


دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، گروه فيزيولوژي



outlines
بدن در رسانی اطالع سیستمهای انواع -

ها هورمون انواع -

ها هورمون ترشح و سنتز -

هورمونی رسپتورهای -

هورمونی رسپتورهای تنظیم -

ها هورمون ترشح کنترل -
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بیولوژی اندوکرینولوژی بعنوان شاخو ای از علم 

ارگان ىایی و ىورمون ىا عمل بررسی است کو بو 

کو در تشکیل ىورمون نقش دارند می پردازد

Endocrinology
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Signaling
سسبًیپیبم 

فعالیت های متعدد سلول ها، بافت ها و اندام های بدن توسط واکنش های

شوند می همگام شیمیایی پیک سیستم نوع چندین متقابل 
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مقدمٍ

(Endocrine Signaling)آوديکریه  

Target CellEndocrine cell

Hormone travels in blood stream
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مقدمٍ

(Neuroendocrine)وًري اوديکریه 

Target Cell

Neurotransmitter (Hormone) Travels 
In blood stream

Neuron

ADH

مثال؟
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مقدمٍ

(Paracrine Signaling)پبراکریه 

Target Cells



(Autocrine Signaling )اتْکشیي  

11

هورمون انسولین



Hormone

.
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مقدمٍ

سیستم آوديکریه ، یک سری اجسا غددی پراکىدٌ •



تششحبت اًذّکشیٌی

 تششح ای غذٍ ُبی سبختوبى اص اًذّکشیٌی تششحبت توبم  

 غذٍ غیش اًذام دسّى کَ ُبیی سلْل اص است هوکي ثلکَ شًْذ ًوی   

:هبًٌذ گشدًذ تششح اًذ گشفتَ لشاس ای

NO  اًذّتلیبلُبی اصسلْل

اصسلْل ُبی کلیْی اسیتشّپْئیتیيّ سًیي 

اصسلْل ُبی چشثی  لپتیي 

 ANP   دُلیضُبی للجیاص

اص هعذٍ گبستشیي 
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اعوبل ُْسهْى ُب
هثلتْلیذ 

سشذ ّ تکبهل

تْلیذ، هصشف ّ رخیشٍ اًشژی 

 :شبهل (homeostasis) ثذى داخلی هحیظ حفظ

 تٌظین ثذى، هبیعبت ُبی الکتشّلیت ّ حجن تٌظین

 دسجَ ثبص، ّ اسیذ تعبدل للت، ضشثبى خْى، فشبس

  چشثی ّ عضلَ ، استخْاًی تْدٍ حفظ ّ ثذى حشاست

سفتبس
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تقسیم بىدی ًَرمًوُب

:از وظر سبختمبن شیمیبیی -1

مواد تنظیم کننذه )پروتئینی و پپتیذی  هورمونهبی•
هیپوتبالموس، هیپوفیز قذامی و خلفی، پبراتیروئیذ و 

(  پبنکراس

ًَرمًوُبی 
(پريتئیىی)پپتیدی 

تیشّصیياسیذ آهیٌَ  هشتك اص•

ًَرمًوُبی آمیىیهذّالی فْق کلیَّ  تیشّئیذیُْسهْى ُبی •

کلسترولیدارای سبختبر مشترک •

قشر فوق کلیههورمونهبی •

هورمونهبی تخمذان هب، بیضه هب و جفت•

ًَرمًوُبی 
استريئیدی



ها ُْسهْىتقسیم بندی 

(  Hydrophilic) آة دّست 

هذّالی فْق کلیَُبی ُْسهْى   

پشّتئیٌی/ ُبی پپتیذی ُْسهْى   

(  Lipophilic)  چشثی دّست 

ُبی تیشّئیذیُْسهْى    

ُبی استشّئیذیُْسهْى    

:از نظر میزان حاللیت در آب -2



آهیٌی ّ پپتیذی / پشّتئیٌی ُبی ُْسهْى هبًٌذ :ُیذسّفیل

 حبهل ثَ ًیبص خْى دس ّ شًْذ هی رخیشٍ سٌتض اص پس ُب ُْسهْى ایي 
کْتبٍ عوش ًیوَ <----- (GH ّ IGF-1 استثٌبی ثَ) ًذاسًذ پشّتئیٌی

