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یاخته :

واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران رو یاخته میگیم که در یوکاریوت ها ساختار های غشا دار (اندامک ها  :هسته میتوکندری
 ،شبکه آندو پالسمی ،دستگاه گلژی) و بدون غشا (ریبوزوم ،سانتریول) رو توی غشای خودش جا داده ..
اندامک های مطرح شده در کتابهای درسی رو در طی فصل های مختلف بهشون اشاره کردیم و توضیح دادیم ..
یاخته ها در کنار هم بافت هارو میسازن و فضای بینشون با مایع بین یاخته ای پر شده که دائما مواد رو با خون جا به جا میکنه و
نقش تبادل مواد رو ایفا میکنه (موادی مثل اکسیژن و گلوکز رو برای یاخته ها تامین میکنه و مواد دفعی مثل دی اکسید کربن
رو از یاخته ها دور میکنه) ..
مواد برای ورود به یاخته یا خارج شدن از اون باید بتونن از غشای یاخته عبور کنن  ..حاال اینکه چه موادی میتونن عبور کنن و
اصال ساختار غشای یاخته چجوری هست رو پایین بصورت نکته ای براتون توضیح دادیم ..
نکات شکل:
هسته  ،میتوکندری اندامک های دارای 2غشا در سلول جانوری می باشند .

یعنی  4الیه فسفولیپیدی
ترکیب -تعداد میتوکندری در سلول بستگی به میزان فعالیت آن سلول دارد،
هرچه فعالیت بیشتر باشد تعداد میتوکندری ها هم بیشتر است .
غشاء خارجی هسته با غشاء شبکه آندوپالسمی ارتباط دارد .
ریبوزوم در پروتئین سازی سلول نقش دارد در  3مکان از سلول یافت می شود :روی غشا هسته  ،روی شبکه آندوپالسمی و
آزاد در سیتوپالسم
دستگاه گلژی دارای سطح محدب ومقعر می باشد که سطح مقعر به سمت غشا ء سلول قرار گرفته است .
ترکیب -هر سلولی که فعالیت ترشحی آن زیاد باشد دستگاه گلژی فعالی دارد مانند یاخته های پادتن ساز و یاخته های ترشح
کننده آنزیم گوارشی
ترکیب -در این سلول یک جفت سانتریول دیده می شود که برای تقسیم سلول مورد نیاز می باشد .
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غشاء

نکات شکل

 .Aجز اصلی آن فسفولیپید است(بیشترین تعداد) غشا از دو الیه فسفولیپیدی تشکیل شده که دم آبگریزشون به سمت هم و سر
آبدوستشون به سمت داخل و خارج سلوله

.B
 .Cکلسترول فاقد زنجیره اسید چرب میباشد .فقط در غشا جانوری دیده میشود و در هردوالیه غشا وجود دارد.
 .Dگلیکوپروتئین(قندی که متصل شده به پروتئین غشایی) و گلیکولیپیدها(قندی که به لیپید غشا متصل شده) فقط در سطح
در غشاء سلول جانوری ،کلسترول هم وجود دارد .

خارجی غشا هستند  ..خووب به شکل دقت کن که هرچی داره رو بیرون بکشیم ازش

.E
.F
.G
.H
.I
.J

بعضی از مولکول های پروتئینی به ویژه آنهایی که بر سطح خارجی قرار گرفتهاند ،مولکولهای پذیرنده هستند .
بعضی پروتئینهای غشا ناقلاند و به انتقال موادی مانند یونها میپردازند .
مولکولهای آب به علت کوچکی  ،می توانند به مقدار اندک از دوالیه فسفولیپیدی غشا عبورکنند.
نفوذ پذیری انتخابی دارند و فقط به بعضی از مواد اجازه عبور میدهد.
پروتئین ها میتوانند در سطح داخلی غشا سلولی نیز دیده شوند.

غشاءخارجی هسته در امتداد غشای شبکه آندوپالسمی زبر است .شکل سلول در ابتدای فصل
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.K

پروتئینهای غشاء
الف  .سطحی  .1قرار گرفته در سطح خارجی  :مولکولهای پذیرنده  ،آنتی ژنها)پادتن ها) ،پروتئین  Dگروه خونی  .2قرار
گرفته در سطح داخلی
ب .سراسری  Pro.1های ناقل مانند پمپ سدیم-پتاسیم  Pro.2های کانالی  .3گیرنده:مثل گیرنده هورمون های پروتئینی
و آنتی ژن ها

ترکیب -گیرنده سراسری که در کتاب درسی دیده میشود :گیرنده انتقال دهنده ی عصبی
طبقهبندی مواد از نظر چگونگی عبور از عرض غشاء:
.1انتشار ساده:
یک فرآیند کامال" فیزیکی است که در آن مولکولها در جهت شیب غلظت حرکت میکنند.
.I
انرژی زیستی ( )ATPمصرف نمیکند.
.II
از فضای بین فسفولیپیدهای غشاء انجام میگیرد.
.III
عامل اصلی انتشار ،اختالف غلظت بین دونقطه است (دقتکنید نتیجه ی انتشار هر ماده ،یکسان شدن غلظت آن در
.IV
محیطی است که انتشار در آن انجام می شود).

مثل انتشار  O2و  Co2از سطح تنفسی جانداران (اکسیژن از طریق انتشار وارد سلول می شود و دی اکسیدکربن تولید
.V
شده در سلول نیز از همین طریق از سلول دفع میگردد)
ترکیب -جذب چر بی ها  ،ویتامین های محلول در آب  ،دفع نیتروژن در پالناریا  ،دفع مواد زائد نیتروژن دار در سخت پوستان از
طریق آبشش ،نمونه هایی از انتشار مواد می باشد .

جهت انتشار
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 .2انتشار تسهیل شده:

.I

گوارش و جذب مواد

از غلظت زیاد به کم (در جهت شیب غلظت) و از طریق کانالهای پروتئینی (سراسری) به صورت تخصصی انجام می
گیرد.

.II
.III

انرژی زیستی مصرف نمیکند .
این فرآیند توسط کانال های نشتی و دریچه دار می تواند انجام شود که در هر دو صورت بصورت اختصاصی عمل میکند
و اجازه عبور یک نوع ماده را می دهد .

.IV

سرعت انتشار تسهیل شده اگرچه به غلظت ماده وابسته است اما مهم تراز آن به تعداد کانال ها در واحد سطح بستگی
دارد.

ترکیب – خروج یون پتاسیم از یاخته توسط کانال های همیشه باز و یا گاهی باز پتاسیمی ،ورود سدیم به یاخته توسط کانال های
همیشه باز و یا گاهی باز سدیمی  ،ورود و خروج گلوکز و اغلب آمینواسیدها از یاخته پوششی روده باریک به مایع میان یاخته ای و
بالعکس  ،ورود یون کلسیم به درون نورون توسط کانال گاهی باز کلسیمی  ،خروج یون کلسیم از شبکه آندوپالسمی صاف یاخته
ماهیچه ای به طرف سیتوپالسم  ،عبور آب از کانال ویژه خود(آکواپورین) از غشای یاخته و کریچه از جمله موارد انتشار تسهیل شده
می باشند .
ترکیب -کانال پروتئینی موجود در غشا داخلی میتوکندری و غشا تیالکوئید عالوه بر عبور یون هیدروژن  ،مولکول  ATPرا نیز می سازند .
ترکیب  :فرآیند انتشار و انتشار تسهیل شده برای فواصل طوالنی کار آمد نیست ( .زیست دهم – فصل  7گفتار)3
ترکیب  :در غشاء شبکه آندوپالسمی صاف نیز کانالی که باعث خروج یون کلسیم از این اندامک میشود وجود دارد و در عین حالی
پمپی که با مصرف انرژی یون کلسیم را از سیتوپالسم به درون این اندامک منتقل می کند نیز وجود دارد.
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.3نکات انتقال فعال:
برخالف شیب غلظت و با مصرف انرژی از طریق پروتئینهای ناقل غشاء(پمپ) صورت میگیرد.
ترکیب -مثالهایی ازانتقال فعال :فعالیت پمپ سدیم-پتاسیم ،ترشح وبازجذب H+درکلیه ،جذب کلسیم و آهن در روده –بازگشت
یون کلسیم به شبکه آندوپالسمی ماهیچه ها برای توقف انقباض -ورود یون ها از دایره محیطیه به آوند چوبی در گیاهان  ،جذب
نمک و یون ها در ماهی های آب شیرین از طزیق آبشش
ترکیب -در غشا داخلی میتوکندری و غشاء تیالکوئید در کلروپالست  ،پمپ هایی وجود دارند که برای انتقال فعال از انرژی

الکترون استفاده می کنند  .پس پمپ ها همیشه انرژی مصرف میکنن ولی انرژیشون همیشه  ATPنیست .حواست باشه
پمپ هایی که  ATPمصرف میکنن نقش آنزیمی (هیدرولیز )ATPدارن !
انواع پمپ از لحاظ عملکرد :
 .1پمپ ها مواد را برخالف شیب غلظت جابه جا میکنند.
.2

پمپهایی که در تک انتقالی شرکت میکنند( .یک ماده را در یک جهت عبور می دهند)

 .3پمپ هایی که در هم انتقالی شرکت می کنند (ورود همزمان یون سدیم و گلوکز به درون یاخته پوششی روده باریک یا
ورود همزمان گروهی از اسید آمینه ها و یون سدیم به درون یاخته پوششی روده باریک)
 .4پمپ هایی که در هم انتقالی معکوس شرکت میکنند( .پمپ سدیم  -پتاسیم نمونه ای از این پمپ ها هست که یون سدیم
را به بیرون یون پتاسیم را به داخل یاخته هدایت می کند).

