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 مقدمه

 جصػح ىی کٍٍس جا فؿانیث ظهّل ُای دیگصی  درٍى خَىآٌِا را ةَ  سلَل ّبی خبصیىّادی ُعحٍس کَ  َّرهَى ّب

 را در ةسن جٍؼیو کٍٍس.

  ،ٌاىیسه ىی ػٌّس. سلَل ّبی ّذفظهّل ُایی کَ جدث جادیص ُّرىّن كصار ىی گیصٌس 

  ،ةا ُيسیگص اظث. ّوبٌّگ کزدى فؼبلیت ّبی ثبفت ّب ٍ اًذام ّبی گًَبگَى ثذىکار کهی ُّرىّن ُا در اصم 

 :چِار ؾيم اصهی ُّرىّن ُا ؾتارجٍس از 

 نیس ىذماز كتیم رػس، ٌيّ، رفحار و جّ تٌظین فزآیٌذّبی هختلف -1

 ةیً جّنیس، ىصصف و ذریصه اٌصژی ایجبد ّوبٌّگی -2

 ىذم داةث ٌگَ داػحً ىلسار آب و ٌيک ُای ىزحهف درون ةسن حفظ حبلت پبیذار ثذى -3

 در ةصاةص ىدصك ُا، ىاٌٍس ظحیض و گصیض ٍادار کزدى ثذى ثِ اًجبم ٍاکٌص -4

  کَ پیاىی را از ةزؼی از ةسن ةَ ةزغ  ُعحٍس. پیک ػیيیایی ىاده ای ػیيیایی اظث پیک ضیویبییُّرىّن ُا ٌّؾی

 یا ةزغ ُای دیگصی از ةسن ىی رظاٌس.

  رّد را ةَ ظهّل ُای ُسف ىی رظاٌٍس. تَسط جزیبى خَىُّرىّن ُا ةؿس از جصػح 

  ٌَيی ػٌّسُّرىّن ىدعّب  وارد رّن ٌيی ػٌّسپیک ُای ػیيیایی ىذم اٌحلال دٍُسه ُای ؾصتی ک. 

 ةعحگی دارد. سلَل ّذفو  ًَع َّرهَىی دُس ةَ دظحّری کَ ُّرىّن ةَ ظهّل ُسف ى 

  داػحَ ةاػس. جادیص ىحفاوت، دو دو ٌّع ظهّل ُسفیک ٌّع ُّرىّن ىی جّاٌس ةص 

 و برون ریز دستگاه درون ریز

 ُاظث کَ ظهّل ُای آن ىّادی از رّد جصػح ىی کٍٍس. غسه درون ریض اٌساىی اظث کَ کار اصهی آن جصػح  اًذاهی ،غذ

 ُّرىّن اظث.

 .ةؿضی از اٌسام ُای ةسن، ضيً اٌجام کارُای راص رّد، جصػح ُّرىّن را ٌیض ةؿٍّان یک وػیفَ فصؾی اٌجام ىی دٍُس 

 ٌيٌَّ ای از ایً اٌسام ُا ُعحٍس کَ دارای ظهّل ُای درون ریض ُعحٍس. هغش، هؼذُ، رٍدُ ثبریک، کلیِ ٍ قلت

  ،گفحَ ىی ػّد. ریش دستگبُ درٍىةَ ىجيّؾَ غسه ُا و ظهّل ُای درون ریض ةسن 

 :دظحگاه درون ریض ةَ جصجیب از ةاال ةَ پاییً دارای كعيث ُای اصهی زیص اظث 

 ّیپَتبالهَس -1

 ّیپَفیش -2

 غذُ پیٌِ آل )صٌَثزی( -3

 تیزٍئیذ -4



 دبیرستان سَمزیست شياسی سال 

 ٌَرنَن ٌا و دستگاه درون ریز – چٍارمفصل 

                                                                                                                   ندرس: حهید ىقی زاده

 

 

6 

 

