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  جــزوه  زیست شنــاسی  سـال دهــــم

 به همراه رمز گـــذاری
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 :   گوارش  فصـل      

 الیه مخاطی

 بافت ها : از خارج به داخل ,به ترتیب , ماهیچه مخاطی , بافت پیوندی سست همراه با رگ های خونی , بافت پوششی .

طول لوله  ر تمامده ای هم در الیه مخاطی وجود دارند وهم در الیه ماهیچه ای. سلول های ماهیچه ای مخاطی , نکته : سلول های ماهیچ

د مخطط ی توانگوارش , بافت ماهیچه ای صاف دارند اما نوع بافت الیه ماهیچه ای در قسمت های مختلف لوله گوارش متفاوت است و م

 یا صاف باشد.

 ر قسمت های مختلف لوله گوارشی متفاوت است:نقش : کار سلول های پوششی د

 سلول های جذب کننده , مواد را از لوله گوارشی دریافت می کنند و وارد فضای بین سلولی می کنند. – 1

ای ها آنزیم یبعضی از آنها , با ساختن اسید معده  ;سلول های ترشح کننده , انواع مختلف سلول های ترشح کننده وجود دارد  _ 2

ارش گاه گوشی , در گوارش شیمیایی نقش دارند.برخی از سلول ها هورمون هایی را به خون ترشح می کنند که فعالیت های دستگوار

 را تنظیم می کنند.ماده دیگری که در سراسر لوله گوارش ترشح می شود موسین است.

 هم در الیه مخاطی وهم در الیه زیر مخاطی , غده های ترشح کننده وجود دارند.

ب کرد موسین چیست ؟ موسین نوعی مولکول گلیکو پروتئینی است که می تواند مقدار زیادی آب جذب کند.وقتی که موسین آب جذ

اصل از حشیدگی , ماده ای لزج و چسبناک را می سازد که که به آن ماده مخاطی می گویند.ماده مخاطی دیواره لوله گوارش را از خرا

م ایی را به هرات غذآسیب شیمیایی ) براثر اسید یا آنزیم ( حفظ می کند.عالوه بر این , ماده مخاطی ذ تماس غذا ) آسیب فیزیکی ( ویا

 می چسباند و آن ها را به توده ای لغزنده تبدیل می کند.

 پکتین , نوعی ترکیب پلی ساکاریدی در گیاهان است که می تواند مقدار زیادی آب جذب کند.

راه بینی فره دهان , زبان کوچک قرار گرفته است.زبان کوچک وقتی که به سمت باالحرکت می کند ,زبان کوچک :در انتهای ح _ 2

 رامی بندد و جلوی ورود مواد به بینی را می گیرد.

ا حلق در ند که بحلق :حلق مشابه چهارراهی است که با دستگاه تنفس در ارتباط است . بینی , دهان  ,نای و مری , بخش هایی هست _ 3

 تباطمی باشند .ار

وت شابه کاپخش ابتدایی نای می باشد. در ابتدای حنجره , اپی گلوت قرار دارد.اپی گلوت مباپی گلوت ) برچاکناری( حنجره  _ 4

 یرد.ا می گماشین عمل می کند.و وقتی به سمت پایین حرکت می کند , راه نای را می بندد. بنابراین , جلوی ورود غذا به نای ر

ولی  ابتدای مری :  گفتیم که در ابتدا و در انتهای مری , یک بنداره وجود دارد بنداره ابتدای مری , به طور معمول بسته است بنداره _ 5

 هنگام بلع , باز می شود.فرایند بلع شامل چند مرحله است :

 هدایت غذا به سمت انتهای دهان :

 

 

 

 رانده می شود. با فشار زبان , توده غذا به سمت عقب دهان و داخل حلق

 های مخطط است وحرکات زبان , به صورت ارادی نکته :زبان , دارای ماهیچه

 توسط خود فرد انجام می گیرد. 

 ورود غذا به حلق :

ه ن کوچک را بد ,زبابا ورود غذا به حلق , ادامه بلع به صورت غیر ارادی انجام می یابد. وقتی که غذا می خواهد از دهان وارد حلق شو

 باال هدایت می کند.باال رفتن زبان کوچک , باعث می شود که راه بینی بسته شده وغذا وارد بینی نشود.سمت 
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کنترل  ز عصبینکته : حلق نیز مثل زبان دارای ماهیچه مخطط است.اما انقباض ماهیچه حلق , به صورت غیر ارادی انجام می شود.مرک

 این انقباض , در بصل النخاع قرار دارد.

 ذا به سمت مری :هدایت غ

 .حرکاتوقتی که غذا در حلق قرار گرفت , دیواره ماهیچه ای حلق منقبض ) بسته ( می شودو حرکات کرمی در آن شروع می شوند

ید.در  می آکرمی , غذا را به سمت مری هدایت می کنند.در این زمان , اپی گلوت به سمت پایین حرکت می کند و دهانه حنجره باال

ا می تواند ود وغذای بسته می شودو غذا وارد نای نمی شود.در نتیجه بسته شدن بنداره ابتدای مری , راه مری باز می شنتیجه , راه ن

 واردمری شود.

خاع قرار صل النزمانی که غذا در حال حرکت از حلق به مری می باشد ,مرکز بلع در بصل النخاع , بر روی مرکز تنفسی که آن هم در ب

وقف نفسی متگذاردو باعث توقف تنفس می شود.بنابراین , در طول حرکت غذا از حلق به سمت مری , فعالیت های تدارد , تاثیر می 

 میشود.

ا ران دم تنفس دارای دو مرکز عصبی است که در بصل النخاع و پل مغزی قراردارند. مرکز عصبی تنفس در پل مغزی , فقط مدت زم

 ع است.النخا اثیر می گذارد.شروع شدن تنفس , مربوط به فعالیت مرکز عصبی تنفس در بصلتعیین می کند و بر فعالیت بصل النخاع ت

 ورود غذا به مری :

ت باال می به سم وقتی غذا به طور کامل وارد مری شد , حرکت توده غذا در مری به سمت معده ادامه می یابد در این زمان , اپی گلوت

تواند  نفس میمری هم منقبض می شود و راه مری را می بندد. در این زمان مرکز عصبی ت رود و راه نای باز می شود.بنداره ابتدای

 فعالیت خود را از سر بگیرد و تنفس انجام می شود.

 ده باشد.شمعده  دقت داشته باشید که پس از ورود غذا به مری , هنوز فرایند بلع ادامه دارد. بلع زمانی تمام می شود که غذا وارد

 .عصبی تنفس , مرکز عصبی بلع و مرکز عصبی مربوط به کنترل دستگاه گردش خون ,در بصل النخاع قرار دارد ترکیب مرکز

 حرکت غذا در مری به سمت معده

عده مه سمت بوقتی که غذا وارد مری شد , حرکات کرمی مری آغاز می شود.این حرکات کرمی , با همکاری نیروی جاذبه زمین غذا را 

اهیچه های ی رسد مانتهای مری, بنداره ای وجود دارد که به طور معمول بسته می باشد.وقتی که غذا به این بنداره مهدایت می کند.در 

ی هوا نیز مقدار حلقوی آن شل می شوند و بنداره باز می شود.در نتیجه , توده غذایی می تواند وارد معده شود همراه با توده غذایی

 وارد معده می شود.

 ود.ش خارج  های بلعیده شده با غذا ) باد گلو( الزم هست که باز هم بنداره انتهای مری شل شود و هوا از معده برای خروج گاز

 نکته : بخش ابتدای مری , ماهیچه مخطط دارد و ادامه آن دارای ماهیچه صاف است.

 نکته : در مری , همانند سایر قسمت های لوله گوارش ,ماده مخاطی ترشح می شود.

ی باض کافبرگشت اسید معده به مریحالتی است که در آن اسید معده به مری برمی گردد . این امر ناشی از عدم انق  :س ریفالک

ه آن به دیوار اسفنکتر ) بنداره( انتهای مری اسیدی که وارد معده می شود ,به تدریج به مخاط مری آسیب وارد می کند زیرا حفاظت

 اندازه معده و روده باریک نیست.

نکته : قبال خواندیم که یکی از دالیل وجود اسفنکترها , جلوگیری از بازگشت غذا به بخش های قبلی است.مصرف سیگار و نوشابه های 

 الکلی ,تنش , اضطراب و رژیم غذایی نامناسب و استفاده بیش از اندازه از غذاهای آماده , از عوامل افزایش دهنده ریفالکس هستند.

 آناتومی معده
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ا ردگی همعده بخش کیسه ای شکل در لوله گوارش است.دیواره معده , چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده , این چین خو

وارش گعده , مازبین می روند.معده عالوه بر گوارش مکانیکی و شیمیایی غذا , در انبار کردن غذا به طور موقت نیز نقش دارد.در 

ذا به عده , غو گوارش مکانیکی در اثر حرکات دیواره معده معده انجام می شود.در طی فرایند گوارش مشیمیایی در اثر شیره معده 

 ود.طور کامل با شیره معده مخلوط می شود و کیموس را ایجاد می کند.کیموس برای ادامه گوارش , وارد روده باریک می ش

 وجود ندارد. نکته : کیموس در معده ایجاد می شودوتا قبل از معده , کیموس

 چه مورب نیزه ماهیالیه ماهیچه ای معده : همانطور که گفتیم ,در الیه ماهیچه ای معده , عالوه بر ماچه های طولی و حلقوی , یک الی

 وجود دارد انقباض این ماهیچه ها , حرکات معده را ایجاد می کند

ا , در هیچه هدر معده فقط ماهیچه صاف وجود دارد ولی این مامنظور از ماهیچه طولی , حلقوی و مورب چیست ؟ همانطور که گفتیم ,

د ,نحوه قت کنیسه الیه طولی , حلقوی و مورب قرار می گیرند . این الیه بندی, بر اساس نحوه قرارگیری ماهیچه است.اگر به شکل د

,  ل معدهما ماهیچه طولی , در طوقرارگیری ماهیچه ها مشخص است.مثال ماهیچه حلقوی به صورت یک حلقه دور معده می پیچد , ا

 یعنی از باالی معده به سمت پایین , قرار میگیرد.نحوه قرار گیری ماهیچه های مورب هم به صورت اریب است.

