
 

بافت ها و اندام هاي گوناگونان باید در حال فعالیت و  همواره براي این که بدن بتواند عملکرد مناسب داشته باشد-1
 .هماهنگی باشد

 .هورمون ها می توانند سبب تحریک سلول هاي عصبی یا ماهبچه اي بشوند بعضی2

 .ان ترشح است اصلیغده درون ریز اندامی است که کار -3

 فرعیخود ترشح هورمون را نیز به عنوان یکی از وظایف  خاص دیگر از اندامهاي بدن ضمن انجام کارهاي بعضی-4
 .انجام می دهند

از اعمال بدن را بر عهده  بسیاريتنظیم  هماهنگ دستگاه درون ریز با ازاد کردن هورمون هاي مختلف به صورت-5
 .دارد

 .مون ها را تولید کنندهور بعضیاز سلول هاي عصبی می توانند  بعضی-6

از مواد شیمیایی هم به عنوان هورمون در دستگاه درون ریز و هم به عنوان انتقال دهنده عصبی فعالیت  بعضی-7
 .دارد

 .موارد به عنوان انتقال دهنده عصبی عمل می کند برخیجاها نقش هورمونی دارد و در  بعضیاپی نفرین در -8

 .اثرات را کندتر و طوالنی تري ایجاد می کنند معموالهورمون ها -9

 .ساختار پروتئینی دارند معموالگیرنده هاي هورمونی -10

 .هورمون ها را می توان در یکی از این دو گروه جا داد هورمون هاي امینو اسیدي و استروئیدي اغلب-11

 .هورمون هاي امینو اسیدي روي غشاي سلول قرار دارد اکثرگیرنده هاي -12



از هورمون ها را کنترل می کند این دو غده هیپوتاالموس و هیپوفیز هستند این  بسیاري دو غده درون ریز ترشح-13
 .کند کنترل سایر غده هاي درون ریز عمل می اصلی دو به عنوان مرکز

از غده هاي درون ریز بدن را  برخیاز انها فعالیت  بعضیترشح میکند که  فراوانیغده هیپوفیز هورمون هاي -14
 .تنظیم می کنند

 .تعداد هورمون هاي هیپوفیز از بخش پیشین ترشح می شود بیشترین-15

 .شوند از هورمون هاي هیپوتاالموس هورمون ازاد کننده نامیده می بعضی-16

 .دیگر از هورمون هاي هیپوتاالموس مهارت کننده هستند برخی-17

 .کاهش رشد عقب افتادگی ذهنی و یا هر دو را به دنبال داشته باشد ممکن استکم کاري تیروئید کودکان -18

 .سبب کمبود انرژي خشکی پوست و افزایش وزن شود ممکن استهیپوتیروئیدیسم در افراد بالغ -19

 .مواد از سلول ها الزم است بعضییون کلسیم براي انقباض ماهیچه ها نیز براي ترشح -20

 .کند هورمون تولید می چندینقسمت قشري فوق کلیه -21

زیاد باشد و به مقدار خطرناك و  ممکن استکم باشد مقدار پتاسیم خون  بسیارهنگامی که مقدار الدوسترون -22
 .کشنده برسد حتی

 .است شایعدیابت شیرین یک بیماري -23

 .انها مبتال به دیابت نوع دو هستند بیشتریناز افراد دیابتی مبتال به دیابت نوع یک و  اندکیدرصد -24

 .قبل از بیست سالگی ایجاد می شود معموالدیابت نوع یک -25

 .در سن باالتر از چهل سالگی ایجاد می شود معموالدیابت نوع دو -26

 .شود با ورزش مراعات رژیم غذایی و در صورت نیاز با کمک داروهاي خوراکی کنترل می معموالدیابت نوع دو -27

 .معلوم نیست هنوز دقیقانقش هورمون مالتونین در انسان -28

 .در ریتم هاي شبانه روزي دخالت دارد احتماالمالتونین -29

 .شود از هورمون ها بر اساس پیام عصبی تنظیم می بعضیمقدار ترشح -30