 پبراتیزٍئیذ -5

 تیوَس -6

 غذُ فَق کلیِ -7

 پبًکزاس )لَس الوؼذُ( -8

 تخوذاى ّب(غذد جٌسی )ثیضِ ّب ٍ  -9

 ٌاىیسه ىی ػٌّس جصػح ىی  هجزارّد کَ  ظارحارُای نّنَ ىاٌٍس، غسه ای اظث کَ ىّاد راصی را ةَ درون غذُ ثزٍى ریش

غذُ ّبی ، غذد ثشاقی کٍٍس.عيث ُای راصی از درون یا ةیصون ُسایث ىی كکٍس. ایً ىجصا ىاده جصػح ػسه را ةَ 

 )جّنیس صفصا( ٌيٌَّ ُایی از غسه ُای ةصون ریض ىی ةاػٍس. جگزو  غذُ ّبی تزضح کٌٌذُ آًشین ّبی گَارضی، ػزق

 ثی اظث. كعيث ةصون ریض پاٌکصاس  ُو دارای كعيث درون ریض و ُو دارای كعيث ةصون ریضغسه ای اظث کَ  پبًکزاس

و  اًسَلیيرىّن ازد کَ ةَ روده ةاریک ىی ریضٌس؛ و كعيث درون ریض آن دو ُّىی ظ آًشین ّبی گَارضیو  کزثٌبت

 درانث دارٌس. تٌظین قٌذ خَىىی ظازد، کَ ُص دو در  گلَکبگَى

  پیک ىی جّان گفث کَ ػتاُث آٌِا ایً اظث کَ ُص دوی آٌِا  ىلایعَ ُّرىّن ُا و اٌحلال دٍُسه ُای ؾصتیدر

 ُعحٍس. و اىا جفاوت آٌِا ةَ ػصح ذیم اظث: ضیویبیی

ثِ پیک ضیویبیی دستگبُ درٍى ریش، َّرهَى هی گَیٌذ ٍلی ثِ پیک ضیویبیی دستگبُ ػصجی اًتقبل  -1

 دٌّذُ ػصجی گَیٌذ.

اًتقبل دٌّذُ ّبی ػصجی اس ًَرٍى آساد هی ضًَذ ٍ ثِ فضبی سیٌبپسی هی ریشًذ، ٍلی َّرهَى ّب اس  -2

 اخل هبیغ هیبى ثبفتی ٍ سپس خَى تزضح هی ضًَذ.سلَل ّبی درٍى ریش ثِ د

اًتقبل دٌّذُ ّبی ػصجی ػول سزیغ ٍ ػوز کَتبُ دارًذ، ٍلی َّرهَى ّب اثزات کٌذتز ٍ طَالًی تزی  -3

 ایجبد هی کٌٌذ.

  در دظحگاه درون ریض ٌلغ ُّرىٌّی دارٌسو  در دظحگاه ؾصتی ٌلغ اٌحلال دٍُسه ؾصتی اپی ًفزیيةؿضی ىّاد ىاٌٍس. 

 عمل هورمون هانحوه 

  دارٌس، یؿٍی ایٍکَ فلط ةَ ظهّل ُای ُسف ىحصم ػسه و ةص آٌِا ادص ىی کٍٍس. ػول اختصبصیُّرىّن ُا 

  اگص ُّرىّن ُا ةصّرت ارحصاصی ؾيم ٌيی کصدٌس، ةا آزاد ػسن آن، ُيَ ظهّل ُای ةسن جدث جادیص كصار ىی گصفث و

 فؿانیث ُای ٌاىٍؼيی ایجاد ىی ػس.

