرست است؟ (با تغییر)
1) درون مغز بوده و در باالي برجستگی هاي چهارگانه قرار دارد.

2) ترشحات آن احتماًال در تنظیم ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارند.
3) هورمون مالتونین می سازد که نقش کامًال مشخصی دارد.

4) ترشحات آن احتماًال در پاسخ به تاریکی صورت می گیرند.

76. چه هورمونی در تنظیم غلظت یون هاي خوناب انسان مؤثر نیست؟
4) کورتیزول3) کلسی تونین2) پاراتیروئید1) آلدوسترون

77. 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.

4) تستوسترون3) آزاد کننده2) کورتیزول1) کلسی تونین

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

 
2) هورمون پاراتیروئیدي – افزایش کلسیم خون1) مقدار آلدوسترون – افزایش کلسیم خون

4) مقدار کلسی تونین – کاهش کلسیم خون3) میزان سدیم خون -  کاهش مقدار آلدوسترون

79. باالرفتن میزان گلوکز خون انسان ناشی از عمل کدام هورمون ها می تواند باشد؟
الف) کورتیزول        ب) انسولین        ج) اپی نفرین        د) گلوکاگون

4) ج و د3) الف و ج2) الف، ب و ج1) الف، ج و د

80. تنظیم ترشح تمام هورمون هاي زیر به جز ..................، بر عهدة هیپوتاالموس است.
4) کورتیزول3) محرك فوق کلیه2) گلوکاگون1) آلدوسترون

81. کدام عبارت درست است؟(با تغییر)
1) برخی هورمون هاي هیپوفیزي، باعث تنظیم فعالیت هاي تمام غدد درون ریز بدن می شوند.

2) بیش تر هورمون هاي مترشحه از هیپوفیز , از بخش پیشین آن ترشح می شوند.
3) غدة تیروئید دو نوع هورمون ترشح می کند.

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

82. در انسان، افزایش .................. موجب .................. نمی شود. (با تغییر)
2) هورمون پاراتیروئیدي – افزایش کلسیم خون1) مقدار آلدوسترون – کاهش سدیم

4) مقدار کلسی تونین – کاهش کلسیم خون3) میزان سدیم خون -  کاهش مقدار آلدوسترون
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83. 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

 (1 (2 (3 (4

84. در ترشح .................. برخالف .................. دستگاه عصبی محیطی نقشی ندارد.  (با تغییر)
2) اپی نفرین - انسولین1) لیزوزیم - اپی نفرین

4) هورمون ضد ادراري - اکسی توسین3) کلسی تونین - پپسینوژن

85. بخش مشخص شدة شکل مقابل نمی تواند در .................. نقش داشته باشد. (با تغییر) 
1) تنظیم دماي بدن

 
2) احساس گرسنگی

4) جذب ویتامین3) تنظیم آب خوناب

86. با افزایش طوالنی مدت مقدار آلدوسترون به طور غیرطبیعی در انسان، کدام حالت دور از انتظار است؟
4) بازجذب سدیم به خون3) پیدایش عالیم خیز بافتی2) افزایش فشار خون1) کاهش کلسیم در ادرار

87. چند مورد عبارت مقابل را به نادرستی کامل میکنند؟ «در آدمی اختالل فعالیت .................. بر فرآیند .................. بیتأثیر است.»

 
الف) هیپوتاالموس - بازجذب سدیم از گردیزه ها   ب) بصلالنخاع - ضربان قلب

 
ج) لیمبیک - یادگیري            د) تیروئید - تولید  در سلولها

 (1 (2 (3 (4

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

4) کوتاه شدن سارکومر3) جذب گلوکز در روده2) ترشحی غدة پانکراس1) تشکیل فیبرین

89. در یک انسان سالم ماده اي که محرك ترشح .................. است نمی تواند ..................  (با تغییر)
1) کورتیزول- از غده اي در زیر هیپوتاالموس ترشح شده باشد.

- در نهایت سبب افزاش ضخامت دیوارة رحم شود.  (2
3) بی کربنات پانکراس- سبب اسیدي شدن محیط دوازدهه شود.

4) اسیدمعده- سبب تبدیل پپسینوژن به پپسین شود.

 
90. 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 

 (1 (2 (3 (4

91. در صورت مهار شدن اپی نفرین به عنوان یک هورمون، .................. (با تغییر)

 
1) گلوکز خوناب افزایش می یابد.

2) ضربان قلب افزایش می یابد.

 
3) فشار خون را افزایش می دهد.

4) ارتفاع  در الکترو کاردیوگرام می تواند کاهش یابد.
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92.  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.
 (1 (2 (3 (4

93. پروتئین  .................. توسط یاخته هاي .................. ساخته می شود. (با تغییر)
2) انسولین – کبدي1) کلسی تونین - غده پاراتیروئید

4) اینترفرون – غیرآلوده به ویروس3) ضد ادراري – نورون

94. 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 

 (1 (2 (3 (4

95. در دیابت نوع   .................. دیابت نوع  .................. (با تغییر)
2) همانند – می تواند میزان  خون افزایش می یابد.1) برخالف – میزان انسولین خون کاهش می یابد.

4) همانند – فشار اسمزي خوناب کاهش می یابد.3) برخالف – در ادرار قند دیده می شود.

96. در یک فرد سالم، اختالل فعالیت .................. بر فرآیند .................. بی تأثیر است.
2) بصل النخاع - ضربان قلب1) لیمبیک - یادگیري

4) پاراتیروئید - تولید  در سلول ها3) هیپوتاالموس - بازجذب سدیم از نفرون ها

97. هورمون ها .................. ناقل عصبی ، .................. (با تغییر)
2) همانند - وارد مایع بین سلول ها می شوند.1) برخالف - از سلول هاي عصبی ترشح نمی شوند.

3) برخالف - ترشح شان تحت تأثیر تنظیم عصبی قرار نمی 
گیرند.

4) همانند - داراي اثرات سریع هستند.

98. نمی توان گفت در انسان، هورمون ترشح شده از غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل زیر حنجره هستند، .................. 
1) روي بافت پوششی مکعبی گیرنده دارند.

2) سبب تغییر شکل یک ویتامین محلول در چربی می شوند.
3) رسوب کلسیم در مادة زمینه اي بافت استخوانی را افزایش می دهند.

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

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

1) متنوع تر از هورمونهاي بخش مرکزي فوق کلیهاند.
2) برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، فشار خون را افزایش میدهند.

3) برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، قند خون را افزایش میدهند.
4) برخالف هورمونهاي بخش مرکزي، در شرایط فشار روحی – جسمی ترشح میشوند.

100. در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، سبب افزایش هورمون .................. میگردد. (با تغییر)
4) آب - ضدادراري3) گلوکز – گلوکاگون 2)  - محرك تیروئید1) کلسیم – کلسی تونین
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101. چند مورد عبارت مقابل را به درستی تکمیل می کند؟ «در انسان افزایش فعالیت بخش قشري غده ي فوق کلیه سبب ..................

 
می شود.» (با تغییر)

 
الف) افزایش قند خون                                                           ب) افزایش فشار خون 

ج) افزایش مهاجرت گلبول هاي سفید به ناحیه ي ملتهب         د) افزایش امکان ایجاد خیز در بافت هاي بدن
 (1 (2 (3 (4

102. به طور معمول اجزاي تشکیل دهنده ي بافت زیر، تحت تأثیر کدام هورمون قرار نمی گیرد؟(با تغییر)
2) 1) آلدوسترون

4) کلسی تونین3) پاراتیروئیدي

 
103. کدام عبارت درست است؟

«در انسان سالم به طور معمول، هورمون مترشحه از .................. به طور مستقیم سبب .................. می شود.»
2) هیپوفیز پسین - افزایش تولید شیر1) هیپوتاالموس - افزایش ترشح آلدوسترون

4) هیپوفیز پسین - کاهش آب خون3) بخش مرکزي فوق کلیه - افزایش برون ده قلب

104.  کدام عبارت نادرست است؟ «ترشحات یک غده ممکن است، .................. »
1) بدون ورود به خون در خارج از غده ذخیره شوند.

2) در بدن عملکرد تنظیمی مخالف هم دیگر داشته باشند.
3) در مبارزه با میکروب ها دخالت داشته باشند.

4) هم به عنوان هورمون و هم به عنوان ناقل عصبی عمل کنند.

 
105. چند مورد جملۀ زیر را به درستی کامل می کند؟(با تغییر)

افزایش هورمون .................. می تواند نهایتًا باعث افزایش .................. 
الف) آزادکننده - هورمون افزایندة فشار خون شود.        

 
ب) ضد ادراري - غلظت ادرار شود.

ج) تیروئیدي - رشد سخت ترین نوع بافت پیوندي گردد.
 (1 (2 (3 (4

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

1) پاسخ گیرنده هاي انسولینی در کبد، کاهش چشم گیري می یابد.
2) دفع اوره از طریق کلیه ها افزایش می یابد.

3) به ذخیرة گلوکز سلول هاي عضالنی، افزوده می شود.
4) هیدرولیز  تري گلیسریدهاي ذخیره شده در سلول ها کاهش می یابد.

 
، ممکن نیست، .................. افزایش یابد. 107. در دیابت نوع 

2) دفع یون هاي هیدروژن توسط نفرون هاي کلیه1) نسبت سطح به حجم سلول هاي چربی بدن
4) پاسخ گیرنده هاي انسولینی3) فعالیت ترشحی سلول هاي درون ریز لوزالمعده

108. در افراد مبتال به دیابت نوع دو، .................. نمییابد. 
2) ترشح یونهاي هیدروژن در کلیه ها، افزایش1) اندازة سلولهاي بافت چربی، کاهش

4) میزان تولید هورمون انسولین، افزایش3) تعداد سلولهاي درون ریز پانکراس، کاهش
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109. در دیابت شیرین نوع  .................. دیابت شیرین نوع  .................. 

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

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

 
110. 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.

 (1 (2 (3 (4

111. نقش کدام هورمونها عکس هم نمیباشد؟
2) آلدوسترون – اپی نفرین1) انسولین - گلوکاگون

4) انسولین - کورتیزول3) کلسی تونین – پاراتیروئیدي

 
112. کدام عبارت، صحیح است؟

1) هورمون محرك  انقباضات رحم به هنگام زایمان در هیپوفیز پسین تولید میشود.
2) محل ذخیرهي هورمون ضد ادراري از طریق آکسون با هیپوفیز پیشین ارتباط دارد.

3) محل تولید هورمون آزاد کننده از طریق رگهاي خونی با هیپوفیز پیشین ارتباط دارد.
4) محل ذخیرهي هورمون محرك خروج شیر از غدهي پستانی داراي سلولهاي برونریز است.

113. در انسان سالم غده اي که در آن لنفوسیت هاي  بالغ می شوند، .................. 
1) باالتر از غددي است که سبب تنظیم کلسیم خون می شوند.

2) پایین تر از غده اي است که هورمون آن سبب ورود گلوکز به سلول ها می شود.
3) با غده اي که دفع سدیم را از کلیه ها کاهش می دهد، از نظر تعداد برابر است.

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

 
114. در همۀ موارد زیر امکان افزایش ترشح انسولین وجود دارد به غیر از فعالیت ..................

4) هیپوفیز پسین3) بخش قشري فوق کلیه2) بخش مرکزي فوق کلیه1) جزایر النگرهاس

115. در افراد مبتال به دیابت شیرین ممکن نیست .................. (با تغییر)
1) حجم ادرار افزایش یابد

2) با فعالیت بخش هاي قشري و مرکزي فوق کلیه، عالئم بیماري تشدید شوند.
3) دستگاه ایمنی ضعیف شود.

4) مقدار تولید و ترشح هورمون گلوکاگون افزایش یابد.

116. 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
 (1 (2 (3 (4
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117. هورمون .................. نمی تواند سبب افزایش .................. شود.