ست که به ه ای ا( فاکتور )عامل( داخلی : فاکتور داخلی توسط یاخته های کناری غده های معده ترشح می شوند.فاکتور داخلی , ماد 4

  B12ویتامین  می چسبد و از آن در برابر آنزیم های گوارشی حفاظت می کند عالوه بر این , فاکتور داخلی برای جذب B12ویتامین 

جه , اگر , برای ساخت گلبول های ) گویچه( قرمز در مغز استخوان الزم است.در نتی  B12در روده باریک ضروری است.ویتامین 

شی از اند نارد به نوع خطرناکی از کم خونی دچار می شود.کاهش ترشح فاکتور داخلی می تومقدار فاتور داخلی کاهش پیدا کند , ف

 جذب نمی شود.  B12تخریب سلول های کناری و یا برداشتن معده باشدکه در این صورت ویتامین 

 برای ساخت گلبول های قرمز در مغز استخوان الزم می باشد. ویتامین این 

نبود  ین حتی درکه از طریق از طریق غذا به بدن وارد می شود در روده بزرگ نیز ساخته می شود.بنابرا عالوه بر این B12ویتامین 

 در روده بزرگ جذب می شود.  B12فاکتور داخلی معده نیز مقدار کمی ویتامین 

 تخلیه کیموس معده

 شروع انقباضات کرمی معده

ای موجود ورون هکی منبسط می شود .انبساط دیواره معده , منجر به تحریک نوقتی که توده غذا از مری وارد معده می شود , معده اند

یک  ه صورتبدر دیواره می شود.این نورون ها , باعث انقباض ماهیچه های معده و شروع حرکات کرمی می شوند.انقباض های کرمی , 

ت ور حرکیجه این حرکات غذا هم به سمت پیلموج از بخش های باالتر معده شروع می شوند و به سمت پیلور حرکت می کنند در نت

 می کند وهم با شیره معده مخلوط می شود وتا حدی گوارش می یابد.

عده به یموس مکافزایش شدت انقباضات کرمیدر انتهای معده , بنداره پیلور وجود دارد که به طور معمول , بسته است و جلوی تخلیه 

ا شدت بوس به پیلور , شدت حرکات کرمی زیاد می شود وحرکات مخلوط کنندگی نیز درون دوازدهه را می گیرد.بانزدیک شدن کیم

ازگشت بموس و بیشتری انجام می شوند وقتی که کیموس به پیلور رسید , دریچه پیلور به مقدار اندک باز میشود .تخلیه بخشی از کی

ریچه پیلور دد از اننوه اندازه کافی ریز شده باشند , می تبقیه معده به درون معدههنگام باز شدن اندک دریچه پیلور , ذرات غذایی ب

اید بخود ,  وارد دوازدهه شوند.اما ذرات درشت غذایی نمی توانند از دریچه پیلور عبور کنند و برای تکمیل گوارش عبور کنند و

ا کمک می شتر غذر , به مخلوط شدن بیبرگردند.در نتیجه , دریچه پیلور مجددا بسته می شود و برخورد توده غذا به دریچه بسته پیلو

 کند.ذرات درشتی که در کیموس وجود دارند , باز هم آسیاب می شوند و تقریبا به شکل مایع در می آیند.
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 جذب لیپیدها

ها )  ارش آنزمانی که تری گلیسیریدها در اثر لیپاز پانکراس و با کمک ترکیبات صفرا تجزیه می شوند , مولکول های حاصل از گو

بکه شا کمک یعنی اسید چرب و مونوگلیسیرید ( از طریق انتشار ساده , وارد سلولهای پوششی پرز می شوند درون این سلول ها و ب

به تری  ئین هاآندوپالسمی  دوباره تری گلیسیرید ها ساخته می شوند و سپس در همانجا با اضافه شدن فسفولیپید , کلسترول و پروت

ون ها با لو میکرنام کیلومیکرون تولید می شوند. در سمتی از غشا که در مجاورت ماده بین سلولی است , کیگلیسیریدها ذره هایی به 

 شود. اگزوسیتوز ) برون رانی( از سلول خارج می شوند.کیلو میکرون, پس از ورود به مایع بین سلولی وارد مویرگ لنفی می

 تولید لیپوپروتئین ها

ز لیپیدها ا.کبد, ف ,واردجریان خون می شوند و سپس,لیپیدهای آن در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوندکیلومیکرون ها , از طریق , لن

ارد ومی توانند  اشند وببرای تولیدمولکول های لیپو پروتئین  استفاده می کند. لیپو پروتئین ها ترکیب انواعی از پروتئین و لیپیدها می 

 های مختلف بدن منتقل کنن.خون شوند و انواع لیپیدها را به بافت 

انواع  لیپیدهارا به,  LDLو  HDLنکته : کیلو میکرون ,لیپیدها را به کبد یا بافت چربی منتقل می کند اما سایر لیپوپروتئین ها , مثل 

 بافت های مختلف می برند.

ر ه سیاهرگ زیلنفی ب ها ابتدا از طریق مجرایرگ های لنفی روده , نمی توانند مستقیما کیلو میکرون ها را به کبد ببرند .کیلو میکرون 

ز ارد.پس ترقوه ای وارد می شوند و سپس به بزرگ سیاهرگ زبرین می روند.بزرگ سیاهرگ زبرین ,کیلومیکرون ها را به قلب می ب

 آن , کیلو میکرون ها از قلب و توسط جزیان خون , به کبد و بافت چربی می روند.

 مجرای لنفی ←رگ های لنفی بزرگ تر  ←مویرگ لنفی پرز  ←مایع بین سلولی←ششی پرز رودهتولید کیلومیکرون در سلول پو

دهلیز  ←سیاهرگ ششی  ←سرخرگ ششی  ←بطن راست  ←دهلیز راست  ←بزرگسیاهرگ زبرین  ←زیر ترقوه ای  سیاهرگ←

 کبد. ←سرخرگ کبدی  ←آئورت  ←سرخرگ  ←بطن چپ  ←چپ 

ون ها هم لیپوپروتئین کیلومیکر  LDLو HDLاز انواع لیپیدها و پروتئین ها , بنابراین ,عالوه بر  نکته  : لیپوپروتئین ,یعنی ترکیبی

 محسوب می شوند.

 انواع لیپوپروتئین ها

جه چگالی لیپو می باشند مقدار کلسترول زیاد است و مقدار پروتئین کم استدر نتی HDLو   LDLدو گروه مهم از لیپوپرتئین ها ,

از  ل کمتر, به همین دلیل به آن لیپو پروتئین کم چگال گفته می شود.در لیپوپروتئین پرچگال ,مقدار کلسترو پروتئین کم است

 پروتئین است.

 اضافه وزن و چاقی

بو بی, کرمکانیسم چاقی :زمانی که غذا بیش از مقداری که برای تولید انرژی در بدن الزم است ,مصرف می شودغذای اضافی ) چر

 د.ئین( در بدن به چربی تبدیل می شود و در بافتچربی ذخیره می شودتا بعدا برای تولید انرژی مصرف شوهیدرات و پروت

ذا انند غمعلت افزایش وزن وچاقی: در جوامع امروزی, استفاده از غذاهای پر انرژی ) غذاهای پرچرب و شیرین( عوامل روانی ) 

ی می و چاق بدون تحرک , عوامل وراثتی )ژن ها( ,  از عوامل افزایش وزن خوردن برای رهایی از تنش( , شیوه زندگی کم تحرک یا

 باشند.

ودر  هستند بعضی از ترکیبات گیاهی , مثل رنگیزه های ذخیره شده در کریچه ) واکوئل( و دیسه ) پالست( ترکیبات آنتی اکسیدان

ن د سرطاعضی از گیاهان نیزبرای تولید داروهای ضپیشگیری از سرطان موثر می باشند.ترکیبات آلکالوئیدی موجود در شیرابه ب

 کاربرد دارند.

 ی شود.در نوار قلب م  QRS: تنگ شدن سرخرگ ها ,منجر به افزایش فشار خون می شود.فشار خون مزمن , باعث افزایش ارتفاع
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 بی اشتهایی عصبی

یاز نرژی مورد نامین اد غذا می خورد,در نتیجه بدن برای تمکانیسم ایجاد بیماری : فرد تمایلی به خوردن غذا ندارد و کم تر از نیاز خو

 خود , از چربی ذخیره شده در بافت چربی استفاده می کند و فرد به شدت الغر می شود.

 علت بیماری : عوامل ژنی در کنار تبلیغات و فشارهای اجتماعی برای الغر شدن ,از علل این بیماری هستند.

 ی.یست قلبکلسیم و آهن مورد نیاز , کاهش استحکام استخوان ها , کم خونی,ضعف ماهیچه قلبی و ااثرات بیماری : کاهش دریافت 

ه لولی استفادواره سکلسیم , در بدن انسان برای انعقاد خون و استحکام استخوان ها الزم است.در گیاهان نیز ازکلسیم برای استحکام دی

 شدن رگ ها و افزایش فشار خون می شود. می شود.افزایش میزان کلسیم در خون , منجر به تنگ

نی می کم خو آهن ,در ساختار پروتئین هموگلوبین وجود دارد و برای ساخت گلبول های قرمز الزم است.کمبودآهن در بدن , منجر به

 شود.

ر د QRSتفاع کاهش ارضعف ماهیچه قلبی در در اثر بی اشتهایی عصبی و یا سکته قلبی در اثر چاقی یا بی اشتهایی عصبی , منجر به 

 نوار قلب می شوند.