  و یا  رٍی سلَلگیصٌسه ىّنکّنی اظث کَ  آن ػٍاظایی ىی کٍٍس. گیزًذُرا از روی  ّبی ّذفسلَل ُّرىّن ُا

كصار دارد و از ٌؼص ػکم ظَ ةؿسی ةَ گٌَّ ای اظث کَ فلط ةا ىاده  درٍى سلَل )درٍى سیتَپالسن یب ّستِ(

 .ارًذگیزًذُ ّب هؼوَالً سبختبر پزٍتئیٌی دػیيیایی ىکيم رّد )ىذالً ُّرىّن( جفث ىی ػّد. 
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 انواع هورمون ها

 ُّرىّن ُا را ىی جّان در دو گصوه ؾيسه كصار داد؛ 

 َّرهَى ّبی آهیٌَاسیذی -1

 َّرهَى ّبی استزٍئیذی -2

 تؼذادی آهیٌَاسیذ ثِ ّن )ىاٌٍس جیصوکعیً(، یا  آهیٌَاسیذ تغییز ضکل یبفتِاز یک  َّرهَى ّبی آهیٌَاسیذی

 )پصوجئیً( جؼکیم ػسه اظث. هتصل ضذُ

  ظارحَ ىی ػٌّس. کلستزٍلُعحٍس و از  سبختبر لیپیذیدارای  استزٍئیذیَّرهَى ّبی 

  ،گیصٌسه آٌِا ةص روی غؼای ظهّل كصار داردچّن ُّرىّن ُای آىیٍّاظیسی ٌيی جّاٌٍس از غؼای ظهّل ؾتّر کٍٍس. 

 ىصاخم ؾيم ُّرىّن ُای آىیٍّاظیسی ةَ ػصح زیص اظث؛ 

 ییز هی کٌذ.ثب اتصبل َّرهَى ثِ گیزًذُ، ضکل گیزًذُ آى تغ -1

 گفتِ هی ضَد. پیک دٍهیيایي تغییز ضکل سجت ایجبد هبدُ ای در درٍى سلَل هی ضَد کِ ثِ آى  -2

 پیک دٍهیي سجت فؼبل یب غیزفؼبل ضذى یک آًشین یب سًجیزُ آًشین ّب در درٍى سلَل هی ضَد. -3

 غییز هی کٌذ.سزاًجبم فؼبلیت سلَل ّذف در اثز تغییز ػولکزد آًشین یب آًشین ّبیی کِ گفتِ ضذ، ت -4

  پیک دٍهیي ، و پیک اٍل ّوبى َّرهَى استدر واكؽcAMP کَ از جغییص  )حلقَی( استATP .ةّجّد ىی آیس 

 .گیصٌسه ُای ایً ُّرىّن ُا در  ُّرىّن ُای اظحصوئیسی ةَ راخحی در غؼای ظهّل خم ػسه و از آن ؾتّر ىی کٍٍس

اجصال ُّرىّن اظحصوئیسی ةَ گیصٌسه رّد، فؿانیث ظهّل جغییص ىی ةؿس از  .ظیحّپالظو و یا ُعحَ ظهّل ُسف كصار دارٌس

 کٍس.

 یک ُّرىّن آىیٍّاظیسی اظث کَ گیصٌسه آن ةص روی غؼا كصار دارد. گلَکبگَى 

 ایً ىّرد در ُّرىّن ُای )ٌیض یک ُّرىّن آىیٍّاظیسی اظث ونی گیصٌسه آن در دارم ُعحَ كصار دارد  تیزٍکسیي

 .آىیٍّاظیسی اظحذٍاء اظث(

  گّیٍس. رّد جٍؼیيی رّد ةَ دو  خَدتٌظیویجٍؼیو جصػح یک ُّرىّن ةص اظاس ىلسار ُيان ُّرىّن در رّن را

 وجّد دارد. هثجتو  هٌفیصّرت 

  خَدتٌظیوی اگص زیاد ػسن یک ُّرىّن در رّن ظصاٌجام ظتب کاُغ جصػح آن ُّرىّن ػّد و ةانؿکط، ةَ ایً خانث