 
1) انسولین - نفوذپذیري تار ماهیچه به گلوکز

 
2) انسولین - گلوکز خون

4) گلوکاگون - فعالیت آنزیم هاي تجزیه کنندة گلیکوژن3) سکرتین - ترشح یک غدة برون ریز

118.  کدام نادرست است؟ 

 
انسولین .................. 

1) باعث تغییر نفوذپذیري غشاي یاختۀ هدف می شود.
2) توسط اندامی تولید می شود که برخی ترشحات آن وارد مجرا می شود.

3) در اثر افزایش قند خون در غده اي پایین تر از غدد فوق کلیه ساخته می شود.
4) باعث افزایش تولید نوعی پلی ساکارید در کلیه می شود.

119.  به طور معمول در انسان، .................. قرار دارند.
2) پیلور و رودة کور در سمت چپ1) کیسۀ صفرا و کاردیا در سمت چپ 

4) مخچه و تاالموس در پشت ساقۀ مغز3) تیموس و تیروئید در جلوي ناي

120. در انسان .................. می تواند .................. را به دنبال داشته باشد.
1) ترشح هیستامین - تغییر نفوذ پذیري رگ ها

2) کاهش کلسیم خون - ترشح کلسی تونین
3) ترشح مالتونین - افزایش فعالیت سلول هاي مخروطی

4) کاهش فشار اسمزي خون - ترشح هورمون ضد ادراري

121. در انسان سالم، یونی که نفوذپذیري غشاء نورون در حالت آرامش نسبت به آن بیش از سدیم است ..................(با تغییر)
1) براي انعقاد خون، ضروري است.

2) در صورت افزایش آلدوسترون، در خون زیاد می شود.
3) توسط پمپ سدیم - پتاسیم به نورون وارد می شود.

4) گلوکز همراه با این یون وارد یاختۀ پرز روده می شود.

 
122. چند مورد، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟(با تغییر)

«در یک انسان ایستاده، .................. نسبت به .................. در سطح باالتري قرار دارد.»
الف) استخوان رکابی - چکشی           ب) مجاري نیم دایره - پردة صماخ

 
ج) مغز میانی - تاالموس           د) غدة فوق کلیه - پانکراس

 (1 (2 (3 (4

123. در ترشحات کدام غدة بدن آنزیم وجود ندارد؟
4) پینه آل3) مجاور پیلور2) اشکی1) بناگوشی

 
124. کدام یک از گزینه ها، عبارت زیر را به نادرستی کامل می کند؟

«قسمتی از هیپوفیز که دو نوع هورمون هیپوتاالموسی در آن ذخیره می شود، .................. »
1) با هیپوتاالموس ارتباط خونی مستقیم دارد.

2) حاوي پایانه هاي آکسونی است که با هیچ نورون دیگري سیناپس ندارند.
3) هورمونی آزاد می کند که سبب انقباض سلول هاي ماهیچه اي دوکی شکل می شوند.

4) با آزاد سازي هورمونی می تواند بر فعالیت یک غدة برون ریز تأثیر داشته باشد.
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125. ترشح هورمون از غددي که با عالمت سوال نشان داده شده اند، ممکن نیست ..................   (با تغییر)

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

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

 
126. 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

 (1 (2 (3 (4

127. نمی توان گفت در ساختار چشم انسان، ..................
1) هم زمان با ترشح مالتونین، می تواند. گیرنده هاي استوانه اي چشم تحریک شوند.

2) بخش رنگین چشم حاوي سلول هاي دوکی شکل است و در تولید و ذخیره ي انرژي نقش دارد.
3) در محل خروج عصب بینایی، گیرنده ها نوري تشخیص دهندة جزئیات ظریف اشیا بیشتر وجود دارند.

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

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

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

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

129. کدام دربارة انسان نادرست است؟ (با تغییر)
1) در پی پرکاري بخش قشري فوق کلیه، احتمال تجمع مایع میان بافتی در فرد افزایش می یابد.

2) در پی اتصال هورمون هاي تیروئیدي به گیرنده هاي خود، در نهایت فعالیت نوعی آنزیم در غشاي گلبول قرمز افزایش می یابد.
3) درون ترکیبات صفرا که توسط کبد ساخته می شود، لیپاز وجود ندارد.

، میران تنفس یاخته اي به دنبال آن میزان انرژي آزاد شده کاهش می  4) در پی تولید بیش از حد هورمون هاي تیروئیدي  و 
یابد.

130. کدام گزینه براي تکمیل عبارت روبه رو نادرست است؟ «غدة درون ریز ..................  غدة برون ریز .................. »
1) همانند - موادي را از خود ترشح می کند.

2) برخالف - داراي ساختار لوله مانندي به نام مجراست.
3) همانند - می تواند نوعی پروتئین بسازد.
4) بر خالف - توانایی تولید هورمون دارد.

131. در تولید هورمون ..................، هورمون هاي آزاد کنندة هیپوتاالموسی نقشی ندارند.
2) مؤثر بر نمو دستگاه عصبی در دوران جنینی1) محرك خروج شیر از غدد پستانی مادر

4) محرك تخمک گذاري در تخمدان ها3) تضعیف کنندة سیستم ایمنی
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132. در فردي که سلول هاي بدن، توانایی گرفتن گلوکز از خون را نداشته باشند قطعًا .................. می یابد.

2) خاصیت اسیدي خون کاهش1) تولید مواد اسیدي افزایش
4) مقدار انسولین در خون افزایش3) مقدار انسولین در خون کاهش

133. افزایش ترشح هورمون ..................، بر قند خون اثر افزاینده ندارد.

 
1) بخش قشري فوق کلیه

 
2) بخش مرکزي فوق کلیه

3) یاخته هاي درون ریز لوزالمعده
4) غدد مستقر در پشت غدة سپري شکل جلوي گلو

 
134. کدام مورد جملۀ زیر را به درستی تکمیل می کنند؟ (با تغییر)

(در انسان سالم و بالغ با افزایش .................. ، .................. افزایش می یابد.)

 
الف) هورمون  در خون - تنفس یاخته اي

ب) تجزیه کلوکز  - فعالیت انیدراز کربنیک در غشاي گلبول قرمز

 
ج) حجم تنفسی - میزان حجم هواي باقیمانده 

4) ب - ج3) الف - د و ج2) ج - الف1) الف - ب

 
135. هورمونی که سبب .................. ، ممکن نیست ..................

 
1) افزایش قند خون شود - نایژك ها را در شش ها باز کند.
2) افزایش فشار خون می شود - از ایجاد خیز ممانعت کند.

3) کاهش پروتئین هاي بدن می شود - در تغییر حجم ادرار مؤثر باشد.
4) ایجاد ریتم هاي شبانه روزي می شود - تحت تأثیر فعالیت شبکیۀ چشم باشد.

 
136. کدام عبارت صحیح است؟

1) انسولین، سبب افزایش حجم ادرار می شود.
2) آلدوسترون، سبب غلیظ شدن ادرار می شود.

3) هورمون تولید شده در بخش مرکزي فوق کلیه، سبب افزایش حجم ادرار می شود.
4) هورمون تولید شده در هیپوفیز پسین، سبب رقیق شدن ادرار می شود.

137. 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.
2) هیپوفیز پیشین – فوق کلیه1) هیپوفیزپیشین – هیپوفیز پیشین

4) هیپوتاالموس – فوق کلیه3) هیپوتاالموس – هیپوفیز پیشین

138. در انسان سالم، باال بودن مقدار .................. در خون، سبب کاهش ترشح هورمون .................. می شود.
2) اکسی توسین -  آزاد کننده1) کلسیم - آلدوسترون

4) کلسیم – کلسی تونین3) کورتیزول – آزاد کننده 

139. کدام گزینه، براي کامل کردن عبارت زیر مناسب نیست؟ (با تغییر)

 
در انسان، افزایش غیر طبیعی .................. 

1) اپی نفرین، سبب افزایش قند و کاهش فشار خون می شود.
2) و طوالنی مدت کورتیزول، سبب کاهش پادتن می شود.

3) هورمون هاي تیروئیدي، سبب افزایش تنفس یاخته اي می شود.
4) محرك غدة فوق کلیه، سبب افزایش سدیم خون می شود.
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140. کدام گزینه نادرست است؟ (با تغییر)

1) هورمون انسولین برخالف هورمون گلوکاگون، قند خون را کاهش می دهد.
2) هورمون آلدوسترون همانند هورمون اپی نفرین، فشارخون را افزایش می دهد.

3) هورمون ضد ادراري همانند هورمون آلدوسترون غلظت خون را افزایش می دهد.
4) هورمون کلسی تونین برخالف هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون را کاهش می دهد.

 
141. کدام عبارت نادرست است؟

1) بازخورد منفی سهم بیشتري در تنظیم ترشح هورمون ها دارد.
2) اپی نفرین همانند آلدوسترون سبب افزایش فشارخون می شود.

، جذب کلسیم از روده ها افزایش می یابد. 3) با تغییر شکل ویتامین 
4) تنظیم انسولین از طریق بازخورد مثبت است.

 
142. به طور طبیعی در انسان، افزایش هورمون  .................. سبب .................. می شود.

2) ضد ادراري – غلیظ شدن خون1) گلوکاگون – افزایش ذخیرة گلیکوژن
4) آلدوسترون – افزایش فشار خون3) کلسی تونین – کاهش کلسیم ادرار

143. کدام عبارت نادرست است؟ (با تغییر)
1) هورمون  براي نمّو دستگاه عصبی مرکزي الزم است.

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

3) تنظیم مقدار ترشح گلوکاگون و انسولین نمونه اي از تنظیم بازخوردي منفی است.
4) یک نوع هورمون می تواند در سلول هاي مختلف پیام هاي متفاوتی ایجاد می کند.

144. هورمون .................. برخالف هورمون .................. خون را افزایش می دهد.
2) آلدوسترون - ضد ادراري، آب 1) اپی نفرین - کورتیزول، قند

4) غدة پاراتیروئید - کلسی تونین، کلسیم3) تیروئیدي - نوراپی نفرین، فشار

145. به طور طبیعی در انسان، هورمونی که از .................. آزاد می شود، می تواند سبب .................. شود.
1) غدة تیروئید - افزایش کلسیم خون

2) هیپوتاالموس - تحریک انقباض عدد شیري
3) لوزالمعده - کاهش ذخیرة گلیکوژن در کبد

4) بخش قشري غدة فوق کلیه - افزایش مقدار آب ادرار

 
146. کدام عبارت درست است؟

1) کاهش عمل تراوش در نفرون، سبب کاهش فشار خون می شود.
2) افزایش هورمون آزاد کننده، سبب افزایش فشار خون می شود.

3) کاهش هورمون ضد ادراري، سبب افزایش فشار اسمزي ادرار می شود.
4) افزایش هورمون آزاد کننده، سبب افزایش ترشح هورمون ضد ادراري می شود.

 
147. همیشه .................. 

1) مقدار هورمون موجود در خون، میزان تولید هورمون را تنظیم میکند.

 
، گلوکاگون خون افزایش می یابد. 2) در دیابت نوع 

3) هیپوتاالموس، از طریق خون مقدار ترشح آلدوسترون را کنترل می کند.
4) مقدار ترشح هورمون از هیپوفیز پسین، با مکانیسم خود تنظیمی مثبت کنترل می شود.
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148. کدام هورمون ها سلول هاي هدف مشترکی ندارند؟

2) آلدوسترون و ضد ادراري1) انسولین و گلوکاگون 
4) استروژن و پروژسترون3) تستوسترون و 

 
149. کدام هورمون ها می توانند در یاخته هاي ماهیچه اي غیرارادي گیرنده داشته باشند؟

2) کلسی تونین و گاسترین1) اکسی توسین و اپی نفرین
4) کورتیزول و آلدوسترون3) کلسی تونین و تیروکسین

150. هورمون آزادکننده، به طور مستقیم ترشح کدام هورمون را موجب می شود؟ (با تغییر)
4) کورتیزول3)  و 2) محرك تیروئید1) ضد ادراري

151. کدام هورمون توسط هیپوفیز ساخته می شود؟
4) اکسی توسین3) محرك فوق کلیه2) ضد ادراري1) آزاد کننده

152. هورمون کلسی تونین .................. هورمون پاراتیروئیدي، کلسیم خون ..................  را می دهد.
4) برخالف - افزایش3) برخالف - کاهش2) مانند - افزایش1) مانند - کاهش

153. کدام هورمون در تنظیم میزان قند خون، نقشی برخالف سایرین دارد؟
4) گلوکاگون3) کورتیزول2) اپی نفرین1) انسولین

154. مقادیر زیاد کدام هورمون، سیستم ایمنی بدن انسان را تضعیف می کند؟
4) آلدوسترون3) اپی نفرین2) کورتیزول1) استروژن

155. کدام یک نادرست است؟
، انسولین به مقدار کافی وجود دارد. 2) دیابت نوع  یک نوع بیماري خودایمنی است.1) در دیابت نوع 

4) افراد مبتال به دیابت نوع  معموًال چاق هستند.3) دیابت نوع  را دیابت وابسته به انسولین می گویند.