انواع پمپ از لحاظ مصرف انرژی  :پمپ ها جهت جابه جایی مواد انرژی مصرف میکنند( پمپ ها همیشه انرزی مصرف میکنن
ولی انرژی قابل استفادشون همیشه ATPنیست !!!)
 .1پمپ هایی که از  ATPاستفاده می کنند (.پمپ سدیم – پتاسیم)
 .2پمپ هایی که از انرژی شیب غلظت ماده دیگری استفاده میکنند( .مثالً پمپ هایی که در ورود همزمان یون سدیم و گلوکز
به درون یاخته پوششی روده باریک یا ورود همزمان گروهی از اسید آمینه ها و یون سدیم به درون یاخته پوششی روده
باریک نقش دارند از انرژی شیب غلظت یون سدیم استفاده می کنند).
 .3پمپ هایی که از انرژی الکترون برانگیخته شده استفاده می کنند .
نکته  :گروهی از پمپ ها و گروهی از کانال ها عالوه بر وظیفه اصلی خود که جابه جا کردن مواد است میتوانند نقش آنزیمی
داشته باشند.
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.4اگزوسیتوز و آندوسیتوز:

.I

آندوسیتوز و اگزوسیتوز برای ورود و خروج مولکول های بزرگ از غشاء است که هر دوی این فرایندها انرژی خواه (صرف
 ) ATPاست.

.II
.III
.IV

اگزوسیتوز با تشکیل کیسه غشایی ترشحی همراه است پس اندامک جسم گلژی در آن دارای نقش است .
در اگزوسیتوز سطح غشاء سلول افزایش و در آندوسیتوز کاهش می یابد .
تفاوت آندوسیتوز و فاگوسیتوز

.1آندوسیتوز :چینخوردگی غشاء به سمت داخل-ذرات درشت
 .2فاگوسیتوز :همراه با تشکیل پایکاذب  /چینخوردگی غشا به سمت خارج /ذرات درشت و نامحلول
ترکیب -مثال هایی از آندوسیتوز (درون بری) :جذب مواد خرد شده درهیدر ،فاگوسیتوز میکروب ،جذب در اسفنج ،ورود
به یاخته پرز روده باریکB12ویتامین
ترکیب -مثال هایی از اگزوسیتوز (برونرانی) :ترشح پادتن،پرفورین ،هورمون پروتئینی ،سورفاکتانت ،هپارین ،هیستامین ،آنزیم
dهای گوارشی در هیدر ،انتقال دهندههای عصبی در نورونهای پیشسیناپس
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.اسمز:

.I

مولکول های آب به دلیل کوچکی از غشاء عبور می کنند ،انتشار آب از عرض یک غشاء دارای نفوذپذیری انتخابی (یا
غشاء نیمه تراوا) اسمز گویند که آب از یک محیط رقیق به یک محیط غلیظ میرود و به این نیرو فشار اسمزی می
گویند.

.II

هر محیطی که غلیظتر باشد پتانسیل آب آن کمتر و فشار اسمزی آن بیشتر است .آقاااا توی مقایسه غلظت ها
،هرجاآب کمه ،پتانسیل آب کمه و فشار اسمزی باالست پس آب رو به سمت خودش میکشه ...

.III

غشاءدارای نفوذپذیری انتخابی را در جانداران فقط در محیط زنده می توان دید پس اسمز فقط در محیط زنده انجام
میشود.

.IV
.V

مواد نامحلول در ایجاد فشار اسمزی نقش ندارند (نشاسته)
به دلیل یکسان بودن غلظت خون و یاخته ها  ،آب نمی تواند بیش از حد وارد یاخته ها شود و این امر مانع از ترکیدن
یاخته ها می شود .

.VI

محلول با غلظت پایینتر از غلظت درون سلول  :سلول جانوری به دلیل نداشتن دیواره میترکد  .سلول گیاهی بزرگ
میشود .
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ترکیب -بیشتر بودن فشار اسمزی نسبت به فشار تراوشی در انتهای مویرگ ها  ،باعث بازگشت مواد به مویرگ می شوند .
ترکیب -یون هایی مانند سدیم و کلر فشار اسمزی خون را باال می برند .
ترکیب – در گیاهان ورود یون های پتاسیم و کلر به یاخته های نگهبان روزنه باعث افزایش فشار اسمزی یاخته های نگهبان و باز
شدن روزنه ها می شود .
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.1بافت پوششی

.I
.II
.III
.IV
.V

بافت های جانوری

یکی از سادهترین بافتهای جانوری با فضای بین یاخته ای اندک است .
سطح بدن) پوست (و سطح حفره ها و مجاری درون بدن) مانند دهان ،معده ،روده ها و رگ ها (را می پوشاند.
غشاءپایه :پروتئینهای رشتهای و گلیکوپروتئینی که باعث اتصال یاخته ها به هم و به بافت زیرین می شوند که فاقدسلول
و غیرزنده می باشد و در زیربافت پوششی قرارداشته و جز این بافت میباشد.
د قت کنید که فقط در بافت های تک الیه همه ی سلول ها به غشا پایه متصل هستند .
انواع بافت پوششی

الف.ساده
.1استوانهای :غدد معدی(سلولهای پپتیک و حاشیهای) ،بافت روده ،نای ،نایژه ،نایژک
 .2مکعبی  :لوله پیچ خورده نزدیک در نفرون
ب.سنگفرشی
.1مویرگ(مثل گلومرول)و کیسههای حبابکی
.2چندالیه(مرکب)  :در پوست ،دهان ،حلق ،مری
 .3غدهای :یاختههای پوششی بزاق  ،معده و روده

سطح بعضی از سلولهای پوششی موادی نرم ،چسبنده و لزج ترشح میکند که به آن ماده مخاطی می گویند.
ترکیب-ماده مخاطی:سلولهای بافت پوششی(زنده) +الیهی موکوز(پروتئین موسین+آب)
ترکیب-پوست بدن ما الیهای ضخیم از سلولهای مرده آن را میپوشاند.
ترکیب -بسیاری از غدد ترشحی از جنس بافت پوششی میباشند( .مانند غدد بزاقی ،پانکراس)
ترکیب -سورفاکتانت ،لیزوزیم ،موکوز ،هیستامین (که البته از بافتپیوندی نیز ترشح میشود) ،اینترفرون ،پروترمبیناز ،هورمونها
و آنزیمها از جمله ترشحات این بافت می باشند .

ماده مخاطی در.......
 .1دستگاه تنفسی :در نای ،نایژه ،نایژک استوانهای مژک دار می باشد(موکوز ترشح میکند).
 .2لوله گوارشی :سنگفرشی چندالیه (در دهان،حلق،مری)  +استوانهای فاقد مژک (درمعده و روده ها)
 .3دستگاه تناسلی :فالوپ در زنان (مژکد ار)
 .4مجاری ادراری  :میزنای و میزراه
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ترکیب -بافت پوششی مژک دار :در لولههای فالوپ ،بینی ،نای ،نایژه و نایژکها
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بافت پیوندی:
بین سلولهای بافت پیوندی ،برخالف سلولهای بافت پوششی ،فضای بینسلولی فراوانی وجود دارد .این فضای بینسلولی را مادهای
زمینهای پر میکند .مادۀ زمینهای را سلولهای بافت پیوندی میسازند و ترشح میکنند .این ماده ممکن است مایع ،نیمه جامد یا
جامد باشد ونیز ممکن است در آن شبکهای از رشتههای پروتئینی نیز یافت شوند .بافت پیوندی انواعی از رشتههای پروتئینی دارد.
رشتههای کالژن و انعطاف پذیر (االستیک) دو نوع از این رشتهها هستند که مقدارشان در انواع بافت پیوندی فرق میکند .رشتههای
کالژن عمدتا سبب استحکام بافت پیوندی میشوند .در حالی که رشتههای انعطاف پذیر خاصیت ارتجاعی دارند.

الف) بافت پیوندی سست:

.I

در این بافت سلولها از هم فاصله زیادی دارند.

.II

ماده زمینهای سست  ،شفاف  ،بیرنگ  ،چسبنده و دارای گلیکوپروتئین

.III

شبکهای رشتهها درهمرفته است که بسیاری از این رشتهها (نه همه) االستیک است.انعطاف پذیری زیاد و مقاوت کم در برابر
کشش

.IV

این نوع بافت معموال زیر بافت پوششی قرار دارد.مثال در لوله گوارش و مجرای تنفسی

.V

شکل سلولها میتواند متفاوت باشد .
ترکیب -در تمام الیه های لوله گوارش این نوع از بافت پیوندی دیده می شود .

ب) بافت پیوندی متراکم :

.I

از رشتههای به هم فشرده و کشسان تشکیل شده است.

.II

تعداد سلولها و مادهی زمینهای اندک

.III

مقاومت در برابر کشش زیاد و انعطافپذیری کم  ..میزان رشته های کالژن از بافت پیوندی سست بیشتر است .

ترکیب  -مثل رباط ،تاندون ،آبشامه قلب ،مننژ ،غالف پیوندی اطراف ماهیچهها،کپسول مفصلی ،صلبیه چشم ،روده بند ،پوششی از
بافت پیوندی که اغلب دندریتهای گیرندههای حس را احاطه کردهاند.
ترکیب  -رباط :دارای سلول (زنده)  -جزء بافت پیوندی متراکم (از رشته های به هم فشرده شده و کش سان ساخته شده) استخوان
ها را به یکدیگر متصل میکنند (و اتصال تخمدان به رحم)
ج) بافت پیوندی غضروف:
 .1در دیوارهی نای و نایژهها

به صورت حلقهای

 .2سر استخوان در محل مفصل و صفحات رشد در نزدیکی دو سر استخوان
 .3سر دندهها در محل اتصال به استخوان جناغ
 .4نوک بینی  ،الله گوش و صفحهی بین مهرهها
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د) بافت پیوندی چربی:

.I

وظیفه عایق کردن بدن ،ذخیره انرژی و ضربه گیری(در کف دست وپا) را دارند.

.II

در سلولها عمل ذخیره چربی (تری گلیسرید) را برعهده دارد

.III

سلولهای بافت چربی در صورت داشتن مقدار زیاد چربی می توانند مانند بسیاری از سلول های گیاهی بالغ به شکل

در هنگام مصرف چربی

سلول کوچک میشود

چندوجهی دیده میشوند.

.IV

دارای هسته کناری میباشد.

