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:حشرات همانند مهره داران  داراي دو نوع متفاوت اندامهاي آندوکرین می باشند -
)Glandular tissue(بافتهاي غده اي  -1

براي سنتز و ترشح هورمونها -
:غدد اصلی درون ریز حشرات -

ترشح اکدایستروئیدها : )prothoracic gland(غدد پیش قفس سینه اي  -    
corpora(اجسام آالتا  -     allata:(  ترشح هورمون جوانی)juvenile hormone(
:  در بسیاري از حشرات کامل ):testes( و بیضه ها) ovaries(تخمدانها  -    

)ecdysteroides(ترشح اکدایستروئیدها  -
 male-specific hormoneترشح  -

هورمون آندروژنیک: بیضه هاي کرم شب تاب اروپایی  -
)  Inkaسلولهاي  ( epitracheal gland= غدد و سلولهاي پیرامونی -
وجود دارد؟) exocrine(و غدد برون ریز) endocrine(چه تفاوتی بین غدد درون ریز -
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Generalized scheme 
Showing the location of 

various endocrine glands 
and neurosecretory cells

in an insect
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)prothoracic gland(غدد پیش قفس سینه اي  
منبع اصلی اکدایستروئیدها در حشرات -
.علیرغم وظیفه مشترك، در راسته هاي مختلف حشرات از لحاظ مرفولژیکی کامال متفاوت می باشند -
.رشته هایی از سلولهاي ترشحی بسیار بزرگ که بطور شل و آزاد به هم متصلند:  .Hymو  Lepدر  -
.می گویند peritracheal glandsاین غدد ارتباط تنگاتنگی با تراشه ها دارند و غالبا به آنها  -
معموال در پیش قفس سینه متمرکز می شوند ولی گاهی در میان و پس قفس سینه -
در ملخها به سمت جلو داخل سر -
کامال در پیش قفس سینه  .Hemدر  -
غیر معمول ترین غدد پیش قفس سینه در دوباالن عالی دیده می شود که همراه با  اجسام آالتا و کاردیاکا -

.را تشکیل می دهند ring glandساختمان فشرده اي بنام     
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)prothoracic gland(غدد پیش قفس سینه اي  
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)prothoracic gland(غدد پیش قفس سینه اي  

توسط یک جفت عصب از گره عصبی زیر مري و گاهی اعصابی از پیش و میان قفس سینه: عصبدارشدن 

سیستم درون ریز–مرفولوژي حشرات 

10

:)corpora allata(اجسام آالتا  
.غددي هستند که هورمون جوانی را تولید می کنند -
.یک جفت غده کوچک که در قسمت عقبی مغز در ناحیه گردن بیشتر حشرات یافت می شوند -
در دوباالن عالی ادغام شده اند و در قسمت پشتی نسبت به آئورت  -
در سطح شکمی  نسبت به آئورت  Embioptera, Hemiptera, Dermatera and Psocopteraدر  -

.ادغام شده اند    
ساده ترین ساختمان حاوي چند سلول با هسته هاي پلی مرفیک -
 

:عصبدار شدن  -
- nervi corporis allati I (NCA I)  : از مغز منشا می گیرند و در مسیرشان ازCC می گذرند.
- NCA II   :از گره عصبی زیر مري منشا میگیرد.

.در بالپولکداران اجسام آالتا به عنوان اندام نوروهمال عمل می کند -
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:)corpora allata(اجسام آالتا  
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:)corpora allata(اجسام آالتا  

The location and 
structure of the 
corpus allatum in 
(A)  a mosquito, 
(B)  a cockroach,
(C) a hemipteran.
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:)corpora allata(اجسام آالتا  
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Epitracheal glands and Inka cells
در کرم ابریشم Ikedaتوسط  1913اولین مشاهده این غدد در سال  -
Exocrineو  Endocrineداراي وظیفه  -

Galleria mellonellaمطالعه جدي روي  1989در سال  -
:جفت در کرم ابریشم و شب پره موم خوار 9 -

1

2
3

1
2

3 4 5
6

7

8

Bombyx mori pharate pupa
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Epitracheal glands and Inka cells
)حشراتی که در ابتدا توصیف شدند(جفت غده مفصلی 18تا  16در برخی حشرات هولومتابول  -
سلول دیگر 4تا  2و  Inkaهر یک داراي یک سلول مشخص  -
مشخص شده است که هر غده شامل  Lymantria disparدر  -