156. بیماري دیابت نوع اول و دوم در کدام مورد شباهت دارند؟
2) کاهش میزان تولید انسولین1) افزایش  خون در مراحل انتهایی بیماري

4)  وجود گلوکز در ادرار3) سن بروز بیماري

157. کدام، از غدة فوق کلیه ترشح می شود؟
4) گلوکاگون3) انسولین2) اپی نفرین1) اکسی توسین

 
158. کدام گزینه صحیح است؟ (با تغییر)

1) افزایش کورتیزول، کاهش قند خون را موجب می شود.
2) افزایش گلوکاگون، کاهش قند خون را موجب می شود.

3) کاهش هورمون پاراتیروئیدي می تواند موجب کاهش کلسیم خون شود.
4)  کاهش هورمون هاي تیروئیدي باعث افزایش تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس بدن می شود.

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

2) اکسی توسین- غدد درون ریز1) آزاد کننده- هیپوفیز پسین
4) گلوکاگون- هیپوفیز پیشین3) غدة پاراتیروئید- بافت پوششی

160. کار اصلی کدام غده، فقط ترشح هورمون نیست؟
4) هیپوفیز3) لوزالمعده2) فوق کلیه1) تیروئید
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161. کار اصلی کدام، فقط ترشح هورمون است؟

4) هیپوفیز3) پانکراس2) تخمدان1) بیضه
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هورمون آلدوسترون بازجذب سدیم را در کلیه ها افزایش می دهد. 1.گزینه 2

ددر دیابت شیرین به دلیل عدم ورود گلوکز به سلول ها، در سلول چربی ها تجزیه می شوند که منجر به کاهش PH بدن 2.گزینه 3
می شود و گلوکز اضافی خون باید از طریق ادرار دفع شود که به همراه دفع گلوکز اضافی، آب زیادي دفع می شود.

آلدوسترون با انجام باز جذب سدیم, فشار خون را افزایش می دهد. 3.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): گلوکاگون باعث آزاد شدن گلوکز از گلیکوژن می شود، باعث تبدیل گلوکز به گلیکوژن نمی شود. گزینۀ (

): مالتونین توسط غدة پینه آل ترشح می شود، و مقدار ترشح هورمون در شب به حد اکثر و در نزدیکی ظهر به حد اقل می  گزینۀ (

 
رسد.

): دیابت نوع  معموًال در سنین باالي  دیده می شود و دیابت نوع  قبل از  سالگی بروز پیدا می کند. گزینۀ (
لیزوزیم از غدد بزاق، اشک و عرق (که برون ریز هستند) ترشح می شود. 4.گزینه 1

در افراد مبتال به دیابت شیرین (نوع یک و نوع دو) به دنبال استفاده از پروتئین ها، مواد دفعی نیتروژن دار بیش تري 5.گزینه 2

 
(مانند اوره) تولید شده و دفع آن افزایش می یابد.

). دیابت نوع یک، نوعی فقط در افراد مبتال به دیابت نوع دو،  پاسخ تعداد گیرنده هاي انسولینی، کاهش چشم گیري می یابد (رد گزینۀ 
بیماري 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

). هم چنین، سلول ها از چربی ها و پروتئین ها براي ایجاد انرژي استفاده سلول ها، از ذخیرة گلوکز سلول ها کاسته می شود (رد گزینۀ 
خواهند کرد. بنابراین به دنبال استفاده از چربی ها (تري گلیسرید)، هیدرولیز چربی هاي ذخیره شده در سلول ها افزایش می یابد (رد

.( گزینۀ 
کورتیزول زیاد، گلوکز خون را افزایش می دهد. 6.گزینه 1

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 

: تنش هاي طوالنی مدت منجر به ترشح هورمون آلدوسترون می شود که این هورمون موجب افزایش باز جذب سدیم می  گزینۀ 
گردد.

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

 
جذب فعال قند گلوکز تحت تأثیر یون سدیم است.  7.گزینه 4

). از طرفی کلسیم باعث انقباض 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 ماهیچه ها و کوتاه شدن سارکومرها می شود (رد گزینه ي 

.( دچار تغییر می گردد (رد گزینه ي 
آلدوسترون با افزایش باز جذب سدیم از کلیه، سدیم خون را افزایش داده که آب نیز باز جذب شده و سبب فشار خون 8.گزینه 1

 
باال می شود.

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 گزینۀ 
منفی منجر به کاهش آلدوسترون خواهد شد.

: هورمون پاراتیروئیدي برعکس هورمون کلسی تونین در جهت افزایش کلسیم خون عمل می کند. گزینۀ 
غدد وزیکول سمینال در پشت مثانه قرار دارند و برون ریز هستند. این غدد ترشحاِت خود را به درون مجرا ساختارهاي 9.گزینه 4

). از طرفی بخش قشري غدل 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 فوق کلیه هورمون هاي کورتیزول و آلدوسترون می سازد (رد گزینۀ 

.( گزینۀ 
) می شود پس زیاد کاهش آب خون و افزایش فشار اُسمزي آن، سبب افزایش ترشح هورمون ضد ادراري ( 10.گزینه 3

 
شدن آب موجب کاهش ترشح هورمون ضد ادراري می شود. 
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) باال بودن هورمون محرك فوق کلیوي باعث باال رفتن 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  هورمون آلدوسترون می شود. رد گزینۀ 

.(
در پی اتصال هورمونهاي تیروئیدي (  و  ) به گیرنده هاي خود سوخت  و ساز و تنفس یاخته اي افزایش مییابد 11.گزینه 4

و بدین ترتیب عالوه بر تولید  ، بیشتري در بافت هدف تولید میشود. آنزیم انیدراز کربنیک موجود در غشاي گلبولهاي
، به واسطه ي افزایش سوخت و قرمز باعث ترکیب دياکسید کربن با آب می شود. به این ترتیب میتوان گفت افزایش تولید  

 
ساز بدن به 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 گزینۀ (

 
آن به 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 گزینۀ (

 
افزایش.

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

با کاهش شدید هورمون پاراتیروئیدي میزان کلسیم خون کاهش یافته و میزان تجزیه استخوان نیز کاهش یافته و در 12.گزینه 4
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  گزینۀ (

 
شود.

) نقشی در رسوب کلسیم داخل بافت استخوانی (برخالف کلسی تونین) ندارند اما ): کاهش هورمون  هاي تیروئیدي ( گزینۀ (

 
توانایی افزایش برون  ده قلب را دارند، زیرا تجزیۀ گلوکز را در آن افزایش می دهند.

کلسی تونین هورمون پائین آورندة کلسیم خون است و ترشح آن به دستگاه عصبی محیطی ارتباطی ندارد و تنها با 13.گزینه 4
میزان کلسیم خون تنظیم می شود.

ترشح غدد بزاقی (لیزوزیم) و معدي (پپسینوژن) با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک افزایش می یابد.
اکسی توسین هورمونی است که از هیپوفیز پسین ترشح می شود و عمل یک غده برون ریز (غدد شیري در زنان) را 14.گزینه 4

تحت تأثیر قرار می دهد. (باعث ترشح شیر می شود)
انیدرازکربنیک یک آنزیم پروتئینی در غشاي گویچه هاي قرمز است که  موجود در خون را با  ترکیب 15.گزینه 3

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 (
موارد ج و د درست می باشند. 16.گزینه 2

 
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.
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در انسان، تحریک ماهیچههاي اسکلتی، توسط اعصاب پیکري و تحریک عضالت اندامهاي داخلی (عضالت صاف و 17.گزینه 4
قلبی)، توسط اعصاب خودمختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) انجام میشود.

بررسی سایر گزینهها:
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): در هیپوفیز پسین اکسی توسین و ضد ادراري از پایانهي آکسونی نورون هاي هیپوتاالموس ترشح میشوند ولی چون هورمون گزینۀ (

 
هستند، 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 (

 
کاهش دفع سدیم از ادرار توسط آلدوسترون صورت می گیرد نه کورتیزول. 18.گزینه 2

)، با اثر بازخورد منفی، با باالرفتن هورمون کورتیزول در خون میزان در پی افزایش کورتیزول گلوکز خون افزایش می یابد (رد گزینۀ 
) و به دلیل کم شدن پروتئین هاي خون (از جمله پادتن و پروتئین هاي مکمل) هورمون محرك فوق کلیه کاهش می  یابد (رد گزینۀ 

.( فعالیت سیستم ایمنی تضعیف می شود  (رد گزینۀ 
غدد فوق کلیه و لوزه المعده هر دو پایین تر از تیموس قرار دارند. هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین، کورتیزول (از 19.گزینه 4

غدة فوق کلیوي ترشح می شود.) و گلوکاگون از لوزالمعده ترشح می شود باعث افزایش قند خون و افزایش دسترسی یاخته ها به این
، قندها می شوند. به این ترتیب می توانند تنفس سلولی را افزایش دهند. در تنفس سلولی  تولید می شود و با افزایش تولید 

 
فعالیت آنزیم انیدرازکربنیک در غشاء گلبول قرمز افزایش می یابد.

هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین و هورمون کورتیزول از غدة فوق کلیه تولید می شوند که در زیر تیموس قرار دارند (رد گزینۀ 
). از طرفی هورمون کورتیزول استروئیدي است و فاقد ژن در هستۀ یاخته است. ). ولی در زیر معده نیستند (رد گزینۀ 

عالمت  در شکل به غدد پاراتیروئیدي مربوط می باشد. سه اندام کلیه، استخوان و روده در عمل افزایش کلسیم خون 20.گزینه 1
با غدد پاراتیروئید همکاري می کنند ولی ماهیچه نقشی در تنظیم کلسیم خون ندارد. اما کلسیم در انقباض ماهیچه نقش دارد.

هم ایستایی به مجموعه اعمالی گفته می شود که در بدن جانداران پرسلولی براي حفظ پایداري محیط داخلی انجام می  21.گزینه 4
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. 22.گزینه 2

 
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.  23.گزینه 3

 
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.
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.

بعضی از سلول هاي دوازدهه و سلول هاي گاسترین ساز معده که مجاور پیلور هستند، پیک هاي شیمیایی ترشحی خود را 24.گزینه 3
وارد خون سیاهرگ می کنند.

 
بررسی سایر گزینه ها:

 
): سلول هاي برون ریز معده ترشحات خود را مستقیمًا وارد فضاي درون معده می کنند. گزینۀ (
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): بافت پوششی روده، استوانه اي تک الیه می باشد. گزینۀ (

): هیپوفیز پسین از پایانه هاي اکسون تشکیل شده است. گزینۀ (
بررسی گزینه ها: 25.گزینه 2
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): با توجه به اینکه عده اي از هورمون ها، اندام هاي هدف مختلفی دارند و گاهی تاثیر آن ها بر اندام هاي مختلف یکسان نیست، گزینۀ (
نمی توان گفت همۀ هورمون ها تاثیر مشابهی بر اندام هاي هدف خود دارند. به طور مثال هورمون انسولین سبب افزایش جذب گلوکز

 
در سلول هاي ماهیچه اي می شود ولی تاثیر آن بر روي سلول هاي کبد، افزایش تبدیل گلوکز به گلیکوژن است.