 نمایه توده بدنی :

 تعریف : روشی برای تعیین وزن مناسب است.که مقدار آن از رابطه زیر به دست می آید:

سیت , ساس جنامعیار ها : سن و جنسیت , مقدار نمایه توده بدنی مناسب ,مقدار نمایه توده بدنی مناسب , در سن های مختلف و بر 

 5/18ا ت 5/15د می کند, مثال, در افراد کم تر از بیست سال که که در سن رشدقرار دارند , مقدار توده بدنی مناسب بین حدوتغییر 

 است , بنابراین نمایه توده بدنی را بین افراد هم سن و هم جنس مقایسه می کنند.

  ←روده باریک ←معده  ←سه های معده کی ←پیش معده  ←چینه دان←مری ←مسیر حرکت غذا در لوله گوارش ملخ : دهان 

 مخرج.  ←راست روده  ←روده بزرگ

می  ش قراردر حشرات ,سامانه گردشی باز وجود دارد.رگ پشتی و قلب لوله ای حشرات , در سطح پشتی بدن و باالتر از لوله گوار

 گیرد.

 لوله گوارش نشخوارکنندگان

 

 پستانداران گیاه خوار

 

 

 

 

 

 

 

ی , اد جانورمثل : ملخ, گاو و اسب . گوارش و جذب مواد گیاهی نسبت به مو ;,از مواد گیاهی تغذیه می کنند گروهی از جانوران 

 دشوارتر است.به همین دلیل این جانوران سازگاری هایی برای گوارش دارند.

 ان است.چرا گوارش غذای گیاهی سخت تر است ؟ یکی از دالیل آن ,وجود پلی ساکاریدی به نام سلولز در گیاه

در دیواره نخستین و پسین گیاهان , رشته های سلولزی در زمینه ای از پروتئین و پلی ساکاریدهای غیر رشته ای ) خمیری شکل( قرار 

دارند. سلولز ) آنزیم سلوالز( را ندارند.در نتیجه ,وجود میکروب های سازنده آنزیم سلوالز در این حانوران ,ضروری است.میکروب ها 
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سلوالز را می سازندو با کمک آن ,  سلولز را به واحد های سازنده خود ,یعنی گلوکز , تبدیل می کنند.هم جانور و هم میکروب , , آنزیم 

می تواننداز این گلوکز استفاده کنند. بنابراین , وجود میکروب ها در لوله گوارش جانوران گیاه خوار ,زندگی گیاه خواری را اثر بخش 

 تر کرده است.

ب های میکرو ومیاری , همسفرگی و انگلی ,سه شکل از رابطه همزیستی میان جانداران هستند.همزیستی میان جانوران گیاه خوار که ه

 مفید لوله گوارش از نوع همیاری است.یعنی در آن هم جانور سود می کند وهم میکروب.

ا ,توسط هتامین نسان مثل سلولز استفاده می کنند..این ویباکتری های ساکن روده بزرگ انسان ,از مواد گوارش نیافته لوله گوارش ا

 سلول های پوششی مخاط روده بزرگ جذب می شوند.

 توسط باکتری های روده بزرگ انسان تولید می شود. 12ویتامین 

اضافه می  بعدی یدوقتی که یک مولکول پروتئینی هیدرولیز می شود   مولکول آب به اتم کربن آمینواسید و گروه به نیتروژن آمینو اس

 شود.

یجه تعداد در نت وگوارش دهانی نشاسته , توسط آنزیم آمیالز بزاق انجام می شود.آمیالز نمی تواند همه پیوند های نشاسته را بشکند 

 مولکول های آبی که برای فعالیت آمیالز بزاق مصرف می شود.کم تر از نصف تعداد مونومرهاست.

پیدها را سفو لیکننده لیپیدها در دوازدهه , تری گلیسیرید ها و لیپیدهای دیگر ماند کلسترول و ف لیپاز و دیگر آنزیم های تجزیه

 هیدرولیز ) آب کافت( می کنند.

 در معده عالوه بر آنزیم های پروتئاز , آنزیم لیپاز نیز وجود دارد.

ز بزاق شدآمیالجود دارد , بزاق هم وجود داشته بالوگول , در حضور نشاسته به رنگ آبی در می آید . اگر در لوله ای که نشاسته و

 نشاسته را تجزیه می کند و دیگر تغییر رنگی در لوله آزمایش مشاهده نمی شود.

 ه رودهبکولونوسکوپی ) کولون بینی( روشی برای بررسی کولون یا روده بزرگ است که به کمک آن روده بزرگ را تا محل اتصال 

 ل های احتمالی دیواره آن را مشاهده کنند.کوچک بررسی می کنند تا اختال

ررسی آندوسکوپی , برای تشخیص زخم ها , سرطان معده ,تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکترپیلوری ونمونه برداری به منظور ب

 سالمت بافت به کار می رود.

دن می بوارد  راه دهان و یا برش جراحی آندوسکوپ ) درون بین( لوله ای باریک و انعطاف پذیر با دوربینی بریک سر آن است که از

 شود.

هه را شکل , نشان دهنده آندوسکوپی ) درون بینی( است.آندوسکوپی , روشی است که با آن می توان درون مری ,معده و دوازد

راحی جا برش مشاهده کرد.آندوسکوپ ) درون بین( لوله ای باریک و انعطاف پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که از راه دهان وی

 د.شان دهنوارد بدن می شود     .آندوسکوپ ,دوربین ویدیویی نیز دارد که تصویر درون بدن را به طور مستقیم در صفحه نمایش 

مت سی سالآندوسکوپ , برای تشخیص زخم ها ,سرطان معده تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکترپیلوری و نمونه برداری به منظور برر

ا ترگ را دکولونوسکوپی ) کولون بینی ( روشی برای بررسی کولون یا روده بزرگ است که به کمک آن روده بزبافت به کار می رو

 محل اتصال به روده کوچک بررسی می کنندتا اختالل های احتمالی دیواره آن را مشاهده کنند

یتون زروغن  یاهی و روغن های گیاهی مانندچربی های اشباع بیشتر در غذاهای جانوری و چربی های غیر اشباع بیشتر در غذا های گ

 دیده می شوند.

 درنانه داگچربی های اشباع ) سیر شده( حداکثر هیدروژن را دارند. اما چربی های غیر اشباع حداقل یک یا دو پیوند دو یا سه 

و گانه حداقل یک پیوندددر بدن می شوند., همه اسیدهای چرب تری گلیسیریدها   LDLچربی های اشباع موجب افزایش کلسترول 

ی ها , مه چربهدر محل اتصال با گلیسرول دارند.منظور از پیوند دو یا سه گانه در این جا , در سایر قسمت های اسید چرب است.پس 

 پیونددوگانه دارند 3حدقل 
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ید که تری گلیسیر( کتاب درسی دهم , می توان فهمید 31شکل نشان دهنده ساختار یک تری گلیسیرید است.با توجه به شکل)

 هاتوسط شبکه آندوپالسمی ساخته می شوند.

درون سلول , تری گلیسیرید ها , ابتدا به اسید های چرب و مونوگلیسیریدها تبدیل می شوند.و سپس این مولکول ها ,جذب می شوند.

لول خارج ن از سن به شکل کیلومیکروتری گلیسیرید دوباره ساخته می شود و سپس , تری گلیسیریدها همراه با سایر لیپیدها و پروتئی

 و وارد فضای بین سلولی روده می شوند

 است. 200 میزان طبیعی تری گلیسیریدها در خون کم تر ا ز 

 ده شدههمان طور که در شکل مشخص است در ساختار اسیدهای چرب تعدادی پیوند دوگانه وجود دارد. بنابراین , چربی نشان دا

 .نوعی چربی غیر اشباع است

 میزان لیپو پروتئین های کم چگال در اثر مصرف چربی های اشباع افزایش می یابد.

 خب تا اینجا رسیدیم به پایان فرایند جذب گلوکز, آمینواسیدها ولیپیدها .

ه با     ا, همر فاکتور داخلی معده ,با اگزوسیتوز) برون رانی( از سلول های کناری خارج می شود.و سپس با آندوسیتوز ) درون بری(

ده داخلی مع جذب می شود.,در کیسه های غشایی کربوهیدرات ها در سطح داخلی غشا قرار می گیرند.بنابراین, فاکتور B 12ویتامین

ین وان ترمی تواند زنجیره های کربوهیدراتی موجود در سطح داخلی کیسه های غشایی , پروتئین های سطحی و فسفو لیپیدها) فرا

ایع بین م وارد تماس مستقیم قرار بگیرد.ولی در فاصله زمانی ذکرشده در صورت سوال , فاکتور داخلی معده اصاللیپیدهای غشایی( در 

اده بین ئینی مسلولی نمی شود چون در داخل کیسه غشایی قرار دارد.پس , فاکتور داخلی معده نمی تواند در تماس با رشته های پروت

 سلولی قرار بگیرد.

 ی است که به روش اسمز جذب می شود.آب نوعی ماده غیر آل

 ویتامین های محلول در چربی , مانند چربی ها و همراه با آن ها جذب می شوندو وارد رگ های لنفی می شوند.

 بسیاری از آمینواسیدها , با روش هم انتقالی ) نوعی انتقال فعال( وهمراه با سدیم جذب می شوند.

 انتقال فعال جذب می شوند. در انتقال فعال , انرژی زیستی مصرف می شود.مواد معدنی گوناگون به روش انتشار و 

 گلوکز و آمینواسیدها با انتقال فعال جذب می شوند وسپس وارد رگ خونی می شوند.

مواد  د.اینمی شو ویتامین های محلول در آب , با انتشار , انتقال فعال یا آندوسیتوز جذب می شوند. کلسیم نیز با انتقال فعال جذب

 پس از جذب وارد رگ خونی می شوند.

یسه غشایی و کبا  12مولکول های لیپیدی , از طریق انتشار وارد سلول پوششی روده می شوند وسپس وارد رگ لنفی می شوند.ویتامین 

 به روش آندوسیتوز ) درون بری( جذب شده و وارد رگ خونی می شود.