 گفحَ ىی ػّد. هٌفی

  ُّرىّن در رّن ظتب افضایغ ىلسار جّنیس و جصػح آن ُّرىّن ػّد و ةانؿکط، ةَ ایً خانث اگص افضایغ ىلسار

 گفحَ ىی ػّد. خَدتٌظیوی هثجت

 .ةیؼحص ىکاٌیعو ُای رّدجٍؼیيی ُّرىّن ُا از ٌّع رّدجٍؼیيی ىٍفی ُعحٍس 
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 غدد درون ریز اصلی بدن

 ٌیپَتاالنَس و ٌیپَفیزغده 

  جصػح اونیَ ةعیاری از ُّرىّن ُا را کٍحصل ىی کٍٍس و ىصکض اصهی کٍحصل  پَفیشّیو  ّیپَتبالهَسدو غسه درون ریض

 ةصای ظایص غسد درون ریض ُعحٍس.

  را ةا ُو ُياٍُگ ىی کٍس.  دستگبُ درٍى ریشو  دستگبُ ػصجیُیپّجاالىّس ىصکضی در ىغض اظث کَ فؿانیث ُای

 و ... را ُو کٍحصل ىی کٍس. احسبسبت، خَى فطبر، دهبی ثذىُیپّجاالىّس ُيچٍیً ةعیاری از اؾيال ةسن ىذم 

  ُیپّجاالىّس از كعيث ُای دیگص ىغض اظالؾاجی را درةاره ػصایط ةسن ةَ دظث ىی آورد و ظپط ةَ ایً اظالؾات و ٌیض

 غهؼث ُّرىّن ُا در رّن پاظذ ىی دُس.

  َرّد را اٌجام ىی دُس.کار کٍحصل ُّرىٌّی  غذُ ّیپَفیشُیپّجاالىّس در واكؽ ةا صادر کصدن دظحّر ُایی ة 

  ای اظث  َّرهَى ّبی هْبر کٌٌذُو یا  َّرهَى ّبی آساد کٌٌذُدظحّرُای ُیپّجاالىّس ةَ ُیپّفیض ةا آزاد کصدن

ُیپّفیض ُو در پاظذ ةَ ُّرىّن ُای ُیپّجاالىّس، ىلسار ُّرىّن ُای  کَ از راه رگ ُای رٌّی ةَ ُیپّفیض ىی رظٍس.

 جّنیسی رّد را جغییص ىی دُس.

 ُیپّفیض دو دظحَ ُّرىّن جّنیس ىی کٍس؛ 

 َّرهَى ّبیی کِ هستقیوبً رٍی سلَل ّبی ّذف خَد اثز هی گذارًذ. -1

 َّرهَى ّبیی کِ ثز رٍی سبیز غذد درٍى ریش اثز هی کٌٌذ ٍ کبر آًْب را کٌتزل هی کٌٌذ. -2

  ُیپّفیض اداىَ ىی یاةٍس. ةؿضی از ظهّل ُای ؾصتی ُیپّجاالىّس دارای آکعّن ُایی ُعحٍس کَ جا كعيث پؼحی غسه

جّنیس ىی کٍٍس کَ در ُیپّفیض و  (ADH1) َّرهَى ضذ ادراریو  اکسی تَسیيایً ظهّل ُا دو ُّرىّن ةَ ٌام ُای 

 در ٍُگام نضوم وارد رّن ىی ػٌّس.

 ىی ػّد. اٌلتاضات رخو در ٍُگام زایيانو ٌیض ظب  ظتب رصوج ػیص از غسه ُای پعحاٌی ىادر اکسی تَسیي 

  ادرار غهیغ ػّد و درٌحیجَ آب ةسن خفغ ػّدظتب ىی ػّد کَ در ىّاكؽ نضوم،  ضذ ادراریَّرهَى. 