ترکیب -مویرگ های بافت چربی بصورت پیوسته می باشد .
ترکیب -چربی ها توانایی عبور از دیواره ی رگ خونی را ندارند و وارد رگ لنفی می شوند .
ترکیب -شروع گو ارش آن ها در معده می باشد و ترکیبات صفراوی به تجزیه آن ها در روده باریک کمک می کند .
ترکیب -در صورت فقدان گلوکز در سلول  ،از چربی به عنوان منبع انرژی استفاده می شود .
ترکیب  :در دیواره لوله گوارش  ،الیه خارجی قلب ؛ اطراف کلیه ها وجود دارد  ،و در سطح پوست مانع رشد میکروب ها می شود .
ترکیب -در بیماری دیابت شیرین  ،سلیاک ،پرکاری تیروئید و سنگ صفرا و همچنین ترشح بیش از حد هورمون کورتیزول مقدار
این بافت در بدن کاهش می یابد .
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ساختار و عملکرد لوله گوارش
دستگاه گوارش انسان شامل
 .1لوله گوارشی :دهان – حلق – معده – روده باریک – روده بزرگ – راست روده -مخرج
 .2غدههای گوارشی :غدههای بزاقی – غدههای دیوارهی روده و معده – پانکراس – کبد
اسفنگتر یا بنداره

)a
)b
)c
)d

ماهیچه هایی هستن nکه بخش های مختلف لوله گوارش را از یکدیگر جدا می کند  .این دریچه ها معموال منقبض و بسته
هستند تا مانع از بازگشت مواد به حفره ی قبلی شوند .
این اسفنگترها فقط در هنگام عبور غذا باز می شوند  .دقت کنید که بنداره ی انتهای مری در هنگام خروج گازهای بلعیده
شده توسط غذا نیز شل می شود .
در ساختار اسفنگترها فقط ماهیچه های حلقوی وجود دارد .
اسفنگتر های به کار رفته در لوله گوارش .1 :ابتدای مری .2انتهای مری(کاردیا) .3بین معده و روده باریک (پیلور) .4انتهای
روده باریک .5اسفنگتر داخلی مخرج .6اسفنگتر خارجی مخرج

ترکیب -تمامی اسفگترهای موجود لوله گوارش به جز اسفنگتر خارجی مخرج از ماهیچه های صاف و غیر ارادی تشکیل شده اند.
ترکیب – اسفنگتر خارجی مخرج جزء ماهیچه های مخطط ارادی محسوب می شود که به استخوان متصل نیست
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نکات شکل:
)1
)2
)3
)4
)5
)6
)7
)8
)9

غدد بناگوشی در بخش ابتدایی مری و غدد زیر آروارهای به موازات مری دیده میشوند.
کاردیا (اسفنگتر انتهای مری) ،درپشت لوب چپ کبد ،در سمت چپ و راست پیلور
(درانتهای معده) درجلوی پانکراس و سمت راست بدن قراردارد.
بخش عمده پانکراس پشت معده است.
کبد سمت راست شکم و معده سمت چپ شکم واقع شده است.
کیسهی صفرا زیر کبد قرار دارد.
اندازه غدد بزاقی :بناگوشی > زیرزبانی > زیر آروارهای
مری همانند آئورت و برخالف نای از دیافراگم عبور میکند.
محل ورود معده به روده باریک و محل ورود روده باریک به روده
بزرگ ،سمت راست بدن است.
کیسه صفرا عضو دستگاه گوارش است ولی نه جزء گوارشی ست و نه جزء
لوله ی گوارشی!

 )10ابتدای رودهبزرگ رودهکور نام دارد که به زائدهی آپاندیس ختم میشود و
درسمت راست بدن قراردارد.
 )11کولون باالرو (سمت راست) تحت تأثیر کبد ،پایینتر از کولون پایین رو (سمت
چپ) است.
 )12کولون پایینرو ،به راست روده و ماهیچههای داخلی و خارجی مخرج ختم میشود که اولی از ماهیچههای صاف (غیر
ارادی) و دومی از ماهیچههای مخطط (ارادی) ساخته شده است.
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بافت شناسی لولهی گوارش از خارج به داخل:
 دیواره لوله گوارش تقریبا در تمام طول خود شامل الیههای زیر است:
.1الیه بیرونی (بافت پیوندی سست) :این الیه ی پیوندی خارجی بخشی از پرده ی صفاق را نیز تشکیل میدهد .صفاق اندام
های موجود در حفرۀ شکمی (زیر پردهی دیافراگم) را از خارج به هم وصل میکند.
.2الیهی ماهیچهای طولی و حلقوی
 )aاین ماهیچهها جز در ناحیه دهان – حلق -ابتدای مری و اسفنگتر خارجی مقعد که از نوع مخطط و ارادی هستند ،از نوع
صاف بوده و به صورت غیرارادی به انقباض در میآیند.

 )bبین سلولهاشون بافت پیوندی سست ،شبکه یاخته های عصبی و رگ های خونی دیده میشه ..
 )cدیواره ی معده یک الیه یاخته ماهیچه ای(مورب) بیشتر داره که انقباضات شدیدتری انجام بده ..

 .3الیه زیر مخاط :یک الیه پیوندی(سست) با رگهای خونی ،لنفی و شبکه یاخته های عصبی است .وظیفش اینه که الیه مخاط رو
به الیه ماهیچه ای متصل کنه  ..الیه زیر مخاط دارای سلول های ترشح کننده(غده) نیز می باشد .
ترکیب -الیه زیرمخاط لوله گوارش همانند الیه زیرمخاط نای  ،دارای سلول های ترشح کننده می باشد .
 .4الیه مخاطی :از بافت پوششی  ،پیوندی(سست)  ،رگ ها و ماهیچه صاف ساخته شده است.

)a

نوع بافت پوششی متناسب با کار آن بوده ،در دهان و مری سنگفرشی چندالیه و در روده و معده استوانهای تکالیه
است(.داخلی ترین یاخته های مخاط ،پوششی اند) .

)b

کارهای سلولهای بافت پوششی مخاط :
 )1جذب(برخی از سلول ها)
 )2ترشح :درون ریز :گاسترین ،سکرتین (هورمون) برون ریز :آنزیم ،مایع نمکی بدون آنزیم ،لیزوزیم و موکوز

)c

در سطح داخلی لولهی گوارش در اکثر نواحی چینهای ریزی وجود دارد که سطح تماس مخاط و مواد غذایی را افزایش
میدهد.

)d
 )eموسین  :گلیکوپروتئینی که در سرتاسر لوله گوارش ترشح می شود و با جذب آب ،ماده ی مخاطی را می سازد .ماده ی
چین های روده برخالف معده به صورت حلقوی و برجسته هستند.

مخاطی وظیفش اینه که دیواره ی لوله گوارش رو از خراشیدگی حاصل برخورد موادغذایی یا آسیب اسید معده حفظ کنه و
ذرات غذایی رو به هم بچسبونه .

ترکیب  :یاخته های پوششی در مجاری ادراری تنفسی و گوارشی و واژن ماده مخاطی ترشح می کنند و در سطح این
یاخته ها مایع مخاطی وجود دارد.
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حرکات لوله ی گوارش :
در لوله گوارش دو نوع حرکت دیده میشود:
الف) حرکات کرمی:

با ورود غذا و گشاد شدن لوله گوارش یاخته های عصبی دیواره لوله تحریک و پیام عصبی تولید می شود که در نهایت باعث
تحریک ماهیچه های دیواره و شروع حرکات می شود .
 .Aمراحل پیش از آغاز حرکات کرمی:
 .1ورود غذا

 .2کشیدگی لولهی گوارش

 .3تحریک اعصاب حسی(گیرنه مکانیکی) و ارسال پیام عصبی به مراکز عصبی

 .4ارسال پاسخ ازمرکز عصبی توسط اعصاب پاراسمپاتیک  .5آزادشدن انتقالدهنده عصبی  .6تحریک ماهیچههای حلقوی و
طولی و آغازحرکات کرمی با انقباض ماهیچهها و انتقال حرکت تارهای ماهیچهای جلوتر ،مواد را در طول لولهی گوارش به
جلو میرانند.

.B
.C

هر دو نوع ماهیچههای طولی و حلقوی در ایجاد آن نقش دارند.

حرکات کرمی در سراسر لوله ی گوارش (از مری تا مخرج) دیده میشود.همیشه به سمت مخرج انجام میشه مگر در
زمان استفراغ که به سمت باال صورت میگیره ..

این حرکت هنگام پایان یافتن گوارش درون معده به حدی شدید میشود که باعث هضم مکانیکی و تخلیه آن میگردد.

.D
.E

حرکات کرمی در روده باریک ضعیف است تا عمل جذب بهتر صورت گیرد.
حرکات کرمی در انتهای معده از همهجا بیشتر است،بنابراین ماهیچه های انتهای معده قوی تر هستند .
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.F

در جلو راندن مواد غذایی و مخلوط کنندگی (به ویژه در هنگام برخورد با بندارهی بسته مثل پیلور) نقش دارند( .بیشتر در

جلو راندن غذا)
 .Gباعث باز شدن اسفنگترها میشود( .با رسیدن موج کرمی به اسفنگترها انقباض آنها از بین میروند).در محل موج کرمی
انقباض و در جلوی آن انبساط وجود دارد.

ترکیب – انقباضات گرسنگی باعث فعال شدن مرکز گرسنگی در هیپوتاالموس می شود .
ترکیب -حرکات کرمی مختص لوله گوارش نیست و در لوله فالوپ  ،میزنای و لوله اسپرم بر نیز دیده می شود .
ب) حرکات قطعه قطعه کننده :

 .Aبه صورت انقباضهای جدا از یکدیگر صورت میپذیرد.بخش های منقبض شده بین بخش های شل –انقباض در نقاط
جدید بین نقاط قبلی
 .Bهر دو نوع ماهیچه ی طولی و حلقوی در ایجاد آن نقش دارند.
 .Cاین حرکات هم در گوارش و هم در جلو راندن مواد نقش دارند( .ولی بیشتر در گوارش) ریز کردن مواد غذایی و مخلوط
کردن آن با شیره گوارشی
 .Dحرکات قطعه قطعه کننده مختص لوله گوارش می باشد .
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گوارش غذا
گوارش در دهان

.A

دهان محل شروع گوارش مکانیکی در انسان،که برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی،عدم خراشیده شدن لوله گوارش در
اثر برخورد با مواد غذایی و تسهیل عبور غذا از لوله  ،غذا را به ذره های بسیار کوچک تبدیل می کند .