اریک بی بیشتری وارد لوله گوارش می شود ومیزان قطرات درشت چربی در روده با افزایش میزان چربی های رژیم غذایی , چرب

 ,بیشتر می شود.

, بیلی  گ صفرامال رسوب کلسترول در کیسه صفرا و ایجاد سنگ صفرا بیشتر است.با ایجاد سنتدر افرادی که رژیم پرچربی دارند , اح

ا, رای صفر) زردی( ایجاد می شود.هم چنین , به دلیل بسته شدن مجروبین در بافت های بدن تجمع پیدا می کند و بیماری یرقان 

ی مفزایش ترشحات قلیایی صفرا وارد روده باریک نمی شود واحتمال آسیب دیدن سلول های پوششی مخاط روده در اثر اسید معده ا

 یابد.

 مصرف چربی های اشباع , میزان لیپوپروتئین های کم چگال  را افزایش می دهد.

 ست.کافی یون سدیم برای جذب گلوکز و بسیاری از آمینواسیدها الزم است و برای سایر موارد , نیازی به سدیم نیمقدار 

 در انسان , جذب مواد در دهان , معده و روده انجام می شود.بافت پوششی دهان , سنگ فرشی چند الیه ای است.

 ند و سایر مواد جذب شده , وارد رگ خونی می شوند.فقط لیپیدها  و مواد محلول در چربی وارد مویرگ لنفی می شو
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ا انتقال گر , ببعضی از مواد معدنی با انتشار جذب می شوند.برای جذب این مواد نیازی به تجزیه نیست.انتقال بعضی مواد معدنی دی

 فعال است.در انتقال فعال  تجزه می شود و  وفسفات تولید می شود.

ب( وقف جذد آن ممکن است به سوء جذب ویتامین های محلول در چربی و کمبود آنها در بدن)نه تکه اختالل در ترشح صفراو عملکر

 منجر شود.

ن تجزیه پروتئین ها در روده باریک, توسط پروتئاز پانکراس و سلول پوششی پرز روده انجام می شود.در صورت فعال نشد

 ا را تجزیه کند و آمینواسید تولید کند.پروئتازهای پانکراس سلول پوششی پرز روده میتواند پروتئین ه

 ست.ابیشتر آمینواسیدها با هم انتقالی و همراه با سدیم جذب میشوند.جذب برخی از آمینواسیدها , مستقیم از یون سدیم 

قال گر , با انتیدنی دد ( بعضی از مواد معدنی با انتشار جذب می شوند . برای جذب این مواد, نیازی به تجزیه نیست انتقال برخی موادمع

 فعال است.در انتقال فعال  تجزیه می شود.

هیل شار تسنکته : توجه داشته باشید که سدیم در جهت شیب غلظت خود وارد سلول پوششی روده می شودوبنابرین, جذب سدیم با انت

 کننده می باشد

 کند.کیسه های معده, به گوارش شیمیایی ودر نتیجه فرایند جذب مواد در معده کمک می 

 تکمیل گوارش شیمیایی غذا در کیسه های معده و توسط آنزیم های گوارشی جانور انجام می شود.

کی و مکانی پیش معده, اندامی دندانه دار است که غذا پس از چینه دان به تدریج وارد آن می شود. پیش معده, محل انجام گوارش

 توسط آرواره ها آغاز می شود.شیمیایی غذا است ولی هضم مکانیکی غذا, قبل از دهان و 

نه بزاق به چی آمیالزسلول های چینه دان قادر به تولیدآنزیم های گوارشی نیستند.ادامه گوارش شیمیایی در چینه دان, ناشی از وارد شدن

 دان میباشد.

گوارش وی شود د چینه دان م, غده های بزاقی تا نزدیکی پیش معده ادامه دارند.آمیالژی که توسط غده های بزاقی ترشح می شود وار

 شیمیایی نشاسته را در چینه دان ادامه میدهد.

 سلول های چینه دان قادر به تولیدآنزیم های گوارشی نیستند.

 جذب مواد مغذی در معده صورت می گیرد اما جذب آب و یون ها راست روده انجام می شود.

ارد ود را وکنند بلکه کیسه های معده و معده , آنزیم های گوارشی خسلول های پیش معده )سنگدان( آنزیم های گوارشی ترشح نمی 

 معده می کنند.

ن رش بروحرکات مکانیکی پیشمعده )سنگدان( و عملکردآنزیم ها , ذرات ریزی ایجاد می کنند که به کیسه های معده وارد و گوا

در نتیجه اند و د, هنوز به طور کامل گوارش پیدا نکردهسلولی)برون یاخته ای(کاملمیشود.ذرات ریزی که وارد کیسه های معده می شون

 ,قابل جذب نیستند.موادی هم که وارد روده میشوند, گوارش نیافته هستندو در نتیجه, قابل جذب نیستند.

 معده و کیسه های معده, آنزیم هایی ترشح می کنندکه به پیش معده وارد می شوند.

ز بزاق به دن آمیالهای گوارشی نمی باشند.ادامه گوارش شیمیایی در چینه دان ناشی از وارد شسلول های چینه دان قادر به تولیدآنزیم 

را  شی خودچینه دانمی باشد.سلول های پیشمعده آنزیم های گوارشی ترشح نمی کنندبلکه کیسه های معده و معده, آنزیم های گوار

 وارد معده می کنند.

دارد.دقت نشی را ید وبه درون پیش معده,ترشح کند.اماروده, توانایی ترشح آنزیم های گوارمعده, می تواند آنزیم های گوارشی را تول

 داشته باشید که درملخ, گوارش و جذب غذا قبل از روده تمام می شود.

وددر ملخ,با استفادهاز آرواره ها , موادغذایی را خرد وبه دهان منتقل می کند.یعنی گوارش مکانیکی غذاقبل از دهان آغاز می ش

دهان,آمیالز بزاق,کربن کربوهیدرات ها را آغاز می کند.این مرحله,طی ذخیره غذا در چینه دان ادامه می یابد.سپس غذا به بخش 

کوچکی به نام پیش معده وارد می شود.دیواره پیش معده دندانه هایی داردکه به خرد شدن بیشترمواد غذایی کمک می کنند.معده و 
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هایی ترشح می کنندکه به پیش معده وارد می شوند.در نتیجه گوارش مکانیکی و شیمیایی غذا در پیش معده, کیسه های معده ,آنزیم 

 با شدت بیشتری انجام می شود..جذب مواد غذایی ,در معده انجام می شود و مواد مغذی ,وارد سلول های پوششی معره می شود

 -6معده,  -5غده بزاقی,  -4کیسه معده,  -3پیش معده,  -2نه دان, یچ -1بخش های مشخص شده در شکل, به ترتیب عبارتند از : 

 راست روده.

یایی غذا ضم شیمآنزیم های بزاقی که به چینه دان وارد می شوند, گوارش نشاسته در چینه دان را ادامه می دهند.در پیش معده نیز ه

 توسط آنزیم های ترشح شده ازمعده و کیسه های معده انجام می شود.

یم آمیالز ق, آنزهای بزاقی, بزاق را ترشح ووارد دهان می کنندوعالوه بر دهان این آنزیم به چینه دان هم وارد می شود.در بزا غره

رج می لول خاسوجود دارد.کیسه معده نیز آنزیم های گوارشی را تولیدو وارد پیش معده می کند.آنزیم ها به دو روش اگزوسیتوز از 

 شوند.

عده های م ه توانایی تولید و ترشح آنزیم های گوارشی را ندارند.بلکه آنزیم های گوارشی توسط معده و کیسهسلول های پیش معد

 تولید شده وبه پیش معده وارد می شود.

 در معده, جذب مواد مغذی انجام می شود.در راست روده نیز جذب آب و یون ها انجام می شود.

بر غذا  زیم هاه لوله گوارش , موجب ریزتر شدن ذرات غذایی می شودو در نتیجه , اثرآنگوارش مکانیکی غذا توسط ماهیچه های دیوار

 بیشترو آسان تر می شود.

 در کرم خاکی گوارش مکانیکی غذا در سنگدان آغاز می شودولی گوارش شیمیایی غذا در روده آغاز می شود.

 اد معدنی و ویتامین ها گوارش پیدا نمی کند.همانطور که در گوارش غذا در انسان گفتیم , بعضی از مواد مثل مو

 ( کتاب درسی می بینید لوله گوارش کرم خاکی دارای پیچ خوردگی های کمی می باشند.41همان طور که در شکل)

 در کرم خاکی, غذا از دهان و از طریق حلق وارد مری می شود.

 ن.در کرم خاکی ,گوارش شیمیایی غذا در روده شروع می شودنه قبل از آ

 شروع گوارش مکانیکی غذا در سنگدان می باشدو تا قبل از غذا خرد نمی شود.

 کرم خاکی معده ندارد.

 بخش عمده لوله گوارش کرم خاکی , روده می باشد.در روده جذب مواد مغذی وآب انجام می شود.

 شیمیایی انجام می شود. در روده, هم گوارش مکانیکی غذا وهم گوارش

را تامین  از خودغذا کمک می کند.این ساختار به جانور امکان می دهد تا با دفعات کم تر تغذیه, انرژی مورد نی چینه دان به ذخیره

 کند.حلق و سنگدان بخش های گشاد شده ای از لوله گوارش می باشند.

 حجم مری نسبت به چینه دان بیشتر می باشد.

 , میزان گشادشدگی سنگدان نسبت به چینه دان ,کم تر است.

 ,محل اتصال مری و چینه دان ,حجم کم تری نسبت به محل اتصال حلق و مری دارد.

 وده.ر -5سنگدان, -4ن, چینه دا-3ری, م -2لق, ح -1بخش های مشخص سده در شکل به ترتیب, عبارتند از : 

 ابراین,انجام می شود.بنهضم مکانیکی غذا در کرم خاکی در سنگدان شروع می شودو هضم شیمیایی غذا, پس از سنگدان در روده 

 غذایی که وارد سنگدان می شود, گوارش نیافته است.