 و پارا تیروئید غده تیروئید

  تیزٍسکهيَ جیصوئیس از کهيَ یٌّاٌی  اظث کَ در جهّی گهّ كصار گصفحَ اظث. سپزی ضکلیغسه جیصوئیس غسه درون ریض 

 گصفحَ ػسه اظث. سپزةَ ىؿٍی 

 ّن ُای جیصوئیسی جّنیس ىی کٍس کَ؛غسه جیصوئیس، ُّرى 

                                                           
1
 Antidiuretic Hormone 
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 هیشاى سَخت ٍ سبس را در ثذى تٌظین هی کٌٌذ -1

 ٍراى کَدکی افشایص هی دٌّذ.درضذ طجیؼی هغش، استخَاى ٍ هبّیچِ ّب را طی  -2

  ٌلغ دارٌس. افشایص َّضیبریدر  ةضرگعاالنُّرىّن ُای جیصوئیسی در 

  افشٍدُ ضذى یذ ثِ آهیٌَاسیذ تیزٍسیيُعحٍس کَ از  ای آىیٍّاظیس ُای جغییص ػکم یافحَُّرىّن ُای جیصوئیسی 

 َّرهَى سبختتالش ثیطتز ثزای ایجاد ىی ػٌّس. اگص ٌيک ُای یس دار در غشا کو ةاػٍس، غسه جیصوئیس ةَ راظص 

 گفحَ ىی ػّد. گّاجص ةا افضودن یس ةَ ٌيک رّراکی كاةم پیؼگیصی اظث. گَاتزةضرگ ىی ػّد کَ ةَ غسه جیصوئیس ةضرگ 

  گفحَ  کن کبری تیزٍئیذ یب ّیپَ تیزٍئیذیسنىیضان جّنیس ُّرىّن ُای جیصوئیسی در ةسن کو ػّد اصعالخاً ةَ آن اگص

 ػّد. رؼکی پّظث، کيتّد اٌصژی ةسن و افضایغ وزن ةسنىی ػّد. کو کاری جیصوئیس در کّدکان ىيکً اظث ظتب 

  ىی گّیٍس. پصکاری جیصوئیس ىی جّاٌس  ّبیپز تیزٍئیذیسنپزکبری تیزٍئیذ یب افضایغ جّنیس ُّرىّن جیصوئیس در ةسن را

 ػّد. ةی كصاری، ارحالالت رّاب، افضایغ ضصةان كهب و کاُغ وزنةاؾخ 

 تيظیم کلسیم بدن

 از غسه جیصوئیس ىی ػّد. کلسی تًَیيدر رّن ظتب جصػح ُّرىٌّی ةَ ٌام  ثبال ثَدى هقذار کلسین 

  و در ٌحیجَ کاُغ آن در رّن ىی ػّد. ت استخَاًیافشایص رسَة کلسین در ثبفکهعی جٌّیً ظتب 

 .کهعیو ةصای اٌلتاض ىاُیچَ ُا و ٌیض ةصای جصػح ةصری ىّاد از ظهّل ُا و ... الزم اظث 

  ّن در تٌظین کلسین ثذى ًقص دارد.غذُ پبرا تیزٍئیذ 

  جّنیس ىی کٍٍس کَ ةاؾخ  َىپبراتَرهچِار غسه پاراجیصوئیس ةَ پؼث غسه جیصوئیس چعتیسه اٌس. ایً غسد ُّرىٌّی ةٍام

 اظث. آن ةصؾکط ؾيهی کهعی جٌّیًىی ػّد و ؾيم  افشایص کلسین خَى

 ایً ُّرىّن در ظَ كعيث ادص ىی کٍس؛ 

 ٍ کلسین را ثِ جزیبى خَى ثزیشًذ.سلَل ّبی استخَاًی را ٍادار هی کٌذ تب ثبفت استخَاًی را تجشیِ  -1

 رار هی ضَد.در کلیِ ّب سجت افشایص ثبسجذة کلسین اس اد -2

 در رٍدُ ّب هی ضَد کِ ًتیجِ آى افشایص جذة کلسین اس غذا خَاّذ ثَد. Dسجت فؼبل ضذى ٍیتبهیي  -3