و یا وقتی هورمون پاراتیروئیدي که کلسیم خون را افزایش می دهد به کلیه می رسد، بازجذب کلسیم را زیاد می کند، اما همان هورمون

 
در استخوان باعث تجزیۀ استخوان شده و کلسیم را آزاد می کند.

): یکی از هورمون هاي زیر مغزي، هورمون محرکۀ تیروئیدي است که باعث تحریک ترشح  و  می شود. اگر ترشح این گزینۀ (
هورمون کاهش یابد، ترشح   نیز کم شده و اگر این اتفاق در دوران کودکی و نوزادي رخ دهد، می تواند اختالالت ذهنی ایجاد کند.

 
): دو نوع دیابت شیرین وجود دارد. گزینۀ (

 
: نوعی بیماري خود ایمنی است و چاقی و کم تحرکی، زمینۀ بروز آن نمی باشد. دیابت نوع 

: در افرادي که زمینۀ آن را دارند، چاقی و کم تحرکی سبب بروز بیماري می شود. دیابت نوع 
): هورمون هاي  و  بر روي همۀ سلول هاي زندة بدن تاثیر دارند. گزینۀ (

 
بررسی گزینه ها: 26.گزینه 3

): هر گاه میزان کلسیم خوناب افزایش یابد، هورمون کلسی تونین افزایش می یابد. افزایش کلسی تونین مانع از برداشت بیشتر گزینۀ (

 
کلسیم از استخوان می شود و در نتیجه مانع ورود بیشتر کلسیم به داخل خون می گردد.

): اگر میزان کلسیم خوناب کاهش پیدا کند، ترشح کلسی تونین نیز کاهش پیدا می کند تا مانع برداشت کلسیم از استخوان گزینۀ (

 
نشود. در ضمن کلسی تونین بر روي باز جذب کلیوي کلسیم تاثیري ندارد.

): اگر میزان کلسیم خوناب کاهش پیدا کند، ترشح هورمون پاراتیروئیدي افزایش می یابد تا با افزایش میزان کلسیم خوناب گزینۀ (

 
به راه هاي مختلف کاهش کلسیم را جبران کند. یکی از این راه ها افزایش جذب کلسیم از روده است.

): اگر میزان کلسیم خوناب افزایش پیدا کند، ترشح هورمون پاراتیروئیدي کاهش می یابد. در نتیجه باز جذب کلسیم از کلیه گزینۀ (

 
کاهش و میزان دفع کلسیم از طریق ادرار زیاد می شود.

البته این گزینه با یک برداشت سطحی از مطالب کتاب، به عنوان گزینۀ صحیح انتخاب می شود. در واقعیت، استرس 27.گزینه 4

 
براي افرادي که دچار بیماري هاي خود ایمنی مثل  هستند، مفید نیست حتی مضر نیز می باشد.

بروز تنش هاي عصبی طوالنی مدت موجب افزایش ترشح کورتیزول از بخش قشري فوق کلیه می شود. یکی از عوارض افزایش
کورتیزول، ضعف دستگاه ایمنی بدن است.

 
بررسی گزینه ها:

): کورتیزول که در هنگام تنش هاي طوالنی ترشح می شود، گلوکز خون را باال می برد در نتیجه عوارض دیابت نوع دوم تشدید گزینۀ (

 
می شود.

): تضعیف دستگاه ایمنی در اثر هورمون کورتیزول که در تنش هاي طوالنی ترشح می شود، مقابله با بیماري هاي باکتریایی را گزینۀ (

 
دچار ضعف می کند.

): با تضعیف سیستم ایمنی، یاخته هایی در این دستگاه که در مبارزه با سلول هاي سرطانی نقش دارند مثل لنفوسیت هاي  و گزینۀ (

 
یاخته هاي کشندة طبیعی و درشت خوارها نیز دچار ضعف می شوند.

): علت بیماري  حمله دستگاه ایمنی به میلین اطراف یاخته هاي عصبی است. با تضعیف دستگاه ایمنی، این حمالت کاهش گزینۀ (
می یابد و در نتیجه عالئم بیماري  کاهش می یابد.

بررسی موارد: 28.گزینه 3

غدة برون ریز

مادة ترشحی در
غده ساخته و به

مجرا وارد می شود

مادة ترشحی

سطح پوست
مفصلغضروف

غضروف جدید در این
شودسمت تشکیل می صفحھ رشد غضروفی

در این سمت
غضروف بھ

استخوان تبدیل
.می شود

 
مربوط به گزینه (د)

 
مربوط یه گزینه (ب)
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مورد الف) نادرست - هورمون انسولین با افزایش جذب کلسیم 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.
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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: 29.گزینه 2

): در بدن انسان سالم و بالغ ایستاده از نماي رو به رو، دو غدة درون ریز اصلی باالتر از غدة سپردیس (تیروئید) قرار دارد. این گزینۀ (

 
دو غده شامل هیپوفیز (زیر مغزي) و هیپوتاالموس (زیر نهنج) است.

): غدد درون ریز ترشح کنندة هورمون آلدسترون، غدد فوق کلیه هستند. این گزینۀ (

 
غدد، در سطح باالتري نسبت به غدة ترشح کنندة انسولین یعنی لوزالمعده، قرار دارند.

): در ناحیۀ گردن انسان  عدد غدة درون ریز قرار دارد.  عدد غدة گزینۀ (

 
پاراتیروئید و یک عدد غدة تیروئید.

 
): نهنج (تاالموس) غده نیست بلکه یک بخش مغزي است.  گزینۀ (

 
بررسی موارد: 30.گزینه 1

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.

31.گزینه 4

 
برسی گز�نه ها:

، . غدۀ درون ریز جذب کنندۀ �د بدن، تیروئید و غدۀ درون ریز محل بلوغ لنفوسیت 

 
تیموس است. تیروئید باالتر از تیموس قرار دارد.

. غدۀ درون ریز دارای �اخته های هدف برای هورمون آزاد کننده، هیپوفیز پیشین است. غدۀ

اپی فیز باالتر از هیپوفیز قرار دارد.

. غدۀ درون ریز ترشح کنندۀ هورمون های افزا�نده و کاهندۀ قند خون، �انکراس است. این

 
غده بر روی کلیه قرار ندارد.

. غدۀ درون ریز که هورمون مترشحه از آن موجب تضعیف سیستم ا�منی می شود، غدۀ فوق

کلیه است و هورمون مورد نظر، کورتیزول می باشد. غدۀ فوق کلیه بر روی کلیه قرار دارد و کلیه

در سطح �شتی شکم قرار دارد. 
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مربوط به گزینۀ 

): اگر ید در غذا به مقدار کافی نباشد، آنگاه هورمون تیروئیدي به اندازة کافی ساخته نمی شود. در این حالت گزینۀ ( 32.گزینه 4
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 گزینۀ (

 
کم می کند.

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

نیستند.

1

2

354

4

1T

2

3

4
4

1

2T3T3
3

4D

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



29/61

 
بررسی گزینه ها:  33.گزینه 1

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. 
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. این هورمون ها سبب تجزیۀ گلوکز (نه آب ) : هورمون هایی که در ساختار آن ها ید به کار فته است، عبارتند از   و  گزینه (

 
کافت 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 گزینه (

 
مهار کننده هیپوتاالموسی قرار ندارند.

): پیک هاي شیمیایی کوتاه برد مثل ناقل عصبی با ورود به فضاي سیناپسی و بدون ورود به خون روي سلول گزینۀ ( 34.گزینه 2

 
پس سیناپسی تأثیر می گذارند.

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

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 (
جملۀ الف (درست): اختالل در ترشح صفرا ممکن است به سوء جذب ویتامین هاي محلول در چربی از جمله ویتامین  35.گزینه 3

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.

 
غدة درون ریزي که بیشترین تعداد را در ناحیه ي گردن دارد پاراتیروئید می باشد. 36.گزینه 1

هورمون پاراتیروئیدي با اثر بر یاخته هاي پوششی مکعبی نفرون، (دیواره لولۀ پیچ خوردة نزدیک) بازجذب کلسیم را افزایش داده و با
، جذب کلسیم توسط یاخته هاي پوششی استوانه اي روده را افزیش می دهد. فعال کردن ویتامین 

): بخش پیشین غدة هیپوفیز با ترشح هورمون محرك غدة تیروئید، غدة تیروئید را تحریک می کند. در فرد گزینۀ ( 37.گزینه 1
ایستاده، از بین غده هاي هیپوفیز، تیروئید، فوق کلیه و تیموسین، به ترتیب: هیپوفیز، تیروئید، تیموس، فوق کلیه از باال به پایین قرار

 
دارند.

 
): تیموس با ترشح تیموسین در تمایز گروهی از لنفوسیت هاي بدن نقش دارد. گزینۀ (

 
): غدة فوق کلیه با ترشح هورمون آلدوسترون باعث افزایش سدیم خوناب می شود. گزینۀ (

): غدة تیروئید با ترشح هورمون هاي  و  میزان تجزیۀ گلوکز یاخته ها و انرژي در دسترس را تنظیم می کند. گزینۀ (

جملۀ الف (درست): براي مثال، مار فرومون هاي موجود در هوا را که تشخیص می دهند و از وجود جانوران (گونه هاي 38.گزینه 4

 
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
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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.
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): دستگاه درون ریز واجد مجموعه اي از یاخته هاست که ترشحات خود را ابتدا به فضاي بین سلولی می ریزد و گزینۀ ( 39.گزینه 2

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.

((مغزیزیر((نھنجزیر

تیروئید

تیموس

لوزالمعده
کلیھفوق

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 گزینۀ (
دستگاه عصبی، فعالیت هاي بدن را تنظیم می کنند.

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 (
): هورمون هاي کورتیزول، اپی نفرین و نوراپی نفرین نیز همانند گلوکاگون باال برندة گلوکز خون هستند اما گزینۀ ( 40.گزینه 2

 
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 گزینۀ (
غیرمستقیم سبب 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  گزینۀ (

 
شود و 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 گزینۀ (
کیسۀ صفرا باالتر و پانکراس از کیسۀ صفرا پایین تر است.
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چپکلیه
راستکلیه

صفراکیسۀ

مجراي لوزالمعده
دوازدهه

جزایر

مجراي صفرا

لوزالمعده

هاي درونریزیاخته
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): استخوان داراي مغز زرد، در صورت سؤال، منظور استخوان دراز است. چند سال پس از بلوغ رشد طولی گزینۀ ( 41.گزینه 4
استخوان ها متوقف می شوند. زیرا صفحات رشد بسته می شود. و از این زمان به بعد هورمون رشد بر قد استخوان تاثیري ندارد.

مفصلغضروف

غضروف جدید در این
شودسمت 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 کزینۀ (

 
هورمون 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 گزینۀ (

 
فرایندهاي دستگاه تولید مثل می شود.

در پاسخ به کاهش گلوکز خون، گلوکاگون ترشح می شود. 42.گزینه 1

 
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 گزیّن (

 
معده و پپسینوژن می شود.

): هورمون ضد ادراري که از ترشحات هیپوفیز پسین است و از تولیدات هیپوتاالموس با تأثیر بر روي سلول هاي پوششی گزینل (

 
نفرون، 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 گزینۀ  (

 
این غده می شود.

. هورمون غدة پاراتیروئیدي باعث تغییر شکل (فعال شدن) ویتامین  می شود نه تولید ویتامین  43.گزینه 3

 
بررسی سایر گزینه ها:

): بخش مرکزي فوق کلیه با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش فشار خون می شود. افزایش فشار خون منجر به گزینۀ (

 
افزایش آب میان بافتی می گردد.

): کاهش ترشحات هورمون هاي بخش قشري غدة فوق کلیه باعث تحریک هیپوفیز پیشین و ترشح هورمون تحریک کننده گزینۀ (

 
فوق کلیه می شود. 