.B
.C
.D
.E

سه جفت غده بزاقی بزرگ(بناگوشی،زیرزبانی،زیرآرواره ای) و غدد بزاقی کوچک در دهان بزاق تولید و ترشح می کنند .

بزاق حاوی آب،بیکربنات ،موسین و انواعی از آنزیم هاست ..
بزاق عالوه بر گوارش به فرآیند تکلم (تسهیل حرکت زبان و لب ها) کمک می کند .
آمیالز بزاق به گوارش نشاسته کمک میکنه(هیدرولیز ناقص انجام میده یعنی نشاسته رو به دی ساکارید تبدیل میکنه
پس گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها از دهان شروع میشه)

.F

دو نوع آنزیم در بزاق حضور دارند ،آمیالز و لیزوزیم ،آنزیم لیزوزیم سبب آغاز گوارش شیمیایی نمیشود.

 .Gیاخته های ترشح کننده بزاق مکعبی شکل هستندو نسبت به هم اندازه های متفاوتی دارند.

 .Hسلول های مجرای بزاق و ترشح کننده بزاق از لحاظ اندازه متفاوت هستند.

.I

هسته سلول ها در طرفی قرار گرفته که به غشا پایه نزدیک تر است

ترکیب -ترشح بزاق بر عهده ی پل مغزی واقع در ساقه ی مغز می باشد .
ترکیب  -لیزوزیم با تخریب دیواره سلولی باکتری ها باعث از بین بردن آن ها میشود که جزء اولین خط دفاع غیر اختصاصی
محسوب می شود.
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بلع
 .Aمراحل انعکاس بلع :
 1تحریک گیرندههای مکانیکی گلو
 2زبان کوچک باال می رود.
. 3اثر مرکز بلع بر روی مرکز تنفس در بصل النخاع و قطع تنفس  :بسته شدن مسیر نای با پایین آمدن اپی
گلوت(برچاکنای)
 .5شل شدن بنداره ی ابتدای مری و وارد شدن غذا به مری با حرکات کرمی دیواره حلق که توسط ماهیچه مخطط انجام
می شود (.این بنداره در فاصله ی بین بلع ها بسته است)
. 6ادامه ی حرکات کرمی در مری و رسیدن غذا به کاردیا که با رسیدن موج کرمی انقباض آن از بین می رود و غذا وارد معده
می شود .

.B

با رسیدن غذا به حلق  ،بلع به شکل غیر ارادی انجام می شود  ،پس باال رفتن زبان بزرگ جزء مراحل انعکاس بلع نیست

چون به صورت ارادی صورت میگیرد( .انعکاس یک واکنش عصبی و غیرارادی است)
 .Cماهیچههایی که در مراحل انعکاس بلع عمل میکنند از نوع مخطط هستند(.مثال قطع تنفس با اثر بر روی دیافراگم که
مخطط است صورت میگیرد).
 .Dدر حالت عادی راه های ارتباطی بین دهان با بینی و دهان با نای باز هستند ولی راه ارتباطی دهان با مری بسته است(.

بندارۀ ابتدای مری در فاصلۀ زمانی بین بلع ها ،بسته است و از ورود هوا به مری جلوگیری می کند) (توسط بنداره ماهیچه
ای)
 .Eجاذبه زمین به حرکت غذا در مری کمک می کند .

.F
.G

غده های مخاط مری ماده ی مخاطی ترشح می کنند .
کاردیا در انتهای انعکاس بلع و نیز در هنگام استفراغ و خروج گازهای بلعیده شده در حالت استراحت است و انقباض آن
از بین میرود .در صورت کامل نبودن انقباض کاردیا ،اسید معده به مری برمیگردد (ریفالکس) و به مخاط مری آسیب
میزند.
 .Hنکات مهم :

.I

در بلع فقط آب و غذا دیده نمی شود مقداری هم هوا است.

.II

گیرنده ی مکانیکی در عمل بلع درگلو قرار گرفته است.گیرنده ی مکانیکی در چهار سر ران و مثانه و رگ ها هم است.

.III

بلع عملی است که هم ارادی (تحت کنترل قشر مخ) و هم به صورت انعکاس غیر ارادی (مرکز آن در بصل النخاع) می
باشد.
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ترکیب -بنداره انتهای مری در حالت عادی منقبض است یعنی در یاخته های ماهیچه ای صاف بنداره انتهای مری در حالت
عادی غلظت یون کلسیم باالست ولی با رسیدن هر موج حرکت کرمی باز می شود و استراحت میکند (یعنی یون کلسیم در شبکه
آندوپالسمی صاف ذخیره می شود. ).
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گوارش در معده:

.A

غذا مدتی در معده میماند و تحت تأثیر حرکات معده و آنزیمهای شیره ی آن ،ریز و نرم و به طور نسبی هضم می
شوند و به صورت مادهی خمیری به شکل به نام کیموس در میآیند .کیموس از طریق دریچه ی پیلور از معده به
دوازدهه منتقل می شود و در روده ی باریک) توسط ترشحات قلیایی لوزالمعده خنثی می شود.

.B

معده چین خوردگیهایی دارد که با پر شدن آن ،این چین خوردگیها از بین میروند .پس هر چه تعداد چین خوردگی
های معده کمتر باشد ،یعنی حجم غذا و کیموس معده بیشتر است و حرکات و سرعت تخلیۀ معده بیشتر است .چینهای
معده طولی و فرو رفتهاند (.برعکس چین خوردگیهای روده که حلقوی و برجستهاند).

.C

یاخته های پوششی معده در بافت پیوندی زیرین(پیوندی مخاط) فرو رفته اند و حفره های معده را بوجود آورده اند که
مجاری غده های معده به این حفره ها راه دارند .

 .Dیاخته های پوششی سطحی مخاط معده و برخی از یاخته های غده های آن(که همون یاخته ترشح کننده ماده مخاطی
منظورشه) ،ماده مخاطی زیادی ترشح می کنند که بسیار چسبنده است و به شکل الیهٔ ژله ای چسبناکی ،مخاط معده را
می پوشاند.
یاخته های پوششی سطحی توانایی ترشح بیکربنات را نیز دارند .

.E
.F

دقتکنید با وجود اینکه معده فاقد آمیالز است در آن کربوهیدرات نیمه هضم شده یافت میشود( .تحت تأثیر آمیالز
بزاق)

.G

 .در کیموس مقداری از چربی ها و پروتئین ها تجزیه (ناقص) شده اند و موادی مانند آمینواسید و
مونوساکارید دیده نمی شود .چون توی معده گوارش کامل نداریم دیگههه ..

.H
.I

شیره معده شامل ترشحات برون ریز  +موسین که اسیدی است (به دلیل وجود )HCL

الیه موکوزی معده شامل موسین  +آب (به دلیل ترشح بیکربنات از یاخته های پوششی سطحی ،قلیایی است و بصورت
یک الیه حفاظتی در برابر اسید وآنزیم عمل می کند)

.J

حرکات معده :

.I

در ساختار معده عالوه بر ماهیچه های طولی و حلقوی یک الیه ماهیچه ای مورب وجود دارد که باعث می شود
حرکات معده شدیدتر انجا شود .

.II
.III

پس از هر بار بلع غذا ،معده اندکی انبساط می یابد و انقباض های کرمی معده ،به صورت موجی آغاز می شود .این امواج
از بخش های باالتر معده به سمت پیلورحرکت میکنند و غذا را با شیرهٔ معده می آمیزند .
با راندن غذا به سمت پیلور ،که به طور معمول بسته است ،کمی کیموس ازپیلور عبور می کند و به رودهٔ باریک وارد
می شود .انقباض پیلور از عبور ذره های درشت غذا جلوگیری میکند .
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.IV
.V

با شدت پیداکردن حرکات کرمی ،حلقه انقباضی محکمی به سمت پیلور حرکت میکند و با کاهش انقباض
پیلور،کیموس معده به روده باریک ،وارد می شود.
دقت کنید ماهیچه های نزدیک پیلور به دلیل انقباضات شدیدتر این ناحیه قویتر می باشند .

سلول های غدهی معده:
الف) یاخته ترشح کننده هورمون گاسترین :

.I
.II

در عمق غدد معدی دیده می شوند و فقط با سلول های اصلی در تماس هستند .
افزایش فعالیت ترشحی سلولهای غدد مجاور پیلور می تواند به طور مستقیم میزان ترشح اسید معده و به طور
غیرمستقیم میزان ترشح صفرا و سکرتین را افزایش دهد( .میزان ترشح پانکراس نیز در اثر افزایش سکرتین زیاد میشود).

.III
.IV

پس میتونم بگم ترشحات غدد انتهای معده می تواند فعالیت غدد ابتدای معده را تنظیم کند.
دقت کن هورمون ها به خون میریزن پس در شیره معده وجود ندارن ...
اندام تولید و هدف هورمون گاسترین یکسان است( .معده) ولی سلولهای هدف آن سلولهای کناری میباشد.

ب) یاخته اصلی

.I

در همه جای معده (بیشتر در غده های مجاور پیلور) دیده میشود و با ترشح آنزیم لیپاز و پروتئاز گوارش ناقص
پروتئین ها و چربی ها را آغاز می کنند .

.II

پروتئاز های معده (پپسینوژن( در اثر کلریدریک اسید به پپسین فعال تبدیل می شود .پپسین خود با اثر بر پپسینوژن،
تبدیل آن را سریع تر می کند .آنزیم پپسین ،پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر تجزیه میکند در واقع هیدرولیز کامل
انجام نمی شود .

.III

سلولهای اصلی فراوانترین سلول های موجود در غدد معده بوده و دارای شبکه ی آندوپالسمی زبر و گلژی زیادی می
باشد که پپسینوژن ترشح میکند( .فعالیت اصلی :ساخت پروتئینهای ترشحی)

.IV

آنزیم پپسین درون شیرۀ معده تولید می شود و نه داخل سلول!
ترکیب -تبدیل پپسینوژن به پپسین نوعی تنظیم بیان ژن پس از ترجمه محسوب می شود .
ترکیب  -آنزریم پپسین مانند  RNAپلیمراز IIدر تولید خودش نقش دارد.