 در ملخ و پرنده دانه خوار, حلق وجود ندارد.

 در روده , آنزیم های گوارشی ترشح می شوندولی در سنگدان , فقط هضم مکانیکی غذا انجام می شود.

ن و نه ینه داچدر کرم خاکی محل ذخیره موقتی غذا است.بنابراین نه  غذا پس از ورود به مری به چینه دان وارد می شودو چینه دان

 مری در خرد کردن ذرات مواد غذایی و ریزتر کردن آن ها هیچ نقشی ندارد.
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 ن برسد.ه پایابدر هر پرنده ای , گوارش شیمیاییو مکانیکی غذا پس از آن که آغاز شد, می تواند در روده باریک نیز انجام شود و 

 نه پروتئین. ه جانور غذای گیاهی, مثل دانه می خورد, بخش عمده غذاسلولز) نوعی کربوهیدرات( استزمانی ک

 بین مری ومعده چینه دان وجود دارد  غذا از مری ابتدا به چینه دان و سپس به معده می رود.

, روده ( کتاب درسی می بینید42)روده باریک, پیچ خورده ترین بخش لوله گوارش پرنده دانه خوار است.همان طور که در شکل 

 توسط مجرایی با کبد در ارتباط است.

 بخش عقبی معده , سنگدان است که در گوارش مکانیکی غذا نقش دارد.

ی می غذا بخش حجیم انتهای  مری چینه دان است.در چینه دان گوارش مکانیکی و شیمیایی انجام نمی شودو تنها محل ذخیره موقت

 باشد.

ه و ین معدبش لوله گوارش, چینه دان است.چینه دان قبل از معده قرار دارد, یعنی بین مری و معده, ضمنا سنگدان حجیم ترین بخ

 روده قرار دارد.

ت رد و به ذران را خآدر پرنده دانه خوار, قبل از معده, چینه دان قراردارد. چینه دان , در هضم مکانیکی غذا نقش ندارد و نمی تواند 

 ند.ریزتر تبدیل ک

 در معده, گوارش شیمیایی غذا انجام می شود و سپس مواد وارد سنگدان میشود.

ا محل وند امشپرنده دانه خوار , همزمان با غذا مقداری سنگ ریزه نیز می بلعد که این سنگریزه ها در چینه دان نیز مشاهده می 

 فعالیت آن ها , سنگدان است.

 می شود.البته در روده بزرگ نیز جذب آب و یون ها می شود. جذب اصلی مواد مغذی در روده باریک انجام

هد تا دان می حجیم ترین بخش لوله گوارش پرنده خوار, چینه دان است.چینه دان به ذخیره غذا کمک می کند. این ساختار جانور امک

 با دفعات کم تر تغذیه , انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

 ذا نقشی ندارد.چینه دان در گوارش مکانیکی غ

 گوارش غذا در روده تکمیل می شود وذرات غذایی به مواد قابل جذب تبدیل می شوند.

 اشد.بان می ورود سنگریزه ها به لوله گوارش توسط دهان انجام می شود اما محل فعالیت این سنگریزه ها, پس از معده و در سنگد

 مطابق زیر است: مسیر حرکت غذا ,در لوله گوارش نوعی پرنده دانه خوار,

 مخرج . ←روده بزرگ  ←روده باریک  ←سنگدان  ←معده  ←چینه دان ←دهان  

وده رپس در بنابراین , غذا پس از ورود به روده باریک, هضم مکانیکی غذا و ریزتر شدن ذرات غذا, در سنگدان انجام می شودو س

 باریک , گوارش مکانیکی انجام می یابد.

روده باریک  جذب مواد مغذی در   سنگدان قادر به ترشح آنزیم های گوارشی نیست.    کی غذا نقش ندارد.چینه دان, در هضم مکانی

عده گدان از مچینه دان و سن  غلط است. "ادامه می یابد"شروع می شودو قبل ازآن انجام نشده است.بنابراین, این گزینه به خاطر 

 حجیم تر هستندو معده حجم کمی دارد.

 مری بر خالف روده, فاقد پیچ خوردگی است.   ان , باالتر از چینه دان قرار دارد.معده و سنگد

 مری باالتر از سنگدان استولی روده باریک وبزرگ پایین تر از سنگدان قرار دارد.

ده باریک, در معده و روروده باریک. -4سنگدان و  -3معده, -2چینه دان,  -1بخش های مشخص شده در شکل, به ترتیب عبارتند از: 

حل ها, با م(. در نتیجه , در این 1گوارش شیمیایی غذا انجام می شودو آنزیم های هیدرولیز کننده ترشح می شوند) درستی گزینه

 (.3مصرف آب پلیمرهای غذایی هیدرولیز می شوند) رد گزینه 

 در سنگدان همانند چینه دان , امکان ترشح آنزیم های گوارشی وجود ندارد.

 ارد.نیکی غذا با کمک سنگریزه ها , در سنگدان انجام می شود.چینه دان در انجام گوارش مکانیکی غذا نقشی ندگوارش مکا
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 مسیر غذا در سه جانور ذکر شده در گزینه ها به صورت زیر می باشد.

 در کرم خاکی, چهار بخش گشادشده در لوله گوارش مشاهده می شود.این چهار بخش به ترتیب عبارتند از :

 یش معده.سنگدان یا پ -4چینه دان و  -3ری, م -2حلق,  -1

 در چینه دان, هضم مکانیکی غذا انجام نمی شود.    در ملخ و پرنده دانه خوار, حلق وجود ندارد.

ه ده داندر ملخ, لوله گوارش مکانیکی قبل از مری شروع می شودو غذایی که وارد مری می شود, غذای گوارش یافته است.در پرن

ی دان م ر,گوارش مکانیکی غذا پس از مری شروع می شود و غذای خرد نشده وارد مری می شود.مری,مواد غذایی را وارد چینهخوا

 کند.در ملخ, سنگدان وجود ندارد.در پرنده دانه خوار هم سنگدان, آنزیم گوارشی ترشح نمی کند.

رش را گوا غذا نیست.پیش معده, با حرکات خود می تواند غذاچینه دان, محل ذخیره موقتی غذا است.ولی قادر به گوارش مکانیکی 

 دهد. . در ملخ غذایی که وارد پیش معده می شود, هضم مکانیکی و شیمیایی خود را آغاز کرده است.

ی معده ها ر کیسهپیش معده ملخ , غذارا وارد کیسه های معده می کند وچینه دان پرنده دانه خوار, غذا را به معده انتقال می دهد.د

دانه  پرنده وملخ ومعده پرنده دانه خوار, گوارش شیمیایی غذا انجام می شود.سنگدان, محل گوارش مکانیکی می باشد.در کرم خاکی 

 خوار ,سنگدان قبل از روده قرار دارد.

 در ملخ, گوارش شیمیایی غذا در دهان شروع می شود, یعنی یعنی قبل از پیش معده.

رار قمخرج  ورم خاکی, جذب مواد در روده انجام می شود.روده پرنده دانه خوار و کرم خاکی بین سنگدان در پرنده دانه خوار و ک

 دارد.

 ن بین مری وینه داذخیره غذا در چینه دان انجام می شود. در ملخ, چینه دان بین مری و پیش معده قرار داردولی در پرنده دانه خوارچ

 معده است.

 ر که قبل ازنه خوار ملخ, آرواره های دهان است.دهان ملخ , قبل از مری قرار دارد, اما در دهان پرنده دامحل آغاز گوارش مکانیکی د

 مری قراردارد, هضم مکانیکی غذا انجام نمی شود.

ذایی در کرم خاکی, غذا توسط سنگدان , خرد وآساب می شود و سپس, به روده می رود.روده کرم خاکی, محل اصلی جذب مواد غ

 رود. خرد و آسیاب شدن غذا در ملخ توسط آرواره ها و پیش معده انجام می شود سپس, غذا به معده) محل اصلی غذا( میهست.

, معده م خاکینرم شدن و ذخیره موقتی غذا در چینه دان انجام می شود.در پرنده دانه خوار , چینه دان به معده متصل است اما کر

 ندارد.

د غذایی ذب موارشح آنزیم های هضم کننده پروتئین ها در معده می باشد اما معده پرنده , محل اصلی جدر پرنده دانه خوار, شروع ت

 نیست.

ی د غذایدر ملخ, آنزیم های هضم کننده پروتئین توسط معده و کیسه های معده ترشح می شوند.معده ملخ ,جایگاه اصلی جذب موا

 است.

ولی ی رود.موار, گوارش شیمیایی غذا در معده آغاز می شود و سپس غذا به سنگدان جایگاه دفع مدفوع,مخرج است.در پرنده دانه خ

 در کرم خاکی, گوارش شیمیایی, در روده آغاز می شودو سپسغذا به مخرج می رود.

کانیکی مو هضم در کرم و ملخ, غذا در چینه دان به طور موقت ذخیره می شود.در کرم خاکی , غذا پس از چینه دان به سنگدان می رود

 پیدا می کند.در ملخ نیز غذا پس از چینه دان به پیش معده می رودو گوارشمکانیکی و شیمیایی می یابد.

شح رشی تردر ملخ, غذا در پیش معده گوارش مکانیکی پیدا می کندو سپس وارد کیسه های معده می شودودر این جا آنزیم های گوا

 شوندو ذا در سنگدان انجام می شودوسپس در روده, آنزیم های گوارشی ترشح میمی شوند.در پرنده دانه خوار, هضم مکانیکی غ

 هضم شیمیایی غذا انجام می شود.