 غده فَق کلیً )آدرىال(

  ُص کسام ةَ اٌسازه یک ةادام ُعحٍس.و  كصار دارٌس وجّد دارد کَ روی کهیَ ُا دٍ غذُ فَق کلیِدر ةسن اٌعان 

  غسه فّق کهیَ رّد در اصم ز دو غسه جؼکیم ػسه اظث؛ُص 

 فَق کلیِغذُ هزکشی ثخص  -1

 فَق کلیِ غذُ قطزیثخص  -2
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 جسهی - بً فشارٌای روحی آىیپاسخ 

  ىاٌٍس یک دظحگاه ُؼسار دٍُسه ؾيم ىی کٍس و ُّرىّن جعيی  –در ىّاكؽ فؼار روخی  هزکشی فَق کلیِقسوت

َ ةَ ٌام ُای )در گشػح اپی ًفزیي ًَر واپی ًفزیي تارجٍس از: حیض و گصیض آزاد ىی کٍس، کَ ایً ُّرىّن ُا ؾُای ظ

 .ػٍارحَ ىی ػسٌس( ٌانیًآدرٌانیً و ٌّر آدر

 ػتیَ ةَ ؾيم ؽ كری اظث. ؾيم ایً ُّرىّن ُا در واُّرىّن ُای ظحیض و گصیض آىاده کصدن ةسن ةصای ىّاكؽ اضعصا ادص

 ادص ایً ُّرىّن ُا ظّالٌی جص اظث.اىا  ،اظثدظحگاه ؾصتی ظيپاجیک 

 ُای ظحیض و گصیض ةاؾخ رویساد ُای زیص ىی ػٌّس: ُّرىّن 

 ضزثبى قلتایص افش -1

 فطبر خَىافشایص  -2

 قٌذ خَىافشایص  -3

 جزیبى خَى ثِ قلت ّب ٍ ضص ّبافشایص  -4

 جسهی - بً فشارٌای روحی دیرپاپاسخ 

  غسه فّق کهیَ دو ُّرىّن ىِو جّنیس ىی کٍٍس کَ ؾتارجٍس از: قطزیقسوت 

 کَرتیشٍل -1

 آلذٍستزٍى -2

  ًدر ةصاةص فؼارُا ایجاد ىی کٍٍس. پبسخ آّستِ تز اهب دیزپب تزیٌفصیً و ٌّر اپی ٌفصیً  ُّرىّن ُا ٌعتث ةَ اپیای 

 پصوجئیً ُا را ةصای ىصصف و  ػسه افضایغ كٍس رّنو ةاؾخ  ىلسار اٌصژی در دظحصس ةسن را زیاد ىی کٍس کَرتیشٍل

 ىی ػّد. ظتب ظصکّب ظیعحو ایيٍیىلسار زیاد کّرجیضول در ةسن وجّد  .اٌصژی ىی ػکٍس

 سپحاظیو ةیؼحصی را دفؽ کٍٍو در ؾّض  دفؽ ظسیو از ظصیق ادرار را کاُغ دادهةاؾخ ىی ػّد کَ کهیَ ُا  آلذٍستزٍى. 

  ؼار ُای ىی ػّد کَ ةصای ىلاةهَ ةا ف فؼار رّن ضایغافغهؼث آن در رّن و در ٌحیجَ ظسیو ةاؾخ افضایغ دفؽ کاُغ

 ىٍاظب اظث.جعيی  –روخی 

  آنسوظحصون ظتب افضایغ پحاظیو رّن ىی ػّد کَ گاُی رعصٌاك و کؼٍسه اظث.کيتّد 
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 )لَزالهعده(پاىکراس 

 جشایز يّؾَ ای از ظهّل ُاظث کَ جاظث. ةزغ درون ریض آن ػاىم ى ثزٍى ریشو  درٍى ریشدارای دو ةزغ  پبًکزاس

جّنیس ىی کٍٍس کَ در کٍحصل ىلسار  (اًسَلیي ٍ گلَکبگَى) الٌگصُاٌط دو ُّرىّنٌاىیسه ىی ػٌّس. جضایص  الًگزّبًس

 كٍس رّن درانث دارٌس.

