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ــد.  ــی دهن ــکیل م ــز را تش ــدۀ درون ری ــورت غ ــن ص ــه در ای ــت ک ــع یاف ــورت مجتم ــه ص ــز را ب ــای درون ری ــت یاخته ه ــن اس ــز:  ممک  غده هــای درون ری
ــوند. ــون وارد می ش ــه خ ــز ب ــدۀ درون ری ــحات غ ترش

نکات تصاویر     

غدهٔ درون ریز

مادهٔ ترشحى

سطح پوست

غده برون ریز

مادهٔ ترشحى در
غده ساخته و به 
مجرا وارد مى شود

مویرگ ها

هورمون به درون
خون ترشح
 مى شود

١ ٢

هرچه به سطح غدۀ برون ریز نزدیک تر  می شویم اندازۀ 

یاخته ها کوچک تر شده و ظاهر آن ها تغییر می کند. 

ترشحات غدد درون ریز بدن به مویرگ های خونی وارد 

می شوند، به همین دلیل اطراف غدد درون ریز مویرگهای 

خونی فراوانی وجود دارد. 

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

ترشحات خود را به سطح پوست می ریزد.

موشکافی  
ــدن  � ــرات ب ــا حف ــدن ی ــطح ب ــه س ــی ب ــای( خاص ــرا )ه ــق مج ــود را از طری ــحات خ ــز ترش ــدد برون ری ــد؟! غ ــز دارن ــدد برون ری ــا غ ــی ب ــه تفاوت ــز چ ــدد درون ری غ

ــد.  ــون می ریزن ــه خ ــود را ب ــحات خ ــز ترش ــدد درون ری ــا غ ــد ام می ریزن

ترکیب ها    
ترکیب با فصل 2 دهم:  بافــت پوششــی در برخــی از بخش هــای بــدن تشــکیل غــده می دهــد. مثــاًل یاختــه هــای پوششــی در غــدۀ بزاقــی بــا ترشــح 

بــزاق بــه مجراهایــی کــه بــه دهــان راه دارنــد ، درتســهیل فراینــد بلــع غــذا نقــش مهمــی ایفــا می کننــد. 

ــن  ــود. ای ــه می ش ــز گفت ــتگاه درون ری ــا، دس ــای آن ه 3 هورمون ه ــز  ــدد درون ری 2 غ ــز  ــای درون ری 1 یاخته ه ــوع ــه مجم ــز: ب ــتگاهدرونری دس
دستگاه به  همراه دستگاه عصبی فعالیت های بدن را تنظیم می کند و نسبت به محرک های درونی و بیرونی پاسخ می دهد. 

نکات تصاویر    

زیر نهنج 
(هیپوتاالموس)

تیموس

لوزالمعده

تخمدان (زن)

زیر مغزى
(هیپوفیز)
تیروئید

فوق کلیه

بیضه (مرد)

هیپوتاالموس 2 اپی فیز  1 ترتیب قرارگیری غدد درون ریز از باال به پایین:

فوق کلیه پانکراس 6 تیموس 5 تیروئید و پاراتیروئید  4 هیپوفیز  3

بیضه )در مردان( و تخمدان )در زنان(. 8

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

هورمون انسولین و گلوکاگون را به خون ترشح می کند. 

اپی فیز )یک عدد( در باالی برجستگی های چهارگانه قرار دارد. غدۀ تیموس 

همانند تیروئید در جلوی نای قرار دارد. 

غده های پاراتیروئید )چهار عدد( در پشت تیروئید و چسبیده به آن می باشند. 

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

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

قرار دارد )همانند کلیه ها(. 

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

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

جناغ قرار دارد.

ترکیب ها    

مویرگ موجود در اطراف غدۀ درون ریز از نوع منفذدار است. در این غده ها ، یاخته های مویرگ ها غشا پایۀ ضخیم و کاملی  1 ترکیب با فصل 4 دهم: 
2 هنگامی که هورمونی وارد جریان خون می شود از طریق آن به تمامی اندام های بدن می رود. در صورتی که این هورمون در یاخته های موجود  دارند. 
در آن اندام گیرنده داشته باشد، بر روی آن اثر می کند و در غیر این صورت از اندام می گذرد. بر اساس همین ویژگی هورمون ها در آزمایشگاه از رگی خاص 

خون می گیرند و میزان هورمون های موجود در آن را اندازه گیری می کنند.
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5 اگــر بــه هــر دلیلــی بــدن دچــار  مــادۀ صفــرا باعــث تســهیل رونــد هضــم و جــذب ویتامیــن D بــه عنــوان نوعــی مــادۀ آلــی محلــول در چربــی می شــود. 
اختــالالت کبــدی و یــا اختالالتــی در کیســۀ صفــرا شــود تولیــد یــا ترشــح آن دچــار مشــکل می گــردد ، ایجــاد مشــکل در جــذب ویتامیــن D در نهایــت 
باعــث کاهــش جــذب کلســیم و بــاال رفتــن هورمــون پاراتیروئیــدی می شــود. در ایــن صــورت حتــی ممکــن اســت فــرد دچــار پوکــی اســتخوان شــده و 

همراه آن میزان کلسی تونین بدن کاهش یابد.