 در کرم خاکی, موادآلی در روده , جذب می شوندو سپس غذا وارد مخرج می شود.مخرج محل دفع مواد گوارش نیافته است.
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 .ا نداردرچینه دان است.چینه دان, توانایی ترشح آنزیم های گوارشی در کرم خاکی, بخشی که بالفاصله پس از مری قرار دارد, 

 د.در ملخ, پس از پیش معده, معده قرار داردمعده ملخ, آنزیم های گوارشی را تولید وبه درون پیش معده , ترشح می کن

 ط جانوراست.در گاو, بعد از هزارال, شیردان قرلر داردکه محل گوارش آنزیمی و ترشح آنزیم های گوارشی توس

 در پرنده دانه خوار, پس از چینه دان, معده قرار دارد که محل ترشح آنزیم های گوارشی استو

 هزارال. -4شیردانو  -3گاری, ن -2یرابی, س -1بخش های مشخص شده در شکل, به ترتیب عبارتنداز : 

 همه سلول های زنده, می توانند انرژی مورد نیاز خود را تامین کنند.

 ل های معده گاو , قادر به تولیدآنزیم سلوالز و تجزیه سلولز موجود در مواد غذایی نمی باشد.( سلو1

 .( پس از آن که غذا دوباره دوباره جوینده شد, ابتدا به سیرابی ونگاری می رودوسپس واردهزارال و شیردان می شود2

 ( جذب موادغذایی در روده انجام می شود.3

 های دیواره وسلول ی تولیدآنزیم سلوالز برای گوارش آن هستند.سلول های دیواره چینه دان پرنده دانه خواراغلب جانوران فاقد توانای

 شد.شیردان گاو , سلوالز را نمی سازند.عالوه براین چینه دان پرنده دانه خواروشیردان گاو, محل گوارش سلولز نمی با

 .انه خوار, می تواند مواد حاصل از گوارش سلولز را جذب کنددر روده , جذب مواد مغذی انجام میشود و روده پرنده د

یزه( انجام ی )راکهمه سلول ها می توانند انرژی را در تنفس سلولی تولید کنند.در سلول های یوکاریونی, تولید انرژی درون میتوکندر

 می شود.

انه رنده دابراین امکان تماس سلول های معده پدر معده پرنده دانه خوار وسیرابی گاو,گوارش شیمیایی سلولز انجام می شود.بن

 خواروسیرابی گاو با واحد های سازنده سلولز وجود دارد.

ا انجام غذا ر در جانورانی که دستگاه گوارش ندارند, مثل کرم کدو, جذب مواد از سطح بدن انجام می شود.این جانوران, عمل گوارش

 نمی دهند.

است,  ه سلولزکز ساخته نمی شودو در نتیجه , می توان گفت که بخش عمده غذای این جانوران,  در جانوران گیاه خوار, آنزیم سلوال

 توسط خود جانور تجزیه نمی شود.هیدرولیز سلولز با کمک سلوالزساخته شده توسط میکروب ها انجام می شود.

 وشت خوار است.در جانوران گیاه خوار, طول لوله گوارش نسبت به اندازه بدن, بیشتر از جانوران گ

 .در ملخ, محل اصلی جذب مواد مغذی معده می باشدنه روده باریک.مواد حاصل از هیدرولیز سلولز, در معده جذب می شود

ردان می ارد شیدر گاو, محل آب گیری غذا هزارال می باشدو محل ترشح آنزیم های گوارشی, شیردان. غذا بالفاصله پس از هزارال , و

 شود.

 ذاست.ولکول های حاصل از تجزیه سلولز, در روده بزرگ)روده کور( انجام می شود.روده بزرگ , محل آبگیری غدر اسب, جذب م

 در گوسفند,  غذا از سیرابی ) بزرگ ترین بخش معده( وارد نگاری) کوچک بخش معده( می شود.

 دارد..واحد عملی حیات, سلول است.سلول همانند سایر اجزای زنده, هفت میژگی مشترک حیات 

 اجزای عملکردی سلول,اندامک می باشد.در سلول های پروکاریوتی , اندامک وجود ندارد.

بین سلولی  د مایعمایع بین سلولی , فقط در جانداران پر سلولی ) پریاخته ای( وجود داردو جانداران تک سلولی ) تک یاخته ای(, فاق

 هستند.

 ارد.صحیح نیست. در جانداران تک سلولی, فقط یک واحد ساختاری وجود د این عباذت نیز در ارتباط با جانداران تک سلولی

 هد.د)دنا( که یکی از شباهت های جانداران مختلف را تشکیل می دهددر همه جانداران وجود دارد و کار یکسانی انجام می 

 ندارند.اجزای عملکردی سلول یوکاریوتی,اندامک می باشد.اندامک ها در سلول های پروکاریوتی وجود 

 بعضی از جانوران, مثل کرم کدو,دستگاه گوارش وجایگاه ویژه ای برای گوارش غذا ندارند.
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ه مشاهد مربوط به مشاهده درون دستگاه گوارش می باشدکه نوعی فناوری مشاهده سامانه های زیستی زنده اند.از این روش برای

ین سطح وچک ترکفاده کرد, اما امکان مطالعه ساختارهای درونی سلول) اندام های دستگاه گوارش و نمونه برداری بافتی می توان است

 ساختاری حیات( وجود ندارد.

 جهت حرکت زبان کوچکواپی گلوتدر فرایندذکر شده مطابق جدول زیر است.

ایل یین متمپاجهت حرکت زبان کوچک در بلع,  استفراغ و سرفه مشابه و به سمت باال است.اما در عطسه زبان کوچک به سمت  ;نکته 

 می شود.

وتبه نفس, اپی گلط با تنکته : در فرایند های مرتبط با گوارش, اپی گلوت به سمت پایین می رود تا راه نای را ببندد. در فرایندهای مرتب

 سمت باال می رودتا راه نای باز شود.

 همه آنزیم ها , توسط آنزیم های سازنده خود تولید می شوند.

ک مبعضی از اندادرون سلول فعالیت می کنندو می تواننددرون اندامک ها )ساختارهای غشادارسلول( قرار بگیرند. بعضی از آنزیم ها ,

 های دیگر در خارجاز سلول فعالیت می کنند.مثال : آنزیم های گوارشی در خارج از سلول ها فعالیت می کنند.

ن دی اکسید و کرب مثال : آنزیم کربنیک انیدرازواکنش بین آب ;ی دهندبعضی از آنزیم ها , واکنش های بین مولکولی معدنی را انجام م

 را انجام می دهد که هر دو, معدنی هستند.

 نند.کیه می بعضی از آنزیم ها , مثل آنزیم های واکنش های تنفسی سلولی , می توانند بسازند.بعضی از آنزیم های دیگر, را تجز

ندام طحال,ا می دهد.کبد بر خالف طحال , اندام انفی نیست.لوزه ها, تیموس, آپاندیس وول های قرمز در کبدو طحال رخ ب: مرگ گل

 دهمنکات ترکیبی                                            های لنفی بدن هستند.

 آب از همه فضاهای لیپیدهای غشا می تواند عبور کند.

 ازهمه فضاهای ها می تواند عبور کند. و پروتین  آب

 .  اب ار آب گیری , یعنی تمایل یک محلول به جذب مولکول های معدنیفش

 فشار اسمزی: به مواد حل شده در محلول بستگی دارد.

 های پالسما بیشتر باشد فشار اسمزی بیشتر است. پروتیین مثال : هرچه قدر

 روش های حرکت مواد:

 بافت های پوششی میتوز و مراحل تقسیم تند تند است.

 هر بافت پوششی را اوال سلول ها به هم وصل می کنند . دوما بافت پوششی را به پیوندی وصل می کند.غشای پایه 

 یک الیه در ارتباط چند الیه در حفاظت نقش دارند.

 فت.وان یامثال : در رگ , حبابک شش ها , سطح خارجی بومن , نرم شامه نقش دارد.ولی در بزاق معده بافت های پوشش غذای می ت

 بند در شکم می تواند انتهای لوله گوارش , مثانه , تخمدان ,رحم کلیه هارا در بر میگیرد. روده

 دریچه های لوله گوارش عبارتند از :

 مخطط مخرج -6اف انتهای روده بزرگص -5   ایلئوسکال -4  پیلور )انتهای معده ( -3  تهای معده (کاردیا ) ان -2   انتهای حلق -1

 نزدیک کاردیا به علت داشتن ضاق بافت پیوندی زیادی دارند.  قسمت های پایین مری

 الیه بیرونی لوله گوارش مانند اپی کارد دارای چربی است ) پیوندی ( ) ذخیره انرژی ( .

 طولی      دربین آنها    لقوی , سست , رگ , اعصابح -1سلول های ماهیچه های صاف لوله گوارش  

 ب می کند.غذا جذ له گوارش چند حالت دارد.  /   کارمتفاوت دارد  /  مثل ترشح آنزیم اسید, هورموندر دهان وادامه لو ;الیه مخاط 

 حرکات دودی در کل لوله گوارش , قطعه قطعه کننده در روده مفهوم دارد.

 ) دوازدهه ( می شود.اولی مخصوص پانکراس  , دومی مشترک با کیسه صفرا 12مجرا وارد  2ازپانکراس 
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جزیه می کند.برای تجزیه گلیکوژن یانشاسته آنزیم های دهان , تگلیکوژن را  -2جزیه می کند. نشاسته را ت -1انکراس : آمیالز پ

 معده , لوزالمعده , روده الزم هستند.جذب و تجزیه نهایی توسط روده است.

 گلوکز می شود. 9الی 3نشاسته در دهان, تبدیل به مالتوز, قندهای 

 می شود الکل در دهان نیز می تواند جذب شود.اما نشاسته در روده 

 گوارش نهایی هرنوع هیدرات کربن ) به جز سلولز( توسط سلول های روده باریک است.

 شود. گلیکوژن در لوله گوارش ) برون سلولی بدون متابولیسم ( و در کبد , ماهیچه ) درون سلولی متابولیسم (  تجزیه می

 مجموع چند چین خوردگی های غشا: ریز پرز  مجموع چند سلول استوانه ای : پرز   نمجموع چند پرز روده باریک : چی

 در پرز الیه عضالنی و پیوندی نیست, فقط مخاط و زیر مخاط است.