): تیروئید، غدة سپري شکل است که افزایش هورمون کلسی تونین آن می تواند منجر به افزایش رسوب کلسیم در استخوان و گزینۀ (

 
افزایش میزان استحکام آن گردد.

افزایش آلدوسترون باعث افزایش فشار خون و در نتیجه افزایش تراوش می شود. آلدوسترون بازجذب سدیم را نیز 44.گزینه 1
افزایش می دهد.

هورمون ضد ادراري در هیپوفیز پسین ساخته نمی شود اما از این غده ترشح می شود. این هورمون منجر به کاهش ادرار، 45.گزینه 3

 
افزایش بازجذب آب از نفرون و کاهش فشار اسمزي خون می گردد.

در فرد مبتال به دیابت شیرین تولید مواد اسیدي افزایش می یابد. بنابراین تراوش و ترشح   براي جلوگیري از 46.گزینه 2
کاهش  خون افزایش می یابد.
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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 (
1
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): بازجذب گلوکز کاهش نمی یابد بلکه تراوش آن افزایش می یابد بنابراین مقداري از گلوکز از طریق ادرار دفع می شود. گزینۀ (
در صورت کم کاري غدد پاراتیروئید، کلسیم خون کاهش می یابد و از آن جا که کلسیم به انعقاد خون کمک می کند، 47.گزینه 2

کاهش آن منجر به اختالل در روند انعقاد خون می شود.

 
بررسی سایر گزینه ها:

): اریتروپویتین از کبد و کلیه ترشح می شود (نه فوق کلیه) گزینۀ (

 
): رودة کور در گیاه خواران بسیار بزرگ است. گزینۀ (

): در گیاه خواران غیرنشخوار کننده (گاو نشخوار کننده است) عمل گوارش میکروبی پس از گوارش آنزیمی صورت می گیرد. گزینۀ (
: فقدان هورمون هاي تیروئیدي باعث عقب ماندگی ذهنی و جسمی جنین می شود. گزینۀ  48.گزینه 2

 
: 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 فرآیندهاي دستگاه تولید مثلی مردان نقش دارد. گزینۀ  49.گزینه 2
: 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 

. هورمون ضد ادراري در غده زیر نهنج تولید می شود ولی ترشح آن از هیپوفیز پسین است و در حفظ تعادل گزینۀ  50.گزینه 2

 
آب نقش دارد.

 
. هورمون پروالکتین از غده زیر مغزي ترشح می شود و در حفظ تعادل آب نقش دارد. گزینۀ 
. هورمون تیموسین از غده تیموس ترشح می شود ولی در حفظ تعادل آب نقش ندارد. گزینۀ 

. هورمون کلسی تونین از غده تیروئید ترشح می شود. گزینۀ 

 
تصویر الف مربوط به غدة درون ریز و تصویر ب مربوط به غدة برون ریز است. 51.گزینه 3

پروستات، تیروئید، تیموس، جزایر النگرهانس و پاراتیروئید غدد درون ریز هستند و وزیکول سمینال، عرق و پیازي میزراهی غدد

 
برون ریز هستند.

. دوپامین ناقل عصبی و پیک کوتاه برد است اما پروالکتین هورمون است و پیک دوربرد محسوب می شود. گزینۀ  52.گزینه 4

 
. بخش پیشین هیپوفیز تحت تنظیم زیر نهنج (هیپوتاالموس) قرار دارد نه نهنج (تاالموس) گزینۀ 

 
. بخش پسین هیپوفیز دو هورمون ضد ادراري و اکسی توسین ترشح می کند اما تولید آنها در هیپوتاالموس است. گزینۀ 

. بخش پیشین هیپوفیز  هورمون ترشح می کند. یکی از این هورمون ها هورمون محرك فوق کلیه است که روي غده فوق گزینۀ 

 
کلیه تاثیر می گذارد. 

 
گیرنده هاي فرومون در مار از نوع شیمیایی است. 53.گزینه 4

گیرنده پاي مگس، سقف حفره بینی و جوانه چشایی گاو (مانند انسان) از نوع شیمیایی ولی گیرنده روي پاي جیرجیرك مکانیکی است.
54.گزینه 1

شکل روبه رو نشان می دهد غضروف جد�د به سمت غضروف مفصلی �عنی 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

یونی که توسط هورمون پاراتیروئیدي در خون افزایش می یابد، یون کلسیم است. 55.گزینه 3

 
. یون کلسیم در روده با مصرف  جذب می شود.

. یون کلسیم براي بازگشت به شبکۀ آندوپالسمی نیاز به صرف انرژي دارد.
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. یون سدیم با کمک آلدوسترون از کلیه بازجذب می شود.

. ویتامین  محلول در چربی است و جذب کلسیم به کمک آن صورت می گیرد.
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اریتروپویتین، بر روي یاخته هاي بنیادي مغز استخوان اثر تحریکی دارد و سبب ازدیاد گلبول هاي قرمز می شود. این 56.گزینه 3

هورمون از کبد و کلیه ترشح می شود.
نوشابه هاي الکلی میزان جذب کلسیم از روده را کاهش می دهند و در نتیجه براي جبران کاهش کلسیم، خون، تخریب 57.گزینه 3

استخوانی افزایش یافته در نتیجه آزاد سازي کلسیم  از استخوان نیز افزایش می یابد. اثري که کامًال با هورمون کلسی تونین  مخالف
است زیرا هورمون کلسی تونین مانع برداشت کلسیم می شود. و در نتیجه مانع از پوکی استخوان می شود.

 
. پروالکتین با تولید شیر سبب افزایش پوکی استخوان می شود. گزینۀ 

 
. هورمون پاراتیروئیدي کلسیم را از ماده زمینه استخوان جدا و آزاد می کند پس پوکی استخوان را افزایش می دهد. گزینۀ 

. هورمون کلسی تونین از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیري می کند پس مانع پوکی استخوان می شود و بر خالف تاثیر گزینۀ 
الکل روي استخوان عمل می کند.

. یکی از اندام هاي هدف هورمون هاي تیروئیدي استخوان است. اما  این هورمون ها با مکانیسم دیگري بر استخوان موثر است. گزینۀ 
هورمون هاي تیروئیدي با تاثیر بر صفحات رشد همراه با هورمون رشد و ایجاد تعادل بر تخریب و ساخت استخوانی، بر رشد استخوان

 
مؤثر است. حتی پرکاري تیروئیدي باعث پوکی استخوان می شود.

 
کاهش هورمون  سبب کاهش تجزیۀ گلوکز در یاخته ها می شود. 58.گزینه 3

 
بقیۀ گزینه ها  مطالب درستی را بیان می کنند.

: هورمون کورتیزول، که از بخش قشري غدة فوق کلیه ترشح می شود، قند خون را افزایش می دهد. هورمون گزینۀ  59.گزینه 1

 
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 گزینۀ 

 
ترشح می 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 

، نوعی بیماري خود ایمنی است که در آن دستگاه ایمنی به یاخته هاي خودي ، دیابت نوع  دلیل رد گزینه هاي  و  60.گزینه 4

 
(انسولین ساز پانکراس) حمله می کند. در نتیجه، این یاخته ها تخریب شده و انسولین کافی در بدن ترشح نمی شود.

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

 
دهند.

 
: 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 محرك که از غده زیر مغزي ترشح می شوند بر روي سایر غده هاي درون ریز اثر می گذارد، مثًال هورمون 61.گزینه 3
محرك تیروئیدي، فعالیت سلول هاي درون ریز تیروئید را تنظیم می کند. بنابراین سلول هاي درون ریز تیروئید باید گیرنده براي

 
هورمون محرك تیروئید داشته باشند.

 
: در پریاختگان، یاخته ها نمی توانند از یکدیگر مستقل باشند. گزینۀ 

 
: دستگاه عصبی با تک تک سلول هاي بدن ارتباط ندارد. گزینۀ 

: نورون ها ارتباط بین نقاط مختلف بدن را برقرار می کنند. گزینۀ 
62.گزینه 2
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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. 1گزینۀ 
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: 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 گزینۀ 

 
آنها را ترشح می کند.

ترشح بزاق، دفع، عطسه و بلع می توانند به صورت انعکاسی انجام شوند. اما تنظیم قند خون تحت تأثیر هورمون ها انجام 63.گزینه 1
می شود.

 
سه مورد درست است. 64.گزینه 3

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.
بخش مورد نظر، هیپوتاالموس (زیر نهنج) است. 65.گزینه 3

"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.

الف. (درست) پرده هاي مننژ و از جنس بافت پیوندي هستند. خارجی ترین الیه لوله گوارش از بافت پیوندي سست 66.گزینه 3
همراه با بافت پوششی یا بدون آن بافت چربی و رگ ها تشکیل شده است به این الیه بخشی از صفاق است.

 
ب. (درست) در یک فرد ایستاده غدة فوق کلیه و تیموس، باالتر از لوزالمعده قرار دارند.

ج. (نادرست) بخش خودمختار دستگاه عصبی همیشه فعال است. این دستگاه از دو بخش سمپاتیک و پاراسمپاتیک تشکیل شده است تا

 
فعالیت بدن را در شرایط مختلف تنظیم کنند. بخش سمپاتیک هنگام هیجان بر بخش پاراسمپاتیک غلبه دارد.

د. (درست) ریشۀ پشتی عصب نخاعی داراي جسم یاخته اي است اما در ریشۀ شکمی آن داراي جسم یاخته اي ندارد.
هر سه مورد به درستی بیان شده اند. 67.گزینه 2

 
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. 68.گزینه 3

 
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.
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درون سیتوپالسم نورون هاي هیپوتاالموس، هورمون هاي آزادکننده و مهارکننده، به همراه دو هورمون ضد ادراري و 69.گزینه 1
اکسی توسین ساخته می شوند. (البته هرکدام در یک نورون خاص)

هورمون هاي محرك  و  و هورمون محرك  فوق کلیوي مربوط به هیپوفیز پیشین هستند و توسط نورون ساخته نمی شوند.
مرکز اصلی تنظیم دماي بدن زیر نهنج می باشد. هورمون محرك فوق کلیه در هیپوفیز پیشین ساخته میشود ولی 70.گزینه 3

هورمون هاي آزاد کننده و مهار کننده به همراه اکسی توسین و ضد ادراري از تولیدات هیپوتاالموس می باشند.
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) به کار می رود. کمبود این هورمون ها در دوران جنینی موجب عنصر ید در ساختار هورمون هاي تیروئیدي ( و  71.گزینه 1

عقب ماندگی ذهنی و جسمی می گردد.
چهار غدة کوچک «پاراتیروئید»، هورمونی می سازند که ویتامین  را فعال می کند. این ویتامین در نهایت سبب افزایش 72.گزینه 3

جذب کلسیم در روده ها خواهد شد.
جزایر النگرهانس بخش درون ریز پانکراس هستند و هورمون تولید می کنند که این هورمون ها را ابتدا به مایع میان  73.گزینه 4

بافتی می ریزند و سپس از آنجا به خون انتقال می  یابد.
لوزالمعده در انسان، تنها غده اي است که دو بخش درون ریز و برون ریز را با هم دارد و فقط به مجموعۀ سلول هاي درون ریز آن

اصطالحًا «جزایر النگرهانس» می گویند که یک نوع از سلول هاي آن هورمون انسولین و نوع دیگري از سلول ها هورمون گلوکاگون
براي تنظیم قند خون می سازند.

بیماري دیابت شیرین نوع اول در جمعیت ها شیوع اندکی دارد و نوعی بیماري خود ایمنی می باشد.  74.گزینه 4
) 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 

.( ). در این افراد مواد اسیدي به خون وارد می شود و  خون پائین می آید (رد گزینۀ 
نقش هورمون مالتونین که از غدة پینه آل (اپی فیز) در مغز ترشح می شود، هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. 75.گزینه 3

) و ترشحات آن احتماال در تنظیم ریتم هاي غده ي اپی فیز در مغز قرار دارد و در باالي برجستگی هاي چهارگانه قرار دارد. (رد گزینۀ 
( ). غدة اپی فیز در پاسخ به تاریکی ترشح مالتونین را افزایش می دهد. (رد گزینۀ  شبانه روزي دخالت دارد (رد گزینۀ 

هورمون کورتیزول نقشی در تنظیم یون هاي پالسما ندارد.  76.گزینه 4
هورمون آلدوسترون در تنظیم غلظت یون هاي سدیم، هورمون هاي پاراتیروئید و کلسی تونین در تنظیم غلظت یون کلسیم دخالت

دارند.
هیچ یک از عبارت هاي عنوان شده از اعمال مربوط به هورمون کلسی تونین نیست. 77.گزینه 1

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.