:چهار سلول    
آزاد سازي محتویات : سلول اینکا: Iسلول آندوکرین نوع  -1

PETHو  ETHهورمون  : آندوکرین در اکدایسیس     

ترشحات مشخص نیست: IIسلول آندوکرین نوع  -2
narrow cellبنام  Manducaدر     

داراي مجرایی ): برونریزexocrine=(سلول اگزوکرین  -3
محتویات : قدیمیاست به دورن فضاي بین تراشه جدید و     
.کمک به طرد کوتیکول قدیمی می کند     

)canal cell(سلول کانال  -4

Manduca

1

4

2

3
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Epitracheal glands and Inka cells
راسته از حشرات  40در ) Inka(وجود سلولهاي اینکا  -
در بسیاري از راسته هاي حشرات صدها یا هزاران سلول اینکا با اندازه ها و شکلهاي مختلف در سراسر سطح  -
).a(تراشه اي پراکنده شده اند    

گرد -سلولهاي اینکا -آسیابک بیضی -سوسري زوائد سیتوپالسمی -سیرسیرك
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neurosecretory(سلولهاي عصبی ترشحی -2 cells(
)  مرکزي(گروهی از سلولهاي عصبی تخصص یافته در سیستم عصبی  -

)unusual large cell body(جسم سلولی بزرگ غیر معمول  -
هورمونهاي عصبیپلی پپتیدهاي کوچکی بنام : )neurotransmitter(بجاي پیام رسانهاي عصبی  -
                     )neurohormones( را تولید می کنند.
.در همه گره هاي عصبی سیستم عصبی مرکزي وجود دارند  -
)neuroendocrine(سیستم عصبی درون ریز تشکیل دهنده   -
.بیشترین فراوانی را در مغز دارند -
به آسانی در مغز دیده می شوند چون جسم سلولی بزرگی دارند، گرانولهاي عصبی ترشحی باعث -
.پخش نور می شوند و با رنگ امیزي کامال نمایان می شوند                      
به را آکسونهایشان بلکه کنند نمی ترشح سیناپتیک انتهاي در را محصوالتشان معموال سلولها این -
  ریخته همولنف داخل به مستقیما ترشحاتشان آنجا در که فرستند می اي ویژه ساختارهاي                      
.گویند می )organneurohemal( نوروهمال اندام آزادسازي، مکانهاي این به .)release(شود می                     
.هستند مشخص کامال و فشرده آنوتومی لحاظ از نوروهمالها -
- neurohemal area : نیستند مشخص و ساده.
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Neurosecretory material moves from the soma in the brain to the corpus
cardiacum via axons. When the axon was severed, neurosecretory material
accumulated anterior to the section
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A. An endocrine cell
releasing a hormone
into the circulatory
system

B. A neuron 
synapsing with a 
neurosecretory cell, 
releasing a 
neurotransmitter at 
the synapse

C. A neuron 
synapsing with 
an endocrine 
cell, releasing a 
neurotransmitter.

D. A neurosecretory 
cell releasing a 
neurohormone into 
the circulatory 
system at a 
neurohemal organ

E. An inhibitory 
neuron synapsing 
with a 
neurosecretory cell, 
releasing a 
neuromodulator at 
the synapse
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سلولهاي عصبی ترشحی مغز
.حاوي بیشترین تعداد و تنوع این سلولهاست -
.است) neuroendocrine( عصبی درون ریز اندام اصلی -
.در مکانهاي مشخص وجود دارند) cluster(سلولهاي عصبی ترشحی مغز در چندین مجموعه -
):medial neurosecretory cells=mNSC( سلولهاي عصبی ترشحی میانی -1

یک یا دو جفت خوشه در هر طرف خط وسط پشتی مغز -
.آکسونهایشان از مغز عبور کرده و به اجسام کاردیاکا منتهی می شوند -
.می گویند nervous corporis cardiacum internus (NCC I)به این عصب  -
این عصب همچنین حاوي نرونها است که سلولهاي عصبی ترشحی اجسام کاردیاکا را  -
.عصبدار می کنند 

.خارج می شوند contralateralاز طرف مقابل  -
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سلولهاي عصبی ترشحی مغز
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سلولهاي عصبی ترشحی مغز

):lateral neurosecretory cells( سلولهاي عصبی ترشحی جانبی -2
یک یا دو جفت خوشه بطور پشتی و جانبی در هر لب مغز -
.آکسونهایشان از مغز عبور کرده و به اجسام کاردیاکا منتهی می شوند -
.می گویند nervous corporis cardiacum externus (NCC II)به این عصب  -
.خارج می شود ipsilateralاز همان طرف جانبی  -

  سلولهاي عصبی ترشحی مغز سوم -3
در قسمت هر لب مغز سوم -
.خارج می شوند ipsilateralاز همان طرف جانبی   NCC IIIاز طریق  -
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سلولهاي عصبی ترشحی مغز
.با توجه به مرحله زندگی حشره محل و تعداد سلولهاي عصبی ترشحی می تواند متغیر باشد - 