 گ های خونی, زیرین, دهلیز راست.ر -2   لنف , زیرین , دهلیز راست -1   موتد جذب شده از روده :

 خاط هست.درون پرز, ماهیچه صاف , نرون  و م

 کبد : از معده , روده, پانکراس, طحال , سلهرگ می گیرد.این رگها توسط باب کبدی به کبد می رساند.

 ها , گلوکز را میگیرد. پروتین  آمینواسیدها , قندها ,

 عصب , دستگاه عصب روده ای هست. ( –در بین دهان ) ماهیچه ها , زیر مخاط 

 ها نیست. پس می توان گفت این عصب فقط در روده

 مستقل از خودمختار هست اما هماهنگ هست.

یشتر شده(  . ودر ماهیچه ها جذاب مواد ب -2ریک شده.زیرمخاط تح  -1ک بیشتر لوله گوارش , دستگاه عصبی روده ای )یتحر

 حرکات می یابداستخوان ها ضعیف می شوند.

 ون ده  بیشتر میشود.پوکی استخوان, کم خونی, زردی , ضعف ماهیچه ها.قلب ضعیف می شودبر

 ( درشت مولکول -4پلرمر  3ی مر د -2ونومر م -1قارچها ,باکتری ها گوارش برون سلولی دارند.لذا می توانند ) 

 گروهی از پر سلولی ها _واکوئل غذایی ) گوارشی( [ بسیاری از سلولی ها 

کمک می  غذایی کوئل غذایی انجام وظیفه می کند.واکوئلسی ( دیواره , غشا نقش فعال ندلرند زیرا برای جذب وامی ) پاراسدر پارام

 کند تا گوارش غذا درون سلولی و شیمیایی باشد.

 لیزوزوم در بسیاری از جانوران هست اما گوارش درون یاخته ای , واکوئل گوارش

 ل انسانلیزوزوم برخی از آنها : هرسلولی که لیزوزوم دارد قرار نیست گوارشی درون یاخته ای تشکیل دهد.مث

 گوارش برون سلولی : ) حفره گوارشی( , ) کبد( پالناریا, هیدر

 مخرج( _جریان آب دوطرفه است.)دهان 

 سئول بیگانه خواری ) مولکول های خاص(م -2ونومر( م-رشح آنزیم ) پلومرت -1گوارش پیکر هیدردو نوع سلول هست 

 بقیه کارها مثل تک سلول در داخل سلول است.

 وارش برون سلولی دارند.جریان غذا یک طرفهلوله گوارش : گ

 گاهی دو طرفه ) مثل استفراغ(

 در کبد: تجزیه گلیکوژن جزء گوارش جاندار نیست.بلکه جزء گوارش سلول است.

 پایان شیمیایی: در معده     معده –روع شیمیایی ش      دهان. -در ملخ گوارش: شروع مکانیکی 

 , معده باریک, سنگدان باالی کبد, روده باریک, روده بزرگ , مخرجپرنده : دهان, مری, چینه دان بزرگ

 در ملخ : آغاز مکانیکی: دهان / آغاز شیمیایی : دهان) آمیالز بزاق(

 پایان مکانیکی : پیش معده  /  پایان شیمیایی : کیسه های معده
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 جذب غذا: معده  /  جذب آب, یون ها , راست روده.

 چینه دان جذب ندارد اما گوارش شیمیایی می تواند در آن انجام شود.

 فیل , اسب: همه سلولز را در روده کور تجزیه می کند.

ننده : اول میکروب ها سپس کغیر نشخوار  -2ه : آنزیم ها سپس میکروب ها گوارش می دهد/ نشخوار کنند -1پستاندار گیاهخور: 

 آنزیم ها گوارش انجام می دهند.

غشای  هایانزیم های انرژی که در سلول تولید می شود یا در سطح پیش ماده آزاد می شودیعنی فقط توسط آنزیم ها .یا توسط 

 تری دارد.بافت پوشش مانند سیستم فضای کم  تنوع بافت پیوندی سست نسبت به بقیه دارد.   میتوکندری که  نیز آزاد می کنند.

 اژ )سفید( قرمز و.....معمر سلول : خاطره, ماکرو  .غشا شامل مخاط , پایه , سلول است

 بافت پوششی تک الیه در همه الیه های لوله گوارشی هست.  بافت پیوندی سست در همه الیه های لوله گوارش هست.

 خون پوششی تک الیه در همه الیه های لوله گوارش هست.

 افت پوششی را بگ.ییم : فضای بین سلول اندکابتدای مری مخطط است .انتهای آن بافت پوششی صاف دارد.اگر ب

 اگر بافت پیوندی را بگوییم : ماده زمینه ای اندکحرکات کرمی: جلوراندن, حرکات قطعه قطعه , جذب

م در لوله .لیزوزیتمام می شود.در استفراغ وآروغ زدن هر دو دریچه باز می شود ده بلع در معدبلع از دهان ) حرکت زبان( آغاز می شو

هضم انجام  ,رفته  ش, لوله تنفسی , لوله ادراری و لوله تناسلی هست.حلقه انقباضی محکم : در معده : معده پر است.چین ها ازبینگوار

 یافته و زمان خالی شدن معده است.

 .نوع سلول دارد وبیش از شش عدد هستند.در هنگام بلع : قطع تنفس, ثابت ماندن دیافراگم انجام می شود 4غده بزاقی 

 نیست. غدد معده نیز دارای چهار نوع سلول است.ولی سه نوع از آنها در تولید شیره معده موثراست.زیرا گاسترین عضو شیره

حی نمی ی ترشها  انزیم تریپسین در محیط پانکراس غیر فعال, در دوازده فعال است.تنظیم بیان ژن پس از ترجمه نام دارد.روده ها

فرا : ی شود.صمپاز نمی شود بلکه تسهیل می کند.امالح صفرا , لیستین,مانع چسبیدن چربی ها به هم صفرا باعث فعال شدن لی سازند.

لیپاز  لیستین و فسفولیپید صفرا باعث کمک به هضم چربی ها می شوند.در گوارش چربی های روده : روبین, کلسترول یدفع بیل

 ر تنظیمدویتین ت روده نقش دارد.کبد در ترشح صفرا , ترشح  اریترو پلوزالمعده , سایر لیپیدها, لیستین و نمک های صفراوی وحرکا

 های پالسمای خون, کیلومیکرون به لیپوپروتئین و انتقال انواع مواد و پروتئین ها  پروتین

 در ایمنی نقش دارد.

 .دارند به نوعی نقشی پی کلسیم  و ای  ت کیلومیکرون برای رسیدن به محل ذخیره باید گردش بزرگ را طی کند.در انتقال فعال

 دارند. نقش  ا امینو اسید ه وآهن در کبد با کمک انتقال فعال جذب می شوند.کیلو میکرون , لیپوپروتئین , کلیه در انتقالکلسیم 

 کیلومیکرون 12کیلو میکرون در دوازدهه ساخته می شود. رمز

 ی شود.متوسط آندوسیتوز جذب خون   VB12رد.نقش دا  B-Cدوازدهه نقش دارد.خون در انتشار   DAلنف در انتشار

 ) بی کربنات ( :  افزایش الدوسترون در کلیه ها ;سکرتین 

 این عملکرد برعکس عملکرد الدوسترون است.جدار رگ های مویرگ های پلی ساکارید است.

 ی نقش دارند.روده بزرگ در ایجاد انعکاس دفع نقش دارد.سکرتین  و گاسترین هردو در دفع و ترشح ماده معدن

 کلیلو میکرون در داخل لوله گوارش و معده وجود ندارد.  وزن: تراکم استخوان , ماهیچه , چربی, پیوندی

ر دلولی فقط آمیالز درون س   در ملخ مونومرها در کیسه های معده تولید می شود وگوارش شیمیایی در کیسه معده پایان می یابد.

 گیاهان هست .

 کیسه های معده, هضم مکانیکی درون هیچ سلولی نیست. ;گوارش نهایی در ملخ جایگاه اصلی 

 انش, ده -هـ  –ن  –, سپس به س ن-غذای نشخوارکنندگان ابتده به س   سنگدان گنجشک به نخاع نزدیک است.
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 ست.ال شده گلوکز :  با هم انتقالی واردسلول پرز می شود) کمک ناقل ( اما خروج آن از سلول های پوششی با انتشار تسهی

 کمک پمپ تامین می شود. که خودش با  سدیم انرژی این کار از شیب کم 

 زبه سلول های مویرگ , آندوسیتو  B12جذب    به سلول های مویرگ , آندوسیتوز  Prجذب    جذب کلسیم در روده فعال

 جذب نمک ها در آبشش ماهی آب شیرین فعال

 نیست نه هورموابزاق تحت تاثیر سیستم عصبی      وسیتوز( , )به محیط لنف : با منافذ(ورود کیلو میکرون به  ) محیط داخلی : اگز

 بافت پیوندی متراکم سلول های یکسان    بافت پوشش رگ ها شبیه سلول های روپوست برگ می باشد.

 بافت سست , انعطاف پذیری شفاف    ماده زمینه ای کم.کالژن بیشتر, 

 زیر غشای پایه , ودر همه لبه های لوله گوارش هست. حاوی هورمون یشتر کشسان, در

 های همیشه باز بقیه تغییر شکل می دهند. Prدر غشا به جز 

 انرژی الزم فیزیکی برای جهت تعیین شده شیب غلظت

سمز فقط اولی ,  انتشار می تواند هم باغشا سلول باشد هم بدون غشا انرژی الزم فیزیکی برای حرکت فعال , همه انتقالی , شیب غلظت

 با غشای سلول است.

در خون رشته های کالژن     غشای پایه جزئی از بافت پوشش است.     ـد آب.فسفولیــپیـ -2کانال آب   -1 ;انتشلر لز غشای سلول 

 نیست.