 .ًوبیٌذ عجْس هغضی خًْی سذ اص تْاًٌذ ًوی هٌبست حبهل داشتي ثذّى
 اثشات ّ ًوبیٌذ هی عول ثبًْیَ پیبهجش طشیك اص ّ ثْدٍ غشبیی سسپتْس داسای

 .ثبشذ هی هستمین غیش ثصْست آًِب ژًْهیک
 هذت اثشکْتبٍ طْل ّ ُستٌذ العول سشیع

 آًضین صیشا شًْذ هی تجْیض ّسیذ داخل ثصْست ّ ًذاسًذ خْساکی هصشف
ثشد هی ثیي اص سا آًِب  هعذٍ دس هْجْد پشّتئبص ُبی

تیشّئیذی ّ استشّئیذی ُبی ُْسهْى شبهل :لیپْفیل
 

 ثب ُوشاٍ کَ تیشّئیذی ُبی ُْسهْى هْسد دس هگش ًذاسًذ سلْلی رخیشٍ
 .شًْذ هی رخیشٍ تیشّئیذی ُبی فْلیکْل کْلْئیذ دس یيْلتیشّگلْث

 دس هحلْل  .طْالًی آًِب عوش ًیوَ <------داسًذ پشّتئیٌی حبهل خْى دس
 . کٌٌذ هی عجْس ثشاحتی سذُب اص ّ ُستٌذ چشثی

 .داسًذ ژًْهیک هستمین اثش ّ است سلْلی داخل آًِب سسپتْس
 .ُستٌذ اثش طْالًی ّلی کٌٌذ هی عول دیش

داسًذ خْساکی هصشف



18

ذخیرٌ ي ترشح ًَرمًوُب

طرح عمًمی برای ترشح ي ذخیرٌ ًَرمًوُب

ًَرمًوُبی پريتئیىی
preprohormone

prohormone

hormone



ىورمون ىای آمینی

مشتق از اسید آمینه تیروزین

هورمونهای تیروئید و مدوالی فوق کلیه



Storage and release of thyroid hormone

thyroid hormones



اکسی توسین
LH

کنترل ترشح هورمون ها



حمل ىورمون ىا در خون

• Water-soluble hormones (peptides and 
catecholamines) 

• Steroid and thyroid hormones



ُْسهْى ُب دس خْى اًتمبلیُبی پشّتئیي  

:اًذدستَ دّ 

:اختصبصی غیش 

آلجْهیي 

آلجْهیيپشٍ  

:گلْثْلیي ُبی اختصبصی 

Sex Hormone Binding Globuline (SHBG) 

 Thyroid Binding Globuline (TBG)  

به عنوان یک منبع ذخیره برای هورمونها
کاهش کلیرانس هورمون ها از پالسما



metabolic

چسبیدن به بافت ها

(  اندوسیتوز) انهدام توسط بافت ها 

دفع توسط کلیه به درون ادرار

دفع توسط کبد به درون صفرا

 

(کلیشاًس ُْسهًِْب)ُب اص خْى ُْسهْىحزف 
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مکبویسم عمل ًَرمًوُب

برای ایجبد اثر در ببفت َدف

Effect

Signal molecule

Receptor
Signal molecule

Target cell



14

انواع گیرنده ىای ىورمونی بر حسب محل قرار گیری آن در سلول

گیرنذه غشبیی1.

گیرنذه داخل سلولی   2.
         

گیرنذه سیتوپالسمی

هسته ایگیرنذه  



The Number and Sensitivity of Hormone Receptors 

Are Regulated

• Up-regulation – target cells form more 
receptors in response to the hormone

• Down-regulation – target cells lose receptors 
in response to the hormone