ج) یاخته کناری :
یاختههای کناری از بقیۀ سلولها درشتتر بوده که در بخشهای دورتر از عمق غدد معدی تعداد بیشتری دارند .
این یاخته ها دو نوع از ترشحات را دارند :
.1ترشح عامل (فاکتور) داخلی معده که از جنس گلیکوپروتئین است.
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.I
.II

فاکتورداخلی معده باعث محافظت ویتامین  B12در برابر شیرهی معده یا اسید معده و کمک به جذب آن در روده میشود
آ سیب به دیوارۀ معده یا برداشتن معده باعث کاهش فاکتور داخلی معده و در نتیجه کاهش ویتامین  B12میشود.

ترکیب  -کاهش ویتامین  B12باعث کاهش گلبول قرمز و کمخونی یا آنمی وخیم میشود.
ترکیب   -فاکتور داخلی   حفظ و جذب ویتامین    B12ساخت گویچه قرمز   هماتوکریت   آنمی و تعداد
گویچه قرمز   بیلیروبین (که از تجزیهی گویچه قرمز به دست میآید).
ترکیب – آسیب به دیواره معده با کم خونی شدید می تواند باعث تبدیل مغز زرد استخوان به مغز قرمز شود .
.2ترشح اسید معده:

.I

از آنجا که  HClباعث تبدیل پپسینوژن به پپسین میشود ،بنابراین عملکرد فعال پپسین در محیط اسیدی صورت می

گیرد و پپسین در  PHخنثی غیرفعال است( .برخالف بیشتر آنزیمها که در  PHخنثی حداکثر فعالیت را دارند).

.II
.III

این اسید توسط بیکربنات پانکراس ،صفرای قلیایی و موکوز لولهی گوارش ،در محل دوزادهه خنثی میشود.
PHسرخرگ معده نسبت به سیاهرگ معده کمتر(اسیدی تر) است .که میتوان علت آن را خروج یون های  H+از خون و
ورود آن به سلولهای معده برای تولید  HClنام برد.

ترکیب HCL -با از بین بردن میکروب ها باعث دفاع در خط اول دفاع غیر اختصاصی می شود .

سوا ل-در صورت آسیب دیواره ی معده در مجاورت پیلور توضیح دهید ترشح کدام یک کمتر از همه تحت تأثیر قرار می
گیرد؟
 .1گاسترین

 .2آنزیم ها

HCl .3

 .4فاکتور داخلی معده

 پاسخ :گزینه  .4فاکتور داخلی معده کمتر از همه کاهش مییابد ،با اینکه فاکتور داخلی و  HClهر دو از یاختههای حاشیه
ای ترشح میشود ولی از آنجا که تولید گاسترین که محرک ترشح  HClاست کاهش مییابد ،کمبود  HClبیشتر حس
خواهد شد.

د) یاختههای ترشح کننده ی ماده مخاطی

.I
.II

تعداد این یاخته ها از سایر یاخته های غده ی معده بیش تر است .
ترشح موسین در همه جای معده با ایجاد یک الیه ضخیم و قلیایی(بیکربنات) و چسبنده موکوزی که این ماده سطح
معده را لغزنده و مخاط آن را از اثر شیرهی معده محافظت میکند.

.III
.IV

دقت کنید که موسین جزء شیرهی معده نیست .
ماده ی مخاطی عالوه بر این سلول ها  ،توسط یاخته های پوششی سطحی نیز ترشح می شود.
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گوارش در رودۀ باریک:

.A

ابتدای روده ی باریک دوازدهه نام دارد که ترشحات صفرا و بخش برون ریز پانکراس به این قسمت می ریزد .

.B

گوارش مکانیکی به کمک حرکات قطعه قطعه کننده در روده باریک انجام می شود و حرکات دودی نقش به جلو راندن
مواد غذایی و مخلوط کنندگی را ایفا می کنند .

.C

روده باریک عالوه بر ماده مخاطی،آب و یون های مختلف از جمله بیکربنات ترشح می کند .

.D

به دلیل جذب بیکربنات توسط سلول های روده  PH،سیاهرگ آن نسبت به سرخرگ آن قلیایی تر می باشد .

.E

روده ی باریک آنزیم ترشح نمی کند ولی در سطح گروهی از یاخته های خود دارای آنزیم است که گوارش شیمیایی را به
پایان می رسانند.

.F

در روده غدد ترشحی داریم ولی غدد ترشح کننده آنزیم نداریم.

.G

آمیالز روده ی باریک روی دی ساکاریدها تاثیر میگذارد و آن ها را به مونوساکارید تبدیل می کند .

.H

منشأ آنزیم های موجود در روده )1 :پانکراس  )2سلولهای دیوارۀ روده

.I

هورمون سکرتین از غدد ترشح کننده ی هورمون در مخاط دوازدهه و در پاسخ به ورود کیموس اسیدی به آن ترشح می
شود .که با اثر بر بخش برون ریز پانکراس محرک مؤثردر ترشح بیکربنات شیرۀ پانکراس و درنتیجه خنثی کردن اسیدیته
ی کیموس میباشد و روی ترشح آنزیمها هیچ اثری ندارد.
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لوزالمعده :

.A

ترشحات برون ریز آن شامل بیکربنات سدیم و آنزیم های گوارشی (تریپسین (پروتئاز) ،آمیالز ،لیپاز و  )...می باشد که
توسط  2مجرا به ابتدای دوازدهه میریزد.یکی از مجاری با مجرای ورود صفرا مشترک است .

.B
.C

ترشح شیرهی لوزه المعده توسط عوامل عصبی و هورمونی تنظیم میشود.

آنزیمهای پروتئاز لوزه المعده غیر فعالاند تا به سلو لهای آن آسیب نرسانند و پس از ورود به روده فعال میشوند .مثل
تریپسین که باعث فعال شدن پروتئاز های دیگه هم میشه

ترکیب -فعال شدن پروتئاز های غیرفعال  ،نوعی تنظیم بیان ژن پس از ترجمه محسوب می شود .

.D
.E

بیشترین فعالیت آنزیمهای پانکراس در محیط خنثی صورت میگیرد.
نقش بیکربنات سدیم پانکراس :خنثی کردن خاصیت اسیدی کیموس معده از طریق ورود به روده باریک و در نتیجه
باعث افزایش فعالیت آنزیمهای گوارشی در دوازدهه میشود.

.F
.G
.H

بیشتر بیکربنات وارد شده به روده ،دوباره جذب روده میگردد.بخاطر همین  PHسیاهرگ روده قلیایی میشه ..
قویترین آنزیمهای گوارشی مربوط به آنزیم های شیرۀ پانکراس میباشد.
PHسرخرگ پانکراس نسبت به سیاهرگ آن بیشتر است .علت آن خروج یونهای بیکربنات از خون برای تولید بیکربنات
سدیم است

ترکیب -بخش برون ریز پانکراس برخالف بخش قشری فوق کلیه سدیم بدن را کاهش میدهد .چون بخش قشری فوق کلیه
با ترشح هورمون آلدوسترون باعث افزایش سدیم بدن میشه
صفرا

.A

صفرا به طور دائم در یاخته های کبدی ساخته میشود و شامل نمک های صفراوی  ،بیکربنات  ،کلسترول و فسفولیپید
لیستین و همچنین ماده ی رنگی بیلی روبین می باشد .

.B

صفرا پس از تشکیل شدن در کبد توسط مجاری صفرا با یک مجرای مشترک به کیسه صفرا رفته و در آن ذخیره و
غلیظ شده و پس از ورود مواد غذایی به روده باریک ،به دوازدهه وارد میشود.

.C

صفرا فاقد آنزیم بوده و گوارش شیمیایی ندارد ولی با پراکنده کردن ذرات چربی در آب و ایجاد یک امولسیون پایدار
باعث تأثیر بهتر لیپاز پانکراس بر آنها میشود.

ترکیب -مواد رنگی از تجزیه هموگلوبین (بخش هِم) گلبول قرمز مرده در کبد توسط ماکروفاژها به وجود میآید و به کیسه صفرا
میرود.

.D

بخشی از مواد رنگی صفرا جذب خون شده و از راه ادرار دفع میشود (موجب زردی ادرار) و برخی وارد روده شده و تحت
تأثیر آنزیمهای گوارشی ،رنگ مدفوع را ایجاد میکند.
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.E

مهمترین اعمال صفرا:

الف  :خنثیکردن حالت اسیدی کیموس معده (برای انجام فعالیت آنزیمهای لوزه المعده)
ب  :کمک به هضم و جذب چربیها
ج :کمک به جذب ویتامینهای محلول در چربی

.F
.G

مجرای صفراوی و یکی از مجاری پانکراس به یکدیگر ملحق میشوند و همزمان به ابتدای دوازدهه میریزند.
نقش اصلی در گوارش شیمیایی غذا در روده بر عهدهی آنزیمها و نقش کمکی به عهدهی صفرا میباشد.
سنگ صفرا

.A
.B

اگر کلسترول در کیسهی صفرا یا مجاری خروج آن رسوب کند ،سنگ صفرا ایجاد میکند.
ورود رنگهای صفراوی به خون و رسوب آنها در سایر بافتها مخصوصا پوست ،در اثر ابتال به بیماریهای خونی ،کبدی
و سنگ صفرا باعث یرقان یا زردی میشود.

.C

عالئم زردی یا یرقان :الف .زردی چهره و صلبیه چشمب .اختالل در گوارش چربیها (چرب شدن مدفوع) ج .پر رنگ
شدن ادرار

.D
.E
.F
.G
.H

رسوب ک لسترول در کیسه ی صفرا موارد زیر را به دنبال خواهد داشت:
اختالل در گوارش و جذب چربیها  مدفوع چرب میشود (به علت دفع چربیها)  فرد الغر میشود.
اختالل جذب ویتامینهای محلول در چربی
به علت تجمع بیلی روبین و صفرا در کیسه صفرا و کبد ،صفرا به خون میریزد و زردی ایجاد میشود.
به علت افزایش بیلی روبین در خون و تشکیل ادرار از آن ،ادرار پررنگتر میشود.