اشد بای صاف هیچه حرکات کرمی هم می تواند با ماه  اعصابی که بنداره ها کنترل می کنند در قسمت ماهیچه ای هستند نه زیر مخاط.

 وهم مخطط.

 سلول های ترشحی در لوله گوارشی در مخاط و زیر مخاط هست.  حرکات قطعه قطعه کننده فقط با ماهیچه های صاف.

 لوزالمعده , سلول های سطحی معده , ترشح کننده بزاق, پوشش روده باریک

سم زدایی  ,اوره(  )  امونیاک به  هستند که می تواند در تبدیل  پروتین ها ترشح کننده صفرا : بی کربنات ترشح می کندلذا عامل تغییر

 و تبدیل مواد به هم ,   موثر باشد.

بط ه ومیله مرتاه و لولندوسکوپی مخاط به دستگا.در اثر می کندآمیالز لوزالمعده در روده  آنزیم آمیالز   در روده دو نوع هستند.آنزیم 

 د..گاهی ناپدیدر معده می شوند اما چین ها نه.چین های روده همیشه هست اما . است.در سیلیاک پرز ها وریز پرزها حذف

 ی به سمت باال حرکت می کند.گاسترین , سکرتین , هر دو نزدیک پیلور هستند.امژک ها در بینی به سمت پایین.در ن

 ماس هستند.در تک سلولی ها , هیدر, کرم پهن, همه سلول ها ................با گازهای بیرون در ت

 محرک ) گاسترین ( فعالیت حاشیه ای , ریه , کرتین, بی کربنات.

 دو دهان ندارند واز سطح .......تنفس و گوارش می کنند. هر کرم های کدو , تک سلولی ها 

 در بلع دو بنداره باز می شود.اما پیلور نه.کلسترول قسمت عمده کربن , قسمت کوچک شاخه های کوچک

 .: استحکام : تراکم , استخوان , زرد پی.پیوندی  بافت رشته های 

 رشته های االستیک: انعطاف : غضروف, سستدستگاه گوارش در بلع, گوارش, جذب معدنی , ...نقش دارد.

 تخمدان( صفاق همه جای اندام های گوارشی را نمی پوشاند) مری(صفاق قرار نیست فقط اندام های گوارشی را بپوشاند ) مثال :

 ر معده مری الیه زیر مخاط با ماهیچه های مورب ارتباط رارد نه حلقویتنها د

 نقش دارد.  پی حاش ماده مخاط همان غشای موکوزی می باشد عمل آن چسبندگی , لغزیدگی و تنظیم

 اپی گلوت غضروف بوده و پیوندی دارد.

 یماهیچه حلقو -4رگ شبکه عصبی , ,.......سست  -3ماهیچه طولی -2یوندی سست , چربی , رگپ -1الیه های لوله گوارش از باال :

 خاط شامل ماهیچه صاف , رگ , میونه های سست , پوششیم -6یر مخاط ) دارای شبکه ...., میونه های سست , رگ(ز -5
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 ند.می کنغشای پایه است.ماده مخاطی در سراسر لوله گوارش هست اما این بدان معنی نیست که هرسلول لوله گوارش .ترشح  6در 

 ماهیچه های حلقوی)بنداره( جداکننده قسمت های مختلف لوله گوارش هست.

 در حرکات کرمی ماهیچه ها حرکت نمی کنند بلکه به نوبت به انقباض در می آیند.

 همیشه حرکات کرمی قبل از لقمه یا غذا محل انقباض : ماهیچه انقباض دارند.

 .اما بعد از غذا در استراحت هستندبه جز استفراغ

 د.کیموس در آخرین لحظه گوارش و هضم .تولید می شود.زمانی که به در بسته پیلوت برخورد کرد حالت مایع ایجاد می شو

 .کردن قطعات کوچک و جدید / سطح تماس و تولید , احتمال جذب / پیشروی غذاخردنتایج حرکات قطعه قطعه کننده : .

رتیب تاثیر های داخل سطح به تانزیم های روی غشای سلول های استوانه , نزیم اهای غذا پپسین , تریسپین , پروتین های برروی 

 ی پتپیدازهستند.سدارند.پروتئازهای پانکراس  کربوک

 لیپاز در آب حل می شود.اما چربی ها در چربی    آندوسکوپی : تشخیص و درمان

بد , ن , قلب, کوازدهه, سلول های پوششی مایع لنف , زبریمسیر جذب لیپیدها.د    گوارش چربی ها بیشتر براثر لیپاز پانکراس هست.

 کند سکرتین حرکات معده را کند می   گلوتن را در واکوئول ذخیره می کند.پروتین  هست که در گندم یا جو الیه سلولها.

 ی شود.اما ترشح نمدر مری آمیالز هست    و ... کم می شود.امینو اسید  در سیاهرگ خروجی از کبد میزان گلوکز , لیپید و 

 ربناتکهمه سلول های پوششی معده سطح خارجی : مخاط  بی     رده راه است.دهان, بینی , نای, شیپوراستاش 6برای دهان از 

 عالئم هضم کامل لیپیدها , دفع چربی با مدفوع    اما برخی سلول های پوششی غده فقط مخاط

 .شدنالغرپررنگ شدن ادرار , عدم جذب چربیها, .    ارپس زدن صفرا به خون, زردپی, بیلی روبین در ادر

ین تربیشسفولیپید ین لیپید غذاست.فبیشتر ید. تریگلیسیر   میشودپپتید ی پتپیداز تبدیل به  سدر اثر پپسین, دراثر کربوک  پروتین 

 لیپید غشاست.

میالز بزاق آ   کرد هیج آمیالزی قابل جذب نیست.عمل   .تبدیل می شود.مونومرو در دوازدهه کامل به ..تری گلیسرسد و پروتین هر

 آمیالز پانکراس هم روی نشاسته , گلیکوژن موثر است. فقط روی نشاسته

 در ارشذرات غذا ,آنزیم های گوارش, خرد می شوند, وارد سلول می شوند, جذب مدفوع, دفع مواد زاید, ازسوراخ حفره , ..گو

 مرجانیان

خ ق آرواره ای در ملگوارش مکانیکی غذا توسط صفا -  .اما حفره گوارش در کیسه تنان و مرجانیان.داردحفره دهانی تک سلولیها 

 است که قبل از دهان است.

, روده  ده باریکدهان, مری, سیرابی, نگاری, مری, دهان , سیرابی, نگاری, هزارواره , شیردان , رو  عامل ترشح بزاق جویدن غذاست.

 در سایر جانداران گیاهخوار آخرین است.   لین پلرمری که هیدرالیز می شودسلولز است.بزرگدر نشخوار کنندگان او

 در هنگام اگزوسیتوز مقداری از سیتوسل واردمایع بین سلولی می شود.در هنگام آندوسیتوز برعکس

ده عه کننحرکات قطعه قط کبد داری سیاهرگ باب است اما خودش خونش را به باب نمی دهد وحرکات سلولی فقط به جلو می رانداما

 سر و چشم دهان وحلق پالفاریا در ناحیه شکمی است و دور از    به جلوکه یک شیار داردکه لوب بزرگ را در سمت راست می کند.

 جانوران بر حسب تغذیه : گوارش, کرم کدو, انگل ها  مقدار گلوکز در هزار ال بیشتر از سیرابی است.

 هم برون هم درون ) کیسه تنان , پالناریا(    ل غذایی() واکوئوفتک سلول های هتروتر

 ود.شهضم اندامک های پیر وآسیب دیده در گوارش برون سلولی هست.اما گوارش غذا محسوب نمی     فقط برون سلولس) انسان(

 بصل النخاع مرکز عصبی است که در گردش خون و بلع و تنفس نقش دارد.

 ذی افزایش و لیپید ها افزایش می یابد.یاک , مدفوع, مواد مغیلدر افراد س

 ش دارد.کلسیم در استحکام استخوان و دیواره گیاهان نق   ن ها در روده تولید می شوند.وبه کبد منتقل می شوند.یلومیکروک
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 انتقال عضو سراسری هست.پروتین هر    در دیواره گیاهان لیپید و هیدرات کربن و کلسیم هست.

 های سطحی فقط در تماس با الیه فسفولیپید هستند.پروتین  سفولیپیدها ارتباط دارند.اما سراسری با ف پروتین هر 

 های داخل سلول برخورد دارند.پروتین  های سراسری : مایع بین سلولی و سیتوپالسم و فسفولیپیدو   پروتین

 هر کلسترول یا فسفولیپید فقط در یکی از الیه هاست.

 ق ارتباط اندام ها هنوز هست.صفاش نیست اما در غده ها هست.بدون بافت پوشش مکعبی در لوله گوار

 مثل مری, معده و ...چین های معده حلقوی نیست اما روده حلقوی نیست.

 سلول های استوانه ای از یک طرف با محیط داخلی در ارتباط هستنداز طرف دیگر با محیط خارجی ارتباط دارند.

فرا صنیاز به  لیپاز معده آغاز کننده تجزیه لیپید هاست که   محیط داخلی در ارتباط هستند. سلول های پوشش رگ از هر دو طرف با

 چین های معده ماکروسکوپی هستند . چین خوردگی های ریز پرز میکروسکوپی هستند. ندارد.

 رابر استبمعده با روده  میزان ) تری گلیسیرید( در سیاهرگ  غشای احاطه کننده کلیلومیکرون همان غشای شبکه آندوپرمی است.

 زیرا رگ های لنفی تری گلیسیرید را می گیرند نه خونی.

 یهای ورود انزیم در چینه دان گوارش انجام نمی شود مگر آنکه با    گلوکز ومواد غذایی سیاهرگ پرز بیشتر از سرخرگ پرز است.

 مایع بین سلولی برخالف سلول زنده نیست.سیتوسل عضو محیط داخلی نیست.

مز ین حالت اسااز ابتدای مویرگ ها آب خارج می شود به   هایی هستند اکواپورین که در تنظیم آب موثرند.پروتین در غشای واکوئل