افزایش آلدوسترون تاثیري بر افزایش کلسیم خون ندارد. 78.گزینه 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 گزینۀ 

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

موارد الف، ج و د درست هستند و از بین هورمون هاي ذکر شده، فقط انسولین، میزان قند خون را کاهش می دهد. 79.گزینه 1
اپی نفرین و گلوکاگون موجب آزاد شدن گلوکز از کبد و افزایش قند خون می شوند. کورتیزول نیز قند خون را افزایش می دهد.

هیپوتاالموس و هیپوفیز پیشین دو مرکز مهم در تنظیم عملکرد بسیاري از غدد درون ریز بدن هستند، ولی این دو، عمل 80.گزینه 2
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. 81.گزینه 2

 
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. 82.گزینه 1

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 گزینۀ 
غدة فوق کلیه می شود.

: هورمون کلسی تونین (برعکس هورمون پاراتیروئید) کلسیم خون را کاهش می دهد. گزینۀ 
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هر چهار مورد درست است.  83.گزینه 4

 
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.

دستگاه عصبی محیطی شامل اعصاب حسی و حرکتی است که بخش حرکتی آن شامل اعصاب پیکري و خود مختار 84.گزینه 3
(سمپاتیک و پاراسمپاتیک) است. ترشح بزاق و ترشحات لولۀ گوارش، تحت تاثیر عصب پاراسمپاتیک است. اپینفرین نیز تحت تأثیر

عصب سمپاتیک است. هورمون ضد ادراري و اکسی توسین در نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته می شوند و به اعصاب محیطی ارتباط
ندارند. ترشح کلسی تونین و انسولین تحت تأثیر اعصاب محیطی قرار ندارد و تنها با میزان کلسیم و قند خون کنترل می شوند، اما

پپسینوژن چون از ترشحات معده و لولۀ گوارش است تحت تأثیر اعصاب محیطی قرار دارد.
بخش مشخص شده هیپوتاالموس است. هیپوتاالموس در جذب ویتامین ها نقشی ندارد. 85.گزینه 4

) است و نیز بسیاري از اعمال غده هاي ) و تنظیم دماي بدن (رد گزینۀ  هیپوتاالموس مرکز احساس گرسنگی و تشنگی (رد گزینۀ 
.( ترشح کنندة هورمون ها را تنظیم می کند. هیپوتاالموس با ساخت هورمون ضد ادراري در تنظیم آب خوناب نقش دارد (رد گزینۀ 

آلدوسترون سبب افزایش باز جذب سدیم به خون و افزایش فشار خون می شود. ایجاد عالیم خیز، از طرفی آلدوسترون 86.گزینه 1

 
تاثیري بر میزان کلسیم در ادرار ندارد.

همۀ موارد جمله را به طور نادرستی تکمیل می کنند. 87.گزینه 4

 
بررسی موارد:

الف) نادرست - هیپوتاالموس با ترشح آنزیم هاي آزادکننده و مهارکننده بر هیپوفیز پیشین اثر دارد و هورمون محرك فوق کلیوي
هیپوفیز بر بازجذب سدیم از گردیزه ها مؤثر است. پس در صورت اختالل در هیپوتاالموس باز جذب سدیم تحت تأثیر قرار می گیرد.

ب) نادرست - بصلالنخاع به همراه هیپوتاالموس، بسیاري از اعمال حیاتی نظیر ضربان قلب را تنظیم میکند. 

 
ج) نادرست - سامانه لیمبیک در حافظه و یادگیري نقش دارد. 

د) نادرست - هورمونهاي غدة تیروئید در تنظیم تجزیۀ گلوکز و در تولید  (انرژي در دسترس) درون سلول ها نقش مهمی ایفا
می کنند.

غدد پاراتیروئید باعث افزایش کلسیم خون می شود. نقش هاي کلسیم در بدن آدمی عبارتند از: شرکت در واکنش هاي 88.گزینه 3
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 89.گزینه 3

محیط دوازدهه می شود نه اسیدي شدن آن!
بررسی سایر گزینه ها:

: ماده اي که محرك ترشح کورتیزول است هورمون محرك غده فوق کلیه است که از هیپوفیز پیشین ترشح می شود. گزینۀ 
هیپوفیز پیشین 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 : هورمون گاسترین موجب ترشح اسید معده می شود. در نهایت اسید معده ( گزینۀ 
پپسین فعال می شود.

موارد الف و د جمله را به نادرستی تکمیل می کنند. 90.گزینه 2

 
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).
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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.
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،  و  می شود، پس مهار این هورمون باعث توقف هر کدام از اپی نفرین باعث فرآیندهاي ذکر شده در شماره هاي  91.گزینه 4
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. 92.گزینه 3

 
 .( 93.گزینه 3 هورمون ضد ادراري توسط نورون هاي هیپوتاالموسی ساخته می شود (تأیید گزینۀ 

). انسولین توسط یاخته هاي لوزالمعده ساخته می شود نه 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  سلول هاي کبدي (رد گزینۀ 

هر چهار مورد درست می باشند. 94.گزینه 4

 
بررسی موارد:

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 میزان 95.گزینه 1
انسولین خوناب افزایش یابد. 

). چون میزان قند ) 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. خوناب افزایش می یابد، فشار اسمزي خوناب نیز افزایش می یابد (رد گزینۀ 

) در یاخته ها تأثیرگذار اختالل در فعالیت غدة تیروئید و ترشح هورمون هاي تیروئیدي بر فعالیت تولید انرژي ( 96.گزینه 4

 
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.

هورمون ها پس از اینکه در سلول سازندة خود ساخته می شوند، ابتدا وارد مایع میان بافتی و سپس وارد خون می شوند. 97.گزینه 2
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 ): برخی هورمون ها از سلول هاي عصبی ترشح می شوند. براي مثال اکسی توسین و هورمون ضد ادراري ( گزینۀ (

 
عصبی 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 گزینۀ (
تحت اثر 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 (
غدد کوچکی که پشت غدة سپري شکل (تیروئید) زیر حنجره قرار دارند، در واقع غدد پاراتیروئید می باشند. 98.گزینه 3

 
افزایش هورمون پاراتیروئید به سه روش سبب افزایش کلسیم خون می شود:

) تغییر شکل ویتامین  (ویتامین محلول در چربی) و ) بازجذب کلسیم از ادرار  ) جدا کردن کلسیم از مادة زمینه اي استخوان 
. به این ترتیب هورمون پاراتیروئید روي بافت افزایش جذب کلسیم از روده ها (سلول هاي استوانه اي روده) به کمک ویتامین 

استخوانی و بافت پوششی مکعبی نفرون گیرنده دارد. (دیواره لولۀ پیچ خوردة نزدیک از یک الیه بافت پوششی مکعبی تشکیل شده
است.)

از بخش مرکزي غدة فوق کلیه، دو نوع هورمون اپی نفرین نفرین ترشح می شوند. در حالی که بخش قشري این غده 99.گزینه 1
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.
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100.گزینه 1 کلسیتونین مانع برداشت کلسیم از استخوان می شود، در نتیجه کاهش کلسیم خون میشود. 
بررسی سایر گزینه ها:

: افزایش  در خون اثر باز خورد منفی بر محرك تیروئید دارد و مقدار این هورمون را کاهش می دهد. T3(2)گزینۀ 
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: افزایش گلوکاگون در زمانی اتفاق می افتد که گلوکز خون پائین باشد و به این نحو گلوکاگون میزان گلوکز را باال می برد. گزینۀ 

 
افزایش 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 گزینۀ 
آب با خود تنظیمی منفی میزان هورمون ضد ادراري را کاهش می دهد نه افزایش!

موارد الف و ب و د درست هستند. 101.گزینه 3
از بخش قشري غدة فوق کلیه چند هورمون از جمله هورمون هاي آلدوسترون و کورتیزول ترشح می شود. 

بررسی موارد:
الف) درست - کورتیزول سبب افزایش قند خوناب می شود.

ب) درست - آلدوستردن باعث افزایش خون می شود.
ج) نادرست - افزایش کورتیزول سبب تضعیف سیستم ایمنی می شود، بنابراین مهاجرت گلبول هاي سفید به ناحیۀ ملتهب را کاهش می 

دهد، (نه افزایش). 
د) درست - افزایش آلدوسترون سبب افزایش سدیم خون می شود. افزایش سدیم بدن و به دنبال آن افزایش فشار خون و در نتیجه

افزایش فشار تراوشی سبب ایجاد خیز در بافت هاي بدن می شود.
تصویر بافت استخوانی را نشان میدهد که آلدوسترون روي آن بی تأثیر است. 102.گزینه 1

بررسی سایر گزینه ها:

 
): هورمون  در رشد استخوان تأثیر می گذارد.  گزینۀ (

): هورمون پاراتیروئیدي کلسیم را از مادة زمینۀ استخوان جدا و آزاد می کند، در نتیجه کلسیم خون را افزایش می دهد. گزینۀ (
): کلسی تونین زمانی که کلسیم در خوناب زیاد است از برداشت کلسیم از استخوان جلوگیري می کند. گزینۀ (

به طور مستقیم بخش مرکزي غدة فوق کلیه با ترشح اپی نفرین و نوراپی نفرین سبب افزایش ضربان قلب می شود. 103.گزینه 3
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 گزینۀ 

تأثیري 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 گزینۀ 

هورمون 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 

هورمونهاي اپینفرین و نوراپینفرین که از قسمت مرکزي غدة فوق کلیه ترشح میشوند و صرفًا نقش هورمونی در 104.گزینه 4
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 گزینۀ (

 
در آن جا 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 گزینۀ (
دارند!

موارد الف، ب و ج جملۀ فوق را به درستی تکمیل می کنند. 105.گزینه 3

 
بررسی موارد:

الف) درست - فشارهاي روحی - جسمی موجب تولید هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس می شود که در نهایت موجب تولید هورمون
محرك غدة فوق کلیه شده و این هورمون به نوبه خود موجب تولید آلدوسترون می شود. ترشح آلدوسترون سدیم خون را باال می برد و

 
موجب افزایش فشار خون می گردد.

ب) درست - هورمون ضد ادراري سبب می شود در مواقع لزوم ادرار غلیظ شده و خون رقیق گردد. چون باز جذب آب به داخل خون را
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افزایش می دهد.