ترکیب -به علت اشکال در هضم چربیها :
 .1کمبود ویتامین  Kاشکال در انعقاد خون
.2کمبود ویتامین   Dکاهش کلسیم خون  اشکال در انعقاد خون  ،کاهش استحکام استخوان  ،اختالل در انقباض ماهیچه ها ،
افزایش فعالیت غدد پاراتیروئید
.3کمبود ویتامین  : Aاختالل در بینایی
مسیر دفع مواد رنگی صفرا:
تولید بیلیروبین توسط ماکروفاژهای کبدی (از تجزیه بخش هِم)
کبد  لوله گوارش  عدم جذب  رودۀ بزرگ  رنگ قهوهای مدفوع
جذب خون  ورود به خون
بیلیروبین (رنگ اصلی صفرا)

برداشت توسط کبد

عدم برداشت
رنگ زرد ادرار

کلیه
برداشت توسط کلیه
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گوارش درشت مولکول ها
الف .گوارش کربوهیدرات ها :
.I

شروع گوارش ناقص کربوهیدرات هایی مانند نشاسته در دهان توسط آمیالز بزاق

.II

در روده باریک ،آمیالز پانکراس پلی ساکاریدها را به دی ساکارید تبدیل می کند و آمیالز روده باریک دی ساکاریدها
را به مولکول های قابل جذب(مونو ساکارید) تبدیل می کند .

ب.گوارش پروتئین ها
.I

شروع گوارش پروتئین ها بصورت ناقص توسط پپسین معده (تولید پروتئین کوچکتر)

.II

ادامه ی گوارش پروتئین ها توسط پروتئاز های پانکراس و روده ی باریک(تولید آمینو اسید)
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.I

شروع گوارش چربی در معدهتوسط لیپاز های ترشح شده از یاخته های اصلی

.II

اثر صفرا بر چربی ها و قطره قطره کردن آن ها در
محیط دوازدهه

.III

تاثیر لیپاز پانکراس و روده باریک  ،و دیگر آنزیم های
تجزیه کننده لیپیدها برچربی های قطره قطره شده

جذب مواد در روده باریک
 .Aدر دیواره روده چین های حلقوی وجود دارند،روی این
چین ها ،پرزهای فراوانی دیده میشوند.غشای یاخته های
پوششی روده باریک در سمت فضای روده ،چین خورده است که به این چین ها  ،ریزپرز می گویند  .پرزها و ریز پرزها
باعث افزایش سطح جذب مواد در رودهی باریک میشوند.
 .Bدر مخاط روده یاخته های ماهیچه ای وجود دارندکه به شبکه نورونی زیرمخاط متصل اند و انقباض آنها ،موجب حرکت
پرزها می شود تا جذب بیشتری انجام شود .
 .Cدر روی پرز یاخته های ترشح کننده ماده مخاطی و یاخته پوششی استوانه ای دیده می شود  .و در قسمت غده ی روده ،
یاخته ترشح کننده هورمون گاسترین نیز وجود دارد .

 .Dدر هر ریز پرز مویرگ ته بسته لنفی به صورت محور قرار میگیرد و سرخرگها و سیاهرگها دور آن هستند  .مواد غذایی
ابتدا وارد یاخته های پوششی هر پرز میشن و بعد به شبکه مویرگی داخل پرز و جریان خون میریزن ..

.E
 .Fسلول های پوششی مخاط روده به خاطر جذب فعال بسیاری از مواد دارای تعداد زیادی میتوکندری هستند.
 .Gسلیاک  :از بین رفتن پرز و ریز پرز روده در اثر برخورد با پروتئین گلوتن(کاهش سطح
مویرگهای خونی روده ،مانند سایر مویرگهای خونی ،با الیهای از پلی ساکارید پوشیده شده است.

جذب مواد)
نکته مهم  :در اغلب یاخته های پوششی روده باریک چین خوردگی غشایی (ریز پزر ) میبینیم.
ترکیب  :در گردیزه ها نیز در بخش لوله پیچ خورده نزدیک چین خوردگی غشایی (ریز پرز ) دیده
میشود.
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نحوۀ جذب مواد مختلف در رودۀ باریک:
الف.کربوهیدراتها:

.I
.II

فقط به صورت گلوکز جذب می شوند (گوارش شیمیایی آن ها از دهان آغاز می شود)
شیب غلظت سدیم باعث انتشار آن و کشاندن گلوکز به درون سلول پوششی روده میشود.این شیب رو پمپ سدیم پتاسیم
بوجود میاره

.III

جذب از طریق هم انتقالی با  : Na+گلوکز از شیب غلظت سدیم استفاده میکنه وبه کمک مولکول ناقلی وارد سلول پوششی
روده میشه ..بعد چون گلوکز درون سلول باال میره با روش انتشار تسهیل شده از سلول خارج و وارد مایع بین یاخته ای میشه
..پس ورود به پرز با صرف انرژی و خروج از اون و وارد شدن به فضای بین یاخته ای بدون صرف انرژی انجام میشه ..

.IV

کانالی که در انتشار تسهیل شده گل وکز نقش داردبه طرف مایع بین سلولی ومویرگ خونی موجود در پرز قرار گرفته
است.

.V
.VI

پمپ گلوکز – سدیم به طرف فضای داخلی روده باریک قرار گرفته است.
سلولی که در جذب گلوکز نقش دارد می تواند درجذب سایر مواد مثل اسید های آمینه نقش داشته باشد.
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ب .پروتئینها:

 به صورت آمینواسید  :بیشترشون به روش هم انتقالی و شبیه گلوکز(همراه با )Na+
ج)چربی ها:

.I

سطح خارجی مویرگهای خونی در همهی جای بدن توسط الیهای از پلی ساکاریدها (غشای پایه) پوشیده شده و دافع
لیپیدهاست ،ولی در مویرگهای لنفی این الیه وجود ندارد.

.II

مسیر جذب لیپید ها :پوششی استوانهای (مخاط روده)  زیرمخاط (پیوندی)  مویرگهای لنفی زیر مخاط 
سیاهرگ

.III

چربیها به صورت مونو و دیگلیسیرید و اسیدهای چرب وارد سلولهای بافت پوششی مخاط روده شده و سپس در
سلولها به تری گلیسیرید و کلسترول وپروتئین(کیلومیکرون) تبدیل شده (در شبکه آندوپالسمی صاف) و پس از
اگزوسیتوز از سلول ،وارد رگهای لنفی میشود.

.IV
.V

لیپیدهای کیلومیکرون ها در کبد و بافت چربی ذخیره میشود.
خارج شدن چربی ها از سلول پوششی(ورود به مایع میان یاخته ای ) از طریق برون رانی و جذب چربیها از طریق انتشار
ساده به رگهای لنفی صورت میگیرد.

.VI

انواع لیپو پروتئینها :

کم چگال  :LDLکلسترول این گروه به دیواره رگها (بخصوص رگ های کرونر) می چسبد و به تدریج
مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود میکنند.
پرچگال: HDLکلسترولی که رسوب کردن در دیوارهی سرخرگها را آغاز کرده  ،جذب میکنند .
 در نتیجه زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به کمچگال احتمال رسوب کلسترول در دیوار
سرخرگها را کاهش میدهد.

رگ لنفی

سلول پوششی روده
دی گلیسیریددی گلیسیرید

.VII

تری گلیسیرید  مونوگلیسیرید مونوگلیسیرید

تری گلیسیرید

اسید چرب  اسید چرب
تشکیل کیلومیکرون

برون رانی

تذکر :در روده باریک مواد لیپیدی و محلول در چربی هیچگاه جذب خون نمی شوند.
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د .ویتامینها:

.I

محلول در چربی :از طریق لنف به خون وارد میشوند)A,D,E,K( .

.II
.III

محلول در آب با انتشار یا انتقال فعال ()B,C
جذب ویتامین  B12به کمک پروتیئنهای حامل (فاکتور داخلی معده) از طریق آندوسیتوز صورت میگیرد.

هـ  .مواد معدنی :انتشار

انتقال فعال :کلسیم و آهن

و .آب :صرفا به روش اسمز
گردش خون دستگاه گوارش

.I

خون جمعآوری شده از دستگاه گوارش و اندام هایی مثل طحال از طریق سیاهرگ باب کبدی مستقیماً وارد کبد میشود.
در واقع سیاهرگی که از دستگاه گوارش خارج میشود خون را به سوی کبد میبرد ،بنابراین آمینواسیدها ،گلوکز و ویتامین
 B12و  ...که وارد مویرگهای خونی پرزهای روده میشوند از طریق سیاهرگ روده به کبد میروند اما ویتامینهای محلول
در چربی و تری گلیسیریدها ،ابتدا وارد رگهای لنفی میشوند و سر انجام به یکی از سیاهرگهای بدن میریزند .بنابراین
به طور مستقیم وارد کبد نمیشوند!
در کبد :سیاهرگ روده  مویرگ کبد  سیاهرگ کبد،پس کبد تنها اندامی است که هم سیاهرگ به آن وارد و

.II

هم از آن خارج می شود و سیاهرگ باب،سیاهرگی است که مقصد آن قلب نیست .

.III

در کبد از آمینواسیدها پروتئین ساخته می شود و موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شوند .
تحت اثر هورمون گلوکاگن که از پانکراس ترشح می شود گلیکوژن ساخته می شود  .شده ،جذب گلوکز از کبد ،ترکیب  -در

روده بزرگ

.A

رودۀ بزرگ شامل :رودۀ کور ،آپاندیس ،کولون باال رو ،کولون افقی ،کولون
پایین رو ،راست روده (کولون باال رو تحت تأثیر کبد پایینتر از کولون
پایین رو قرار دارد)

.B

ابتدای رودهی بزرگ ،رودهی کور (محل اتصال روده باریک به رودهی
بزرگ) بوده که به زائدهی آپاندیس ختم میشود( .آپاندیس فاقد فعالیت
گوارشی و دارای فعالیت ایمنی است).

.C

موادی که از رودهی کوچک به رودهی بزرگ وارد میشوند ،شامل :آب،
امالح ،مواد غذایی ،مقدار کمی مواد گوارش نیافته مثل سلولز و بقایای
ترشحات غدهی گوارشی است.