 ىاُیچَ ای و جتسیم جشب گهّکض جّظط ظهّل ُای و ُيچٍیً ةا  ةا افضایغ و جّنیس و ججيؽ گهیکّژن در کتس اًسَلیي

 )اىا كٍس ذریصه ای ةسن افضایغ ىی یاةس(. غ ىی دُسکاُدر کم كٍس رّن را آن ةَ گهیکّژن 

 افضایغ ىی دُسآن و ورود آٌِا ةَ رّن كٍس رّن را  ةا ججضیَ گهیکّژن کتس ةَ گهّکض ُای ظازٌسه گلَکبگَى. 

  اًسَلیي ٍ گلَکبگَى در کجذ ٍ تٌظین قٌذ خَى ثزػکس یکذیگز است.ػول 

 شیریودیابت 

  و در ٌحیجَ كٍس رّن زیاد ىی ػّد. ظهّل ُا جّاٌایی گصفحً گهّکض رّن را ٌسارٌسٌّع ةیياری ػایؽ اظث کَ در آن یک 

  ایً ةیياری ةَ ػصح زیص اظث:ؾالئو 

 ّب قٌذ اضبفِ خَى را دفغ هی کٌٌذ.کلیِ  -1

 آة ّن ثِ ّوزاُ گلَکش دفغ هی ضَد، حجن ادرار ضخص افشایص هی یبثذ.چَى  -2

 دلیل دفغ آة ضخص احسبس تطٌگی دارد.ثِ  -3

را ثِ دًجبل ّب اس چزثی ٍ پزٍتئیي خَد ثزای اًزصی استفبدُ هی کٌٌذ کِ تَلیذ هحصَالت اسیذی سلَل  -4

پبییي( ٍ هی تَاًذ  pHتَلیذ هحصَالت اسیذی ٍ ٍرٍد آًْب ثِ خَى، خَى اسیذی ضذُ )ثخبطز  .دارد

 هَجت اغوب ٍ یب حتی هزگ ضَد.

  ٌّع دیاةث وجّد دارد؛دو 

 (Iًَع یک )دیبثت  -1

 (IIًَع دٍ )دیبثت  -2

  ًَع دیبثتI  دظحگاه ایيٍی ةَ جضایص اظث کَ در آن  ثیوبری ارثی خَدایوٌیکَ درصس کيی ُعحٍس یک ٌّع

ىؿيّالً كتم از ةیعث ظانگی ایجاد  Iٌّع دیاةث  .ةسن کاُغ ىی یاةس و جّاٌایی جّنیس اٌعّنیً درالٌگصُاٌط خيهَ کصده 

 ىی ػّد.

  دیبثت ًَع درII  ظهّل ُا جؿساد گیصٌسه ُای اٌعّنیً در ظعح ىلسار اٌعّنیً در رّن از خس ظتیؿی ةیؼحص اظث ونی

 ظال و ةا کيک داروُای رّراکی کٍحصل ىی ػّد. 44ىؿيّالً در ظٍیً ةاالجص از  IIدیاةث ٌّع  .کو اظث
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 پیيً آل )اپی فیز(غده 

  َاٌسازه یک ٌزّد اظث و در ىغض كصار دارد.ة 

  از ایً غسه جصػح ىی ػّد. هالتًَیيَّرهَى 

  ریتن ّبی جصػح ىی ػّد و ةٍاةصایً اخحيااًل در ایجاد  پبسخ ثِ تبریکییً در اٌعان در ٌةصده ىی ػّد کَ ىالجّگيان

 درانث دارد. ضجبًِ رٍسی