ج) درست - هورمون هاي تیروئیدي رشد طبیعی مغِز استخوان ها و ماهیچه ها را طی دوران کودکی افزایش می دهند. استخوان، سخت 
ترین بافت پیوندي است.
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در دیابت شیرین مصرف پروتئین ها براي ایجاد انرژي باعث افزایش تولید اوره در بدن می شود که در نهایت اوره 106.گزینه 2

بیشتري باید توسط کلیه ها دفع گردد.
در دیابت نوع یک تعداد گیرنده ها تحت تأثیر نیست و به دلیل حمله سلول هاي ایمنی به پانکراس انسولین تولید نمی شود (رد گزینۀ 

) در دیابت شیرین نوع  تولید انسولین در بدن کاهش می یابد و با کاهش ورود قند به سلول ها از جمله سلول هاي عضالنی، ذخیرة
). در افراد مبتال به دیابت شیرین، سلول ها از چربی ها و پروتئین ها براي  ایجاد گلوکز در سلول هاي عضالنی کاهش می یابد (رد گزینۀ 

 .( انرژي استفاده می کنند. در نتیجه تجزیه تري گلیسریدهاي ذخیره شده در سلول ها افزایش می یابد (رد گزینۀ 
بیشتر افراد دیابتی به دیابت نوع دو مبتال هستند. در این افراد پاسخ گیرنده هاي انسولینی کاهش می یابد. 107.گزینه 4

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

.( ). در این افراد مقدار تولید و ترشح انسولین زیادتر از حد طبیعی می شود (رد گزینۀ  می یابد (رد گزینۀ 
در دیابت نوع  سلولهاي درونریز پانکراس توسط دستگاه ایمنی مورد حمله قرار میگیرند اما در دیابت نوع دو 108.گزینه 3

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  خون، ترشح یونهاي هیدروژن در کلیه افزایش مییابد (رد گزینۀ 
 .( از حد طبیعی بیشتر است (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 109.گزینه 1
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 (اختالل در عملکرد در هر دو نوع دیابت شیرین وراثت دخالت ندارد (رد گزینۀ 
). از طرفی به دلیل اینکه گلوکز جذب سلول هاي کبدي نمی شود، در هر دو نوع دیابت شیرین گلیکوژن ایمنی بدن) است (رد گزینۀ 

.( سلول هاي کبد کاهش پیدا می کند (رد گزینۀ 
موارد ب، ج و د صحیح اند. 110.گزینه 3

 
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.

هورمونهاي آلدوسترون و اپینفرین نقشی مشابه هم (نه عکس هم) ایفاء میکنند. هر دوي این هورمونها در 111.گزینه 2

 
موقعیتهاي تنشزا موجب افزایش فشار خون میشوند.

). از طرفی کلسی تونین انسولین کاهش دهنده قند خون و گلوکاگون و کورتیزول افزایش دهنده قند خون می باشند (رد گزینه هاي  و 
.( کاهش 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 112.گزینه 3

 
خونی می باشد.

بررسی سایر گزینه ها:
: هورمون محرك انقباضات رحم (اکسی توسین) و هورمون ضد ادراري توسط نورون هاي هیپوتاالموس تولید گزینه هاي  و 

شده 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 

تیموس که در آن لنفوسیت هاي  بالغ می شوند، پایین تر از تیروئید (غده اي که ترشحات آن موجب کاهش کلسیم 113.گزینه 4
) و باالتر از 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  لوزالمعده قرار دارد (رد گزینۀ 
ترشح انسولین ارتباطی به هیپوفیز پسین ندارد بلکه تحت اثر میزان قند خون انجام می گیرد. 114.گزینه 4

1I

3
4

1
23

I

1
pH2

4

2I

3
4

14
3

(1)(2)

(4)

T

14
23

ری
طاھ

دق 
صا

س 
ھند
م



49/61

ترشح انسولین با افزایش قند خون افزایش یافته و موجب کنترل قند خون می شود. بخش قشري غدة فوق کلیه با ترشح کورتیزول،
بخش مرکزي غده ي فوق کلیه با ترشح هورمون هاي اپی نفرین و نوراپی نفرین و جزایر النگراهاس، با ترشح گلوکاگون و افزایش

کلوکز خوناب باعث تحریک ترشح هورمون انسولین می شود.
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در افراد مبتال به دیابت شیرین به دلیل آن که گلوکز خون افزایش می یابد، امکان ندارد بر میزان تولید و ترشح 115.گزینه 4

 
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 رد گزینۀ 

 
ادرار می شود.

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

 
شوند.

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

116.گزینه 2
ژن گيرندۀ يک هورمون در سلول هدف آن بيان مي شود.

موارد ب و ج درست هستند.

 
انسولین سبب کاهش گلوکز خون می شود. 117.گزینه 2

). همینطور سکرتین ترشح غدد برون ریز تولید کننده بی کربنات 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 را افزایش می دهد (رد گزینۀ 

.( گزینۀ 

 
انسولین، موجب تولید گلیکوژن در کبد می شود نه کلیه. 118.گزینه 4

). انسولین از بخش درون ریز پانکراس که پائین تر از (غدد کار انسولین افزایش نفوذ پذیري سلول ها به جذب گلوکز است (رد گزینۀ 
). بخش برون ریز پانکراس نیز مهمترین آنزیم هاي گوارشی را تولید و از طریق مجاري به فوق کلیه) ترشح می شود (رد گزینۀ 

.( دوازدهه می ریزد (رد گزینۀ 
119.گزینه 3

) و تیروئید در جلوی نای قرار  دو غدۀ تیموس (محل بلوغ لنفوسیت های 

دارند:

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. 120.گزینه 1

 
بررسی سایر گزینه ها:

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

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

 
): افزایش فشار اسمزي خون موجب ترشح هورمون ضد ادرار می شود. گزینۀ (

پمپ سدیم - پتاسیم غشاي نورون با صرف انرژي، یون پتاسیم را به درون نورون وارد می کند. 121.گزینه 3
بررسی سایر گزینه ها:

: پتاسیم براي انجام واکنش هاي انعقاد خون ضروري نیست بلکه ویتامین  ضروري می باشد. گزینۀ 
: آلدوسترون موجب افزایش سدیم خون می شود نه پتاسیم. گزینۀ 

1
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: یون سدیم همراه به صورت فعال وارد سلول هاي پوششی روده می شود نه پتاسیم. (4)گزینۀ 
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موارد ب و د، درست هستند. 122.گزینه 1

 
بررسی موارد:

الف) نادرست - استخوان چکشی در سطح باالتري نسبت به استخوان رکابی قرار دارد.
ب) درست -  مجاري نیم دایره در سطح باالتري نسبت به پرده ي صماخ قرار دارد.

ج) نادرست - تاالموس در سطح باالتري نسبت به مغز میانی قرار دارد.
د) درست -  غدة فوق کلیه در سطح باالتري نسبت به پانکراس قرار دارد.

غدة پینه آل یک غدة درون ریز است و هورمون مالتونین ترشح می کند و آنزیم نمی سازد. 123.گزینه 4

 
بررسی سایر گزینه ها :

): آنزیم آمیالز توسط غدد بناگوشی تولید می شود. گزینۀ (

 
): آنزیم لیزوزیم در اشک وجود دارد. گزینۀ (

 
): پیسینوژن توسط سلول هاي اصلی غدد معده در مجاورت پیلور ساخته می شود. گزینۀ (

صورت سؤال به هیپوفیز پسین اشاره دارد. هیپوفیز پسین با هیپوتاالموس ارتباط خونی مستقیم ندارد بلکه ارتباط 124.گزینه 1
عصبی (از طریق نورون ها) دارد. 

 
بررسی سایر گزینه ها:

): پایانه هاي آکسونی در هیپوفیز پسین با نورون دیگري سیناپس ندارند. این پایانه هاي آکسونی فقط هورمون هاي ذخیره گزینۀ (

 
شده را ترشح می کنند.

 
): ترشح هورمون اکسی توسین در هنگام زایمان موجب انقباض ماهیچه هاي صاف رحم می شود.  گزینۀ (

): هورمون اکسی توسین بر یاخته هاي غده هاي پستانی که نوعی غدة برون ریز هستند، تأثیر می گذارد. گزینۀ (
غدد نمایش داده شده در شکل، غدد پاراتیروئید هستند که هورمون مترشحه از آن ها، مقدار کلسیم خون را افزایش 125.گزینه 1

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 گزینۀ 
موثر است.

موارد ب، ج و د عبارت فوق را به طور نادرستی تکمیل می کنند. 126.گزینه 2
) 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.  127.گزینه 3

 
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 128.گزینه 2
می یابد.

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

: آلدوسترون بازجذب سدیم را از کلیه افزایش می دهد. گزینۀ 
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: انسولین نفوذ پذیري قند به غشاء یاخته ها را افزایش می دهد. گزینۀ 
افزاشی بیش از حد هورمون هاي تیروئیدي میزان تجریه کلوکز (تنفس یاخته اي) و به دنبال آن آزاد شدن انرژي را 129.گزینه 4

افزایش می دهد. 
بررسی سایر گزینه ها:

: طی پرکاري بخش قشري غده فوق کلیه میزان هورمون آلدوسترون باال رفته و باز جذب سدیم افزایش می یابد. افزایش گزینۀ 
سدیم خون موجب افزایش سدیم در آب میان بافتی شده و تجمع آب میان بافتی (خیز) را به دنبال خواهد داشت.

: هورمون هاي تیروئیدي مسئول سوخت و ساز بدن می باشند. بنابراین تنفس و تولید  را باال می برند. دي اکسید کربن گزینۀ 
تولید شده توسط فعالیت بیشتر آنزیم انیدراز کربنیک موجود در غشاء گلبول هاي قرمز به  تبدیل می شود.

: در ترکیب صفرا، آنزیم وجود ندارد. گزینۀ 
غده هاي درون ریز مجرا ندارند ولی در غده هاي برون ریز مجرا وجود دارد.  130.گزینه 2

 
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 گزینۀ (

 
لیزوزیم) دارند. 

): کار اصلی غدة درون ریز ترشح هورمون است. گزینۀ (
هورمون هاي آزاد کننده و مهارکنندة هیپوتاالموسی بر روي هیپوفیز پیشین و هورمون هاي مترشحه از آن (هورمون  131.گزینه 1
هاي تیروئیدي که مؤثر بر نمو دستگاه عصبی اند، هورمون محرك غدة فوق کلیه براي ترشح کورتیزول و همینطور هورمون محرك

)) تأثیر گذارند. در حالی که هورمون محرك خروج شیر از غدد پستانی مادر (اکسی توسین) از هیپوفیز پسین آزاد تخمک گذاري (
می شود.

 
فردي که یاخته هاي بدنش توانایی گرفتن گلوکز از خون را نداشته باشند، به دیابت شیرین مبتال است.  132.گزینه 1

در هر دو نوع دیابت به علت سوختن چربی ها و پروتئین ها، تولید مواد اسیدي افزایش یافته و خون کاهش می یابد. در دیابت نوع 
مقدار انسولین خون کاهش یافته و در دیابت نوع  پاسخ گیرنده هاي طبیعی انسولین سلول ها کاهش یافته و انسولین به اندازة کافی

در خون وجود دارد.
غدد مستقر در پشت غدة سپري شکل زیر حنجره، غدد پاراتیروئید  هستند که در افزایش قند خون تأثیري ندارند. 133.گزینه 4

بررسی سایر گزینه ها:
: فوق کلیه با هورمون کورتیزول (از بخش قشري) و هورمون هاي اپی نفرین و نور اپی نفرین (از بخش مرکزي) گزینه هاي  و 

قند خون را افزایش می دهند.
: یاخته هاي درون ریز پانکراس (لوزالمعده) با تولید هورمون هاي گلوکاگون و انسولین مستقیمًا روي قند خون مؤثر می  گزینۀ 

باشند.
موارد الف، ب، جمله را به درستی تکمیل می کنند. 134.گزینه 1

 
بررسی موارد: 

 
الف) درست - هورمون هاي تیروئیدي  و  تجزیه گلوکز (تنفس یاخته اي) و انرژي در دسترس را تنظیم می کنند.

ب) درست - افزایش واکنش هاي چرخه ي کربس منجر به افزایش تولید میزان  در یاخته ها و به دنبال آن افزایش  در

 
خون می شود. این امر موجب افزایش فعالیت آنزیم انیدراز کربنیک براي تبدیل  به اسید کربنیک می شود. 

ج) نادرست - هواي باقی مانده مقدار هوایی است که پس از بازدم عمیق، هنوز در شش ها باقی مانده است و به دنبال افزایش حجم

 
تنفسی تغییر نمی کند.