موشکافی  
 اختــال در ترشــح کــدام هورمون هــا در نهایــت باعــث اختــال در حرکــت بــدن، انعقــاد خــون و اختــاالت قلبــی می شــود؟! هورمون هــای  �

ــن هورمون هــا باعــث اختــالل در انقبــاض ماهیچه هــا حــرکات  ــن اختــالل در ترشــح ای ــد ، بنابرای پاراتیروئیــدی و کلســی تونیــن در هم ایســتایی کلســیم نقــش دارن
ــود.  ــون می ش ــاد خ ــیر انعق ــب و مس ــدن، قل ب

در صــورت بــاال بــودن بیــش از حــد هورمــون پاراتیروئیــدی  مثــًا در صــورت ایجــاد نوعــی تومــور بدخیــم در غــدد پاراتیروئیــدی در بــدن چــه اتفاقاتــی  �
ــه پوکــی اســتخوان کاهــش اســتحکام اســتخوان ها و افزایــش احتمــال ابتــال ب 2 ــه ای اســتخوان  ــۀ بیــش از حــد مــادۀ زمین تجزی 1  ممکــن اســت رخ دهــد ؟ 
افزایــش میــزان ویتامیــن D تغییــر شــکل یافتــه در بــدن  5 افزایــش بازجــذب کلســیم از ادرار و کــم بــودن میــزان آن در ادرار  4 3 افزایــش غلظــت کلســیم خــون 

8 افزایــش میــزان هورمــون کلســی تونین  7 کاهــش دفــع کلســیم و کمبــود آن در مدفــوع  6 افزایــش جــذب کلســیم در رودۀ باریــک نســبت بــه حالــت طبیعــی 

9 تنگ شدن رگ ها و افزایش احتمال سکتۀ قلبی و مغزی. به منظور جبران وضعیت به وجود آمده 

غدۀ فوق کلیه  

غدۀ فوق کلیه روی کلیه قرار دارد و از دو بخش قشـری و مرکزی تشـکیل شـده اسـت که از یکدیگر مسـتقل اند. مسـاحت بخش مرکزی بیشـتر از بخش قشـری 
اسـت . قسـمت قشـری از جنـس بافـت پوششـی، امـا بخـش مرکـزی از جنـس بافـت عصبـی می باشـد. در واقـع بخـش مرکزی غـدۀ فوق کلیـه از آکسـون های 
یاختـه هـای عصبـی تشـکیل شـده اسـت کـه جزئـی از اعصاب سـمپاتیک بدن هسـتند. توجـه کنید که ایـن بخش به تولیـد هورمـون و ناقل هـای عصبی می 
پـردازد. هـر دو بخـش مرکـزی و قشـری دارای سـرخرگ ها ،سـیاهرگ هـا و رگ هـای لنفـی هسـتند.از لحاظ انـدازه، رگ هـای موجود در بخـش مرکـزی بزرگتر از 
بخـش قشـری هسـتند. همانطـور کـه می دانیـد در صـورت ایجـاد برشـی در کلیه می تـوان در آن بخش مرکزی و قشـری را مشـاهده کـرد. کمی قبـل در رابطه با 
ایـن موضـوع صحبـت کردیـم کـه هیپوفیز پیشـین به تولید و ترشـح هورمـون محرک فوق کلیـه می پـردازد . بدانید که ایـن هورمون محرک بـر روی بخش عصبی 
غـدۀ فـوق کلیـه کـه قسـمت مرکـزی آن اسـت تاثیر نمی گذارد و قسـمت قشـری تحـت تاثیر ایـن هورمون می باشـد، البته نـه تمامـی هورمون هـای آن بلکه تنها 
کورتیـزول و آلدوسـترون همچنیـن بـا توجـه بـه شـکل کتـاب درسـی می تـوان گفت غـدۀ فوق کلیه راسـت از غـدۀ فوق کلیـه چپ به دلیـل محل قرارگیـری کبد 
و فشـاری کـه بـه کلیـه راسـت وارد می کنـد پاییـن تـر اسـت، همچنین این دو غده نسـبت بـه پانکراس در سـطح باالتری قـرار می گیرنـد آخرین دنده های قفسـۀ 

سـینه در حفاظـت از ایـن غـده های درون ریـز نقش دارنـد )دنده های یـازده و دوازده(.

 بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه: بخــش مرکــزی ،ســاختار عصبــی دارد. وقتــی فــرد در شــرایط تنــش زا قــرار می گیــرد، ایــن بخــش دو هورمــون بــه 
ــا را در  ــد و نایژک ه ــش می دهن ــاب را افزای ــز خون ــون و گلوک ــار خ ــب، فش ــان قل ــا ضرب ــن هورمون  ه ــد. ای ــح می کن ــن ترش ــی نفری ــن و نوراپ ــای اپی نفری نام ه

شــش ها بــاز می کننــد. چنیــن تغییراتــی بــدن را بــرای پاســخ هــای کوتــاه مــدت آمــاده می کنــد کــه بــه بررســی تــک تــک آن هــا مــی پردازیــم:
A(افزایــشضربــانقلــب: در شــرایط تنــش زا بــه دلیــل افزایــش فعالیــت ماهیچه هــای اســکلتی بــدن ، نیــاز آن هــا بــه اکســیژن و مــواد مغــذی بــرای 
ــا ســرعت  ــه ماهیچه هــا ب ــا فراینــد خــون رســانی ب ــان قلــب کمــک می کنــد ت ــه همیــن دلیــل افزایــش ضرب ــاال مــی رود، ب انجــام فرآینــد تنفــس یاختــه ای ب
بیشــتری انجــام شــود. در واقــع بخــش ســمپاتیک دســتگاه عصبــی محیطــی بــا تاثیــر بــر بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه تعــداد ضربــان قلــب در یــک دقیقــه 
را افزایــش می دهــد. ایــن تاثیــر بــر روی گــرۀ پیشــاهنگ قلــب اســت کــه می توانــد تعــداد ضربــان قلــب را کاهــش یــا افزایــش دهــد. توجــه کنیــد کــه در ایــن 
صــورت بــه دلیــل بــاال رفتــن تعــداد ضربــان قلــب در دقیقــه میــزان حجــم ضربــه ای در دقیقــه نیــز افزایــش پیــدا می کنــد. همانطــور کــه می دانیــد اگــر حجــم 

خــون خروجــی از هــر بطــن )حجــم ضربــه ای( را در تعــداد ضربــان قلــب در دقیقــه ضــرب کنیــد بــه بــرون ده قلبــی در دقیقــه خواهیــد رســید.

تعداد ضربان قلب در دقیقه × حجم ضربه ای = برون ده قلبی  E  75 عدد در دقیقه × 66 میلی لیتر = 5000 میلی لیتر

B(افزایــشمیــزانگلوکــزخــون:بــاز هــم می تــوان گفــت  در شــرایط تنــش زا نیــاز بــه گلوکــز در ماهیچه هــای بــدن افزایــش پیــدا می کنــد، بنابرایــن 
بــدن بــرای تامیــن ایــن نیــاز دســت بــه دامــن هورمــون گلوکاگــون شــده تــا بــا تجزیــۀ گلیکــوژن هــای ذخیــره ای کبــد میــزان قنــد خــون را افزایــش دهــد. 

البتــه بدانیــد کــه دســتگاه ســمپاتیک نیــز بــه همــراه بخــش مرکــزی غــدۀ فــوق کلیــه بــرای تجزیــۀ گلیکــوژن بــر روی کبــد تاثیــر مســتقیمی می گذارنــد.
C(افزایــشتعــدادتنفــس: در ایــن شــرایط بــه دلیــل افزایــش نیــاز بــه اکســیژن تعــداد تنفــس افزایــش پیــدا می کنــد تــا در حــد امــکان بــدن وارد 

ــه مســیرهای تخمیــری نشــود. ــه ای بی هــوازی و ورود ب تنفــس یاخت
D(گشــادشــدننایــژکهــایتنفســی: نایژک هــا بــه عنــوان بخشــی از شــش های انســان در دیــوارۀ خــود ماهیچه هــای صافــی دارنــد کــه توانایــی 
ــواره نایژک هــا در  ــه هــوای دارای اکســیژن ماهیچه هــای صــاف دی ــه دلیــل افزایــش نیــاز ب ــه آن هــا می دهــد.  در شــرایط تنــش زا ب تنــگ و گشــاد شــدن را ب
حالــت اســتراحت در آمــده و در نتیجــه گشــاد می شــوند. توجــه کنیــد کــه در ایــن صــورت قطــر نــای و نایژه هــا تغییــر نمی  کنــد )بــه دلیــل داشــتن غضــروف 

در دیــواره(. همچنیــن می تــوان گفــت در ایــن صــورت حجــم هــوای مــرده و ظرفیــت تنفســی شــش هــا افزایــش پیــدا می کنــد.
E(افزایــشمیــزانفشــارخــونوجریــانخــون: همانطــور کــه می دانیــد فشــار خــون در واقــع فشــار وارده از طــرف خــون بــه دیــوارۀ رگ یــا 

مقاومــت نســبت بــه حجــم خــون می باشــد. ایــن فشــار در مویــرگ هــا باعــث خــروج مــواد از آنــان بــه درون بافــت می شــود کــه بــه آن فشــار تراوشــی 