.D
 .Eرودهی بزرگ آنزیم و پرز ندارد.
 .Fمواد جذب شده در روده ی بزرگ شامل :آب و یون ها
ماده مخاطی از ترشحات غدد روده بزرگ می باشد .
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.G
 .Hبا ورود مدفوع به راست روده ،انعکاس دفع به راه می افتد و سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می شود.
 .Iبندارههای مخرج .1 :بنداره داخلی از نوع ماهیچهی صاف و غیر ارادی  .2بنداره خارجی از نوع ماهیچهی مخطط و ارادی
حرکات کرمی روده بزرگ ،آهسته انجام می شود .

ترکیب -آپاندیس یک اندام لنفی است و به هنگام التهاب آن میزان گلبولهای سفید (لنفوسیت) افزایش مییابد.
ترکیب -دفع مدفوع از سازوکار های نخستین خط دفاع غیر اختصاصی می باشد .

گردش خون دستگاه گوارش :

پس از خوردن غذا خون ورودی به دستگاه گوارش افزایش پیدا میکنه که نیازهای فعالیت این دستگاه رو تامین کنه ..از طرفی خون
خروجی از دس تگاه گوارش به کبد میره یعنی مقصد سیاهرگ های اندام های گوارشی قلب نیست و کبده !!در نهایت خون همه ی این
سیاهرگ ها از طریق سیاهرگ کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین میریزه و به قلب میره!!کبد مواد جذب شده رو در خودش ذخیره میکنه و
موادی مثل پروتئین و گلیکوژن میسازه وموادی هم مثل آهن و ویتامین هارو در خودش ذخیره میکنه

دستگاه عصبی رودهای :

.I
.II
.III
.IV

وجود شبکه ای از یاخته های عصبی در ساختار لوله گوارش از مری تا مخرج

وظیفه  :تنظیم تحرک و ترشح در لوله ی گوارش
یاخته ماهیچهای با تحریک یاخته عصبی موجب حرکت پرز میشود .
م ستقل از دستگاه عصبی خودمختار ولی تاثیر پذیر نسبت به آن
فعالیت این دستگاه
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گوارش در جانوران
.1گوارش درون یاخته ای

گوارشی که درون سلول و توسط آنزیم های درون سلولی انجام میشود .
انواع گوارش درون یاخته ای :
الف)دریافت مستقیم مواد مغذی

.I
.II
.III
.IV

برخی جانداران مواد مغذی را از محیط بصورت مستقیم از سطح یاخته یا بدن با روش انتشار دریافت میکنند .
کرم کدو با روده ی انسان همزیستی از نوع انگلی دارد .این کرم دهان و لوله ی گوارشی(مری ،معده و روده) و آنزیم های
گوارشی برون سلولی برای هضم غذا ندارد .
دقت کنید کرم کدو درون سلول های خود آنزیم گوارشی دارد ،مثالً درون سلول های خود لیزوزوم برای هضم اندامک
های پیر و فرسوده دارد .
از پوست خود موادغذایی گوارش یافته را که درون روده انسان وجود دارد ،از سطح بدن جذب خود میکند .

ترکیب -پوست کرم کدو در تنفس و دفع مواد زائد و جذب مونومرها نقش دارد .
ترکیب  -رابطه انگلی  ،رابطه ای است که در آن یک طرف کامال سود می برد و طرف دیگر زیان می بیند .
ترکیب -این جانور جزء بی مهرگان محس وب می شود پس دارای دفاع غیر اختصاصی و طناب عصبی شکمی می باشد .
ب) کریچه (واکوئل) گوارشی

کریچه گوارشی کیسه ای از جنس غشاء در درون سلول میباشد ،که موادغذایی موجود درآن توسط آنزیم های لیزوزومی
گوارش می یابد .
کریچه در گوارش پارامسی (فقط درون یاخته ای):

.I
.II
.III

برای گوارش غذا سه نوع کریچه در پارامسی تشکیل می شود .1کریچه غذایی .2کریچه گوارشی .3کریچه دفعی
گوارش موادغذایی درون کریچه گوارشی ،نوعی گوارش درون یاخته ای است .
مژکهای این جانور هم درحرکت و هم در تغذیه (زنش مژک ها درانتقال موادغذایی به حفره ی دهانی نقش دارد ).نقش
دارند .
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.IV
.V
.VI
.VII

غذا درانتهای حفره ی دهانی در غشاء محصور شده وکریچه غذایی درون سلول تشکیل میشود و حرکت میکند(یه جورایی
آندوسیتوز محسوب میشه)
اندامکی به نام لیزوزوم (کافنده تن) که حاوی آنزیم گوارشی است ،به کریچه غذایی می پیوندد و آنزیم های خود را به
درون کریچه غذایی آزاد میکند( .کریچه گوارشی = کریچه غذایی  +لیزوزم)
مواد گوارش یافته جذب شده (توی سلول باقی میمونن) و موادغذایی گوارش نیافته درون کریچه باقی می ماند که اکنون
به این کریچه،کریچه دفعی میگویند .

محتویات کریچه دفعی از راه منفذ دفعی یاخته ،خارج میشود.دقت کن فقط مواد دفعی با حالتی شبیه اگزوسیتوز خارج
میشن و غشا کریچه با غشا یاخته ادغام میشه !!

ترکیب  -آنزیم های کافنده تن توسط ریبوزوم های سیتوپالسم ساخته و توسط جسم گلژی بسته بندی می شوند .
ترکیب-پارامسی یک تک یاخته ای است که تنفس و گردش مواد را از سطح یاخته انجام می دهد .
ترکیب -پارامسی عالوه بر کریچه های ذکر شده دارای کریچه انقباضی برای دفع آب می باشد .
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.2گوارش برون یاختهای :

.I
.II

بسیاری ازجانوران درون بدن خود جایگاه ویژه ای برای گوارش غذا دارند .
این گوارش درجایگاه ویژه ای(مثل لوله یا حفره)درخارج از محیط داخلی (خارج از خون و یاخته های بدن) انجام
میشود .

.III

در این نوع گوارش آنزیم ها به محیط گوارشی ترشح می شوند(مثل انسان)

الف)حفره ی گوارشی

.I
.II
.III
.IV
.V

کیسه ای منشعب در بی مهرگانی مانند هیدر ،مرجان ،عروس دریایی و شقایق دریایی که گوارش درون آن انجام میشود .
حفره ی گوارشی فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد پس مسیر گوارشی دو طرفه می باشد (دهان و مخرج یکی
میباشد (
برخی یاخته های حفره ی گوارشی ،آنزیم گوارشی ترشح میکنند و به درون حفره می ریزند و از این طریق سبب گوارش
برون سلولی میشوند .
برخی یاخته های دیگر این حفره  ،مواد مغذی را با روش فاگوسیتوز بصورت کریچه غذایی دریافت کرده و گوارش درون
یاخته ای انجام می دهند .
ذره خواری نوعی آندوسیتوز (درون بری) است که در آن ذرات با تشکیل یک کیسه غشایی در غشاء ،وارد یاخته میشوند .

ترکیب -کرم پهن پالناریا نیز دارا حفره گوارشی ،دهان و حلق می باشد که حفره گوارشی در آن به گردش مواد جانور نیز کمک می
کند .
ترکیب  -درجاندارانی که حفره ی گوارشی دارند(گروه مرجانیان) ،همه ی سلولها می توانند بصورت مستقل به تبادل مواد با محیط
بپردازند .
ترکیب -حفره ی گوارشی و انشعابات آن عالوه بر گوارش ،درگردش مواد نیز نقش دارند .
گوارش در هیدر (ابتدا برون یاخته ای سپس درون یاخته ای) :

.I
.II
.III
.IV
.V

جهت حرکت مواد درحفره ی گوارشی دوطرفه میباشد( .دهان و مخرج یکی میباشد)
حفره ی گوارشی درهیدر تا درون بازوها گسترش یافته است .
کیسه گوارشی در هیدر دو ردیف سلول دارد(سلولهای ردیف خارجی مکعبی شکل و سلولهای ردیف داخلی
استوانه ای شکل ) که اندازه آن ها متفاوت می باشد و روی غشا پایه مشترک قرار گرفته اند .
بعضی از سلولهای استوانهای ،آنزیم هیدرولیزکننده ترشح میکنند و گوارش برون یاختهای انجام میدهند .
بعضی از سلولها نیز با تشکیل کریچه غذایی ،گوارش درون یاخته ای انجام میدهند .
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.VI

توجه کنید هر دو این سلول های استوانه ای می توانند تاژک نیز داشته باشند ولی یک سلول در هیدر نمیتوان
یافت که هم آنزیم ترشح کند و هم فاگوسیتوز(درون بری) انجام دهد .

.VII

در هیدر تاژک ها هم در گوارش و هم در گردش مواد نقش دارند .

ترکیب -هیدر ازگروه مرجانیان می باشد و فاقد دستگاه گردش خون است و دارای ساده ترین ساختار عصبی(شبکه عصبی)
می باشد.
ترکیب -همه سلولها می توانند بصورت مستقل به تبادل اکسیژن بامحیط بپردازند .

ب) لوله ی گوارشی

.I
.II

بسیاری از جانوران لوله ی گوارشی دارند.
لوله ی گوارشی د ر اثر تشکیل مخرج شکل میگیرد و از دهان آغاز و به مخرج ختم میشود و جهت حرکت مواد در لوله ی
گوارشی بصورت یک طرفه میباشد به جزدر دو مورد . .1هنگام استفراغ .2در نشخوارکنندگان

.III

دقت کنید که تمام جانورانی که لوله ی گوارشی یا حفرهی گوارشی دارند ،قطعاً گوارش برون سلولی دارند .
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انواع گوارش در لوله گوارشی
.1گوارش در ملخ :

.I

ملخ حشره ای گیاهخوار است (یعنی میتواند گلوکز مورد نیاز خود را از نشاسته و یا سلولز تامین کند) و توانایی تولید
آنزیم تجزیه کننده ی سلولز (سلوالز) را ندارد .