هر هورمونی که سبب افزایش فشار خون می شود، سبب افزایش فشار تراوشی نیز می شود، افزایش فشار تراوشی 135.گزینه 2
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 گزینۀ (
مؤثر باشند. 
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)»: هورمون مالتونین در پاسخ به تاریکی ترشح می شود و احتماًال در ایجاد ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارد. سلول هاي گزینۀ (
مخروطی و استوانه اي شبکیۀ چشم در تشخیص روشنایی نقش دارند.
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آلدوسترون دفع یون هاي سدیم را از طریق ادرار، کم کرده و در نتیجه سدیم خون را افزایش می دهد. این عمل همراه 136.گزینه 2

باز جذب آب صورت می گیرد که سبب افزایش مقدار آب خون و کاهش مقدار آب (غلیظ شدن) ادرار می شود. 
در افراد سالم، نقش انسولین تنظیم قند خون است. در افراد دیابتی، کاهش مقدار انسولین خون و یا کاهش گیرنده هاي انسولین سبب

). هورمون هاي اپی نفرین و نور اپی نفرین (تولید شده در بخش مرکزي غده فوق کلیه) با افزایش حجم ادرار می شود (رد گزینۀ 
). هورمون ضد ادراري ذخیره شده در افزایش فشار خون، مقدار آب ادرار و در نتیجه مقدار حجم ادرار را کاهش می دهند (رد گزینۀ 

 .( هیپوفیز پسین سبب کاهش مقدار آب ادرار و افزایش غلظت (غلیظ شدن) آن می شود (رد گزینۀ 
هورمون آزاد کننده از غدة هیپوتاالموس ترشح شده و غدة هیپوفیز را وادار به ترشح هورمون محرك فوق کلیه می  137.گزینه 3

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

هورمون هاي بخش قشري غدة فوق کلیه (مانند کورتیزول و آلدوسترون) به صورت چرخۀ باز خوردي منفی می توانند 138.گزینه 3
باعث کاهش هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس شوند.

). افزایش هورمون اکسی توسین ربطی به هورمون  باال بودن مقدار کلسیم در خون، تاثیري در افزایش آلدوسترون ندارد (رد گزینۀ 
) و افزایش کلسیم سبب افزایش هورمون کلسی تونین میشود هاي آزاد کننده ندارد چون از هیپوفیز پسین ترشح می گردد (رد گزینۀ 

.( (رد گزینۀ 
اپی نفرین، موجب افزایش قند و فشار خون می شود. 139.گزینه 1

). افزایش هورمون  افزایش طوالنی مدت کورتیزول در خون، سبب تضعیف سیستم ایمنی از جمله ساخت پادتن می شود. (رد گزینۀ 
هاي تیروئیدي میزان تجزیه گلوکز و انرژي در دسترس سلول ها افزایش می دهد. سوختن گلوکز و آزاد شدن انرژي نهفته آن و

). هورمون محرك بخش قشري غدة فوق کلیه سبب تولید آلدوسترون ساخت  [انرژي در دسترس] یاخته اي گویند. (رد گزینۀ 
.( می شود که تولید آلدوسترون نیز سبب افزایش سدیم خون می شود (رد گزینۀ 

). هورمون هاي هورمون پاراتیروئیدي افزاینده و کلسی تونین کاهنده ي کلسیم خون است (درستی گزینۀ  140.گزینه 3

 
 .( آلدوسترون و ضد ادراري، آب خون را افزایش و غلظت خون را کاهش می دهند ( نادرستی گزینۀ 

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

تنظیم انسولین از طریق بازخورد منفی است. 141.گزینه 4
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 گزینۀ 

سدیم 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 گزینۀ 

شکل ویتامین  در روده، جذب کلسیم از روده را افزایش می دهد.

 
افزایش آلدوسترون سبب افزایش سدیم و در نتیجه افزایش فشار خون می شود.  142.گزینه 4

). هورمون ضد ادراري باعث کاهش مقدار ادرار و حفظ آب خون و رقیق شدن گلوکاگون سبب تجزیۀ گلیکوژن می شود. (رد گزینۀ 
.( ) و کلسی تونین سبب کاهش کلسیم در خون می شود (رد گزینۀ  آن می شود (رد گزینۀ 

در موارد زیادي نه همواره، مقدار هورمون موجود در خون شخص، میزان تولید هورمون را تنظیم می کند. 143.گزینه 2
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 گزینۀ 

است. 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 گزینۀ 

مشخص می کنند.
هورمون غده هاي پاراتیروئید در جهت افزایش کلسیم و هورمون کلسی تونین در جهت کاهش کلسیم خون عمل می  144.گزینه 4

کند.
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). آلدوسترون و هورمون ضد  ادراري هر دو میزان آب اپی نفرین و کورتیزول هر دو مقدار قند خون را افزایش می دهند (رد گزینۀ 
). از طرفی هورمون نوراپی نفرین موجود در خون را افزایش و در نتیجۀ رقیق کردن خون، فشار خون را افزایش می دهند (رد گزینۀ 

.( مقدار فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهد (رد گزینۀ 
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هورمون گلوکاگون (تولید شده توسط لوزالمعده) با تجزیۀ گلیکوژن سبب کاهش ذخیره ي آن در کبد می شود. 145.گزینه 3
). هورمون اکسی توسین در هورمون کلسی تونین (تولید شده توسط غدة تیروئید)، سبب کاهش کلسیم خون می شود (رد گزینۀ 

). تحت تأثیر هورمون هاي کورتیزول و هیپوتاالموس ساخته شده و از هیپوفیز پسین آزاد شده و به خون وارد می شود (رد گزینۀ 
آلدوسترون (هورمون هاي تولید شده توسط بخش قشري غدة فوق کلیه)، فشار خون افزایش و مقدار آب ادرار کاهش می یابد (رد

.( گزینۀ 
افزایش هورمون آزاد کننده از هیپوتاالموس، سبب افزایش ترشح هورمون محرك غدة فوق کلیه از هیپوفیز پیشین 146.گزینه 2

 
شده و در نتیجه غدة فوق کلیه با ترشح آلدوسترون از راه افزایش باز جذب سدیم همراه با آب سبب افزایش فشار خون می شود.

هیپوتاالموس از طریق خون با هیپوفیز پیشین در ارتباط است و هیپوفیز پیشین با ترشح هورمون محرك غدة فوق 147.گزینه 3
کلیه، ترشح آلدوسترون را تنظیم می  کند. 

مقدار هورمون موجود در خون شخص در بیشتر موارد (نه همیشه) توسط هورمون و در برخی موارد توسط اعصاب یا مواد معدنی
). مقدار ). در دیابت قند خون باالست، در نتیجه میزان گلوکاگون خون کم است (رد گزینۀ  سنجیده و تنظیم می شود (رد گزینۀ 

ترشح هورمون ضد ادراري توسط بازخورد منفی و مقدار ترشح هورمون اکسی توسین توسط بازخورد مثبت تنظیم می شود (رد گزینۀ 
 .(

اندام هدف هورمون تستوسترون سلول هاي اسپرم ساز و  سلول هاي بینابین لوله هاي اسپرم ساز در مردان و 148.گزینه 3
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.

اکسی توسین در یاخته هاي ماهیچه اي رحم و اپی نفرین در یاخته هاي ماهیچه اي براي مثال دیوارة رگ ها، گیرنده 149.گزینه 1
دارند که هر دو این ماهیچه ها از نوع غیر ارادي هستند. 

هورمون گاسترین در سلول هاي پوششی معده گیرنده دارد. هورمون کلسی تونین از برداشت کلسیم از استخوان ها جلوگیري می کند.
هورمون هاي آزاد کننده می توانند تولید هورمون هاي هیپوفیز پیشین را به طور مستقیم تحریک نمایند. هورمون 150.گزینه 2

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  151.گزینه 3
) و هورمون هاي ضد ادراري و اکسی توسین نیز از نورون هاي هیپوتاالموس تولید شود و روي هیپوفیز پیشین اثر می کند (رد گزینۀ 

.( می شوند و از هیپوفیز پسین ترشح می گردند (رد گزینه هاي  و 
هورمون کلسی تونین مسئول کم کردن کلسیم خون است و برخالف هورمون پاراتیروئیدي مانع برداشت کلسیم از 152.گزینه 3

استخوان شده و سبب کاهش کلسیم خون می شود.
گلوکاگون، کورتیزول و اپی نفرین، قند در دسترس بدن را افزایش می دهند و قند خون را باال می برند. اما انسولین، 153.گزینه 1

قند خون را کاهش می دهد.
مقادیر زیاد هورمون کورتیزول به روش هاي مختلف از جمله این که موجب تجزیه پروتئین هاي داخل سلول می شود، 154.گزینه 2

از میزان پروتئین هاي خون (از جمله پادتن ها و پروتئین هاي مکمل) کاسته و سیستم ایمنی را تضعیف می کند.
. دیابت نوع  نوعی بیماري خودایمنی محسوب می شود و نه دیابت نوع  155.گزینه 2

در هر دو نوع دیابت چون گلوکز در خون باال می رود، گلوکز در ادرار هم دیده می شود. 156.گزینه 4
). میزان تولید انسولین فقط در دیابت  کاهش می یابد (رد گزینۀ  در انواع دیابت ها خون کاهش می یابد نه افزایش (رد گزینۀ 

.( ). این نوع دیابت معموًال قبل از  سالگی و دیابت نوع  در سنین باالتر ( سالگی به یعد) بروز می یابند (رد گزینۀ 
اپی نفرین از بخش مرکزي غدة فوق کلیه ترشح می شود. 157.گزینه 2

هورمون پاراتیروئیدي باعث افزایش کلسیم خون می شود. به این ترتیب کاهش آن می تواند کلسیم خون را کاهش 158.گزینه 3
دهد.

) و ). افزایش گلوکاگون باعث افزایش قند خون می شود (رد گزینۀ  افزایش کورتیزول باعث افزایش قند خون می شود (رد گزینۀ 
.( هورمون تیروئیدي باعث تنظیم تجزیۀ گلوکز و انرژي در دسترس یاخته ها می شود (رد گزینۀ 

هورمون پاراتیروئید، سبب افزایش بازجذب کلسیم از سلول هاي پوششی نفرون کلیه می شود پس روي سلول هاي 159.گزینه 3
بافت پوششی گیرنده دارد.
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). اکسی توسین در غدد برون ریز شیر هورمون آزاد کنندة هیپوتاالموس در هیپوفیز پیشین نه هیپوفیز پسین، گیرنده دارد (رد گزینۀ 
). گلوکاگون و انسولین توسط هیپوفیز و هیپوتاالموس کنترل نمی شوند (رد گزینۀ  و ماهیچه هاي جدار رحم، گیرنده دارد (رد گزینۀ 
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41فصل 4 - زیست یازدهم - 09174457144صادق طاهري
غدد هیپوفیز، فوق کلیه و تیروئید تنها هورمون ترشح می کنند. اما لوزالمعده دو بخش درون ریز و برون ریز دارد که 160.گزینه 3
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.

 
کار اصلی هیپوفیز، فقط ترشح هورمون است.  161.گزینه 4

بیضه، محل نگهداري و پرورش یاخته هاي جنسی مرد و تخمدان، محل نگهداري و پرورش یاخته هاي جنسی زن است. لوزالمعده نیز
عالوه بر تولید هورمون، در بخش برون ریز آنزیم هاي گوارشی می سازد.
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-12-23-31-41-52
-61-74-81-94-103

-114-124-134-144-153
-162-174-182-194-201
-214-222-233-243-252
-263-274-283-292-301
-314-324-331-342-353
-361-371-384-392-402
-414-421-433-441-453
-462-472-482-492-502
-513-524-534-541-553
-563-573-583-591-604
-613-622-631-643-653
-663-672-683-691-703
-711-723-734-744-753
-764-771-781-791-802
-812-821-834-843-854
-861-874-883-893-902
-914-923-933-944-951
-964-972-983-991-1001

-1013-1021-1033-1044-1053
-1062-1074-1083-1091-1103
-1112-1123-1134-1144-1154
-1162-1172-1184-1193-1201
-1213-1221-1234-1241-1251
-1262-1273-1282-1294-1302
-1311-1321-1334-1341-1352
-1362-1373-1383-1391-1403
-1414-1424-1432-1444-1453
-1462-1473-1483-1491-1502
-1513-1523-1531-1542-1552
-1564-1572-1583-1593-1603
-1614
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