گروه سلولهاي عصبی ترشحی اصلی 5): کرم شاخدار توتون( Manduca sextaدر الرو  -
:در طول دگردیسی در این حشره -

دو نیمکره مغز نسبت به همدیگر می چرخند و گروه سلولهایی که در الرو   -
.قرار می گیرند) Lateral(هستند در شفیره بصورت جانبی ) medial(میانی   
.ضاهر می شوند IIگروه جدیدي از سلولهاي عصبی ترشحی نزدیک سلولهاي گروه  -

           )IIa  سلولهاي الروي وIIb سلولهاي حشره کامل(
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سلولهاي عصبی ترشحی مغز
گروه سلولهاي عصبی ترشحی اصلی 5): کرم شاخدار توتون( Manduca sextaدر الرو  - 
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:)corpora cardiaca(اجسام کاردیاکا 
جزیی از سیستم عصبی درون ریز   - 

)رگ پشتی(یک جفت چسبیده به هم و چسبیده به قلب  -
.در حقیقت یک گره عصبی تغییر شکل یافته است -
آکسونهاي سلولهاي عصبیبراي سلولهاي عصبی ترشحی مغز و بیشتر  نوروهمالجایگاه اصلی  -
.به این اندام منتهی می شوند ترشحی مغز    
:سه مجموعه عصب بین مغز و اجسام کاردیاکا قرار دارد -

- NCC I )میانی مغز اول(
- NCC II )جانبی مغز اول(
- NCC III )مغز سوم(

.وجود دارد hypocerebral ganglionیک ارتباط عصبی بین اجسام کاردیاکا و  -
.است extrinsicهم یک جایگاه ذخیره و هم آزاد شدن ترشحات عصبی سلولهاي  -
).AKH(هستند که هورمون تولید و آزاد می کنند   intrinsicداراي سلولهاي عصبی ترشحی   -
.است) storage(و ذخیره اي ) glandular(در راست باالن دراي لب هاي غده اي  -
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The brain-retrocerebral neuroendocrine complex
مغز، غدد مربوط به آن و اندامهاي نوروهمال مجموعا یک سیستم کنترل، سنتز و آزادسازي را براي  - 

.می گویند … the brain-retocerebralهورمونها در ناحیه سر تشکیل می دهند که به آن                         
.این مجموعه شامل مغز، اجسام کاردیاکا و اجسام آالتا می باشد -
مجموعه رتروسربرال و غدد پیش قفسه سینه در همدیگر ادغام) Cyclorrhapha(در دوباالن عالی  -
.  شده و بصورت یک ساختمان فشرده در آمده است                      
)  Weismann’s ring(یا حلقه وایزمن ) Ring gland(غده حلقوي : این مجموعه آندوکرین -
.غدد پیش قفس سینه دو بازوي جانبی حلقه و بیشتر لوب بزرگ جلویی را تشکیل می دهد -
اجسام آالتا مجموعه فشرده اي از سلولها در داخل لوب جلویی  -
اجسام کاردیاکا مجموعه کوچکی از سلولها در انتهاي عقبی حلقه، نزدیک به مغز -
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)  Weismann’s ring(یا حلقه وایزمن ) Ring gland(غده حلقوي 
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سیستم نوروآندوکرین رشته عصبی شکمی
.سلولهاي عصبی ترشحی در گره عصبی زیر مري و گره هاي عصبی توزیع شده اند  - 

:اندامهاي نوروهمال براي سلولهاي عصبی ترشحی در رشته عصبی شکمی -
)Perisympathetic organ= perivisceral organ(اندامهاي پري ویسرال 

اندامهاي پري ویسرال قدري طویل هستند که از گره هاي عصبی یا ارتباطات عصبی بین گره هاي -
.عصبی خارج می شوند                      
.  اندامهاي پري ویسرال در واقع اعصاب پیرامونی متورم می باشند -
.در قفسه سینه از قسمت عقبی و در شکم از قسمت جلویی هر گره عصبی خارج میشوند -
.اندامهاي پري ویسرال در واقع آنالوگ هاي مفصلی اجسام کاردیاکا هستند -
این اندامها جایگاه جمع شدن و آزادسازي مواد ترشحی سلولهاي عصبی ترشحی گره هاي عصبی -
.واقع در شکم و قفسه سینه اي می باشند                     
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سیستم نوروآندوکرین رشته عصبی شکمی
)Perisympathetic organ= perivisceral organ(اندامهاي پري ویسرال  
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مرفولوژي حشرات
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پایان