.II

دارای صفحات آرواره مانند در اطراف دهان برای خردکردن غذا میباشند (آغاز گوارش مکانیکی از صفحات آرواره مانند
در اطراف دهان)

.III

مسیر گوارشی در ملخ :

.دهان.2مری.3چینه دان .4پیش معده .5کیسه معده .6معده .7روده .8راست روده .9مخرج
آغاز گوارش مکانیکی:از صفاحات آرواره مانند در اطراف دهان (پس غذا قبل از ورود به دهان گوارش روی آن انجام شده)
آغاز گوارش شیمیایی :در دهان توسط آمیالز موجود در بزاق جانور

.IV

عملکرد قسمت های مختلف لوله گوارش

.1چینه دان :محل نرم تر شدن و اولین محل ذخیره ی موقتی غذا -غذای هضم شده دارد –ادامه ی گوارش کربوهیدرات ها
درآن)درچینه دان این جانور گوارش شیمیایی توسط آمیالز بزاق صورت میگیرد(
.2پیش معده :دارای دندانه هایی است که به خردشدن موادغذایی کمک میکند -ترشح آنزیم های گوارشی از معده و کیسه های
معدی به درون آن –دومین محل ذخیره موقت مواد غذایی
.3کیسه های معده  :آنزیم های آن درون پیش معده فعالیت می کنند –سومین محل ذخیره موقت مواد غذایی –جایگاه پایان
گوارش شیمیایی
.4معده :جایگاه اصلی جذب –ترشح آنزیم به پیش معده
.5روده و راست روده :جذب آب و یون ها و فشرده تر کردن موادغذایی برای خارج کردن آنها از مخرج -مشابه روده ی بزرگ
انسان و هزارال در نشخوارکنندگان
ترکیب  -حشرات دارای سیستم دفعی متصل به روده می باشند که در آن اوریک اسید  ،آب و یون ها از لوله های مالپیگی
وارد روده می شوند .
ترکیب  -در حشرات هضم و جذب اصلی غذا در معده رخ می دهد و مواد غذایی پس از جذب وارد همولنف میشوند .چون
حشرات مویرگ ندارند .

40

فصل دوم :
گوارش و جذب مواد

.2گوارش در کرم خاکی

.I

مسیرگوارشی در کرم خاکی

.1دهان .2حلق .3مری .4چینه دان .5سنگدان .6روده .7مخرج

.II

عملکرد قسمت های مختلف لوله گوارش

چینه دان  :محل نرم تر شدن و اولین محل ذخیره ی موقتی غذا -غذای هضم نشده دارد
سنگدان :دومین محل ذخیره ی موقتی غذا و آغاز گوارش مکانیکی
روده  :آغاز گوارش شیمیایی و جذب

.III

کرم خاکی جانوری همه چیزخوار است ،یعنی میتواند گلوکز مورد نیاز ازمواد گیاهی (نشاسته و سلولز) و یا از مواد
جانوری (گلیکوژن) تامین کند

.IV

در روده ،مواد آلی غذایی ،گوارش (هم شیمیایی و هم مکانیکی ) مییابند و مواد قابل جذب آن ،جذب مویرگ های خونی
میشوند .

.V

اولین اتساع لوله ی گوارشی کرم خاکی ،حلق میباشد.
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.VI

طول لوله ی گوارش تقریباً با طول بدن برابر میباش مری بزرگترین قسمت و چینه دان کوچکترین قسمت لوله گوارش
می باشد .

.VII

دقت کنید که کرم خاکی معده ندارد و برخالف ملخ و گنجشک دارای حلق میباشد .

.3گوارش درگنجشک

.I
دهان

مسیرگوارشی در گنجشک

مری

.II

چینه دان

معده

سنگدان

روده بزرگ

روده باریک

مخرج

عملکرد قسمت های مختلف لوله گوارش
چینه دان :اولین محل ذخیره ی موقتی غذای هضم نشده
نکته  :چینه دان بخش بسیار حجیمی است که قسمتی از کبد مجاور آن قرار گرفته است.
نکته :چینه دان به جانور امکان میدهد تا با دفعات کمترتغذیه انرژی مورد نیاز

خود را به دست بیاورد.
معده  :دومین محل ذخیره ی موقتی غذا و آغاز گوارش مکانیکی و شیمیایی
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نکته  :در پرنده دانه خوار معده نسبت به چینه دان و سنگدان کوچک است

سنگدان :سومین محل ذخیره ی موقتی غذا و ادامه ی گوارش مکانیکی و شیمیایی –گوارش شیمیایی توسط آنزیم های
معده انجام می گیرد .
نکته  :سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل میشود و دارای ساختاری ماهیچه ای است .سنگریزه هایی که پرنده میبلعد ،فرآیند آسیاب
کردن غذا را تسهیل
میکنند.پس در سنگدان گوارش مکانیکی غذا اتفاق می افتد.

تذکر  :اگر به شما بگویند در هر جانور دارای سنگدان  ،این ساختار از بخش عقبی معده تشکیل شده است .شما بگویید
نادرست است زیرا کرم خاکی سنگدان دارد اما معده ندارد.
نکته :مواظب باشید اوالً همه ی پرندگان دانه خوار نیستند .اما از طرفی باید مواظب باشیم که پرندگان دانه خوار لوله ی
گوارشی مانند آنچه کتاب درسی توضیح داده است دارد .یادمان باشد سنگدان به گوارش مکانیکی غذا کمک میکند در حالی
که چینه دان به گوارش مکانیکی غذا کاری ندارد
نکته  :کبد پرنده دانه خوار نزدیک سنگدان است.

روده باریک :ادامه گوارش شیمیایی و آغاز جذب
نکته  :کبد به روده متصل است.
نکته  :روده پیچ و تاب زیادی خورده است و انتهای روده بزرگ به طرف پایین است.
نکته  :چینه دان  ،معده  ،سنگدان و کبد نسبت به روده باریک باالتر قرار گرفته اند.

.III

در پرندگان گوارش مکانیکی و شیمیایی از معده آغاز میشود ،سپس موادغذایی که گوارش شیمیایی یافته اند ،درسنگدان
ذخیره میشوند  .بنابراین اندکی گوارش شیمیایی در سنگدان دیده میشود ولی دقت کنید که این گوارش توسط آنزیم های
گوارشی معده صورت میپذیرد نه سنگدان

.IV
.V
.VI

روده طویل ترین و چینه دان حجیم ترین بخش لوله ی گوارش درگنجشک می باشد .
پرندگان دندان ندارند و به جای آن سنگدان وظیفه ی آسیاب کردن غذا را به عهده دارد .
در پرندگان همانند انسان ،کبد از طریق مجرایی به روده باریک متصل است .
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.4دستگاه گوارش نشخوارکنندگان
 )1گاو ،گوسفند،گوزن و بز ،نشخوارکننده هستند .در نشخوار کنندگان چون بیشتر مواد غذایی سلولز می باشد و جانور آنزیم
تجزیه کننده ی سلولز را ندارد  ،بنابر این طول لوله گوارش بیشتر شده(معده 4قسمتی) تا سلولز بتواند بخوبی توسط باکتری
های همزیست در لوله گوارش جانور تجزیه شوند .
 )2مسیر گوارشی نشخوار کنندگان
.1دهان .2مری .3سیرابی .4نگاری .5مری .6دهان .7مری .8سیرابی .9نگاری .10هزارال .11شیردان .12روده باریک
 )3سیرابی اولین و بزرگترین بخش از معده ی گاو میباشد و نسبت به بقیه ی بخش های معده ،به دم نزدیک تر میباشد .وقتی
غذا برای بار اول وارد سیرابی میشود ،حالت نیمه جویده دارد و زمانی که برای دومین بار وارد سیرابی میشود ،بیشتر حالت
مایع دارد .

 )4نگاری دومین بخش معده ی گاو است و به گردن نزدیک تر است.میتونیم بگیم به بافت سنگفرشی چندالیه هم نزدیکتره !!!
 )5در این دو بخش (سیرابی و نگاری) حجم عمده ی سلولز  ،توسط میکروب ها گوارش شیمیایی پیدا میکند .میکروب ها به
کمک ترشح مایعات ،حرارت بدن و حرکات سیرابی ،تا حدودی توده های غذا را گوارش می دهند .
 )6هزارال مخصوص جذب آب است که در باالی شیردان ،درپشت نگاری و جلوی سیرابی قرار دارد .
 )7شیردان آخرین بخش معده ی گاو است  .سلول های آن برخالف سیرابی و نگاری و هزارال آنزیم گوارشی ترشح میکنند ،که در
آن غذا همراه با باکتریهایی که وارد آن شده اند،گوارش می یابد و محتویات آن مستقیماً وارد روده میشود(.در واقع شیردان
جایگاه آغاز گوارش شیمیایی همه مواد بجز سلولز می باشد(  .شیردان معده و روده را به هم متصل می کند .
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 )8دستگاه گوارش نشخوارکنندگان به علت سازگاری بیشتری که برای زندگی باکتری های تجزیه کننده ی سلولز و گوارش
کامل غذا پیداکرده است نسبت به علف خواران دیگر ،مانند اسب و فیل کارایی بیشتری دارد .
 )9اغلب جانوران ژن تولیدکننده ی آنزیم سلوالز را ندارند .آنزیم سلوالز توسط برخی باکتری و برخی از آغازیان تک سلولی
تولید میشود .
 )10در نشخوارکنندگان هضم سلولز در معده (سیرابی و نگاری) است و جذب گلوکز حاصل ازتجزیه ی سلولز،در روده ی باریک
صورت میگیرد .ولی در اسب و فیل تجزیه ی سلولز در رودهی بزرگ و روده ی کور صورت میگیرد و همان جا جذب میشود .
چون توی روده کور جذب پایینه پس عمالً مقدار زیادی گلوکز جذب نمیشه ...
 )11در نشخوارکنندگان گوارش میکروبی قبل از گوارش آنزیمی میباشد ،ولی در اسب و فیل و انسان بعد از گوارش آنزیمی .
بنابراین در روده باریک اسب و فیل مقدار سلولز و موادغذایی هضم نشده نسبت به روده ی باریک نشخوارکنندگان بیشتر
است )دقت کنید که اسب و فیل نشخوارکننده نیستند)
 )12حرکت غذا از شیردان به سمت روده برخالف نیروی جاذبه صورت میگیرد و در این امر حرکات کرمی نقش مهمی ایفا
میکنند ،زیرا روده باالتراز شیردان قرار دارد .
 )13و در آخر این که غذا 3مرتبه از مری عبور میکنه ...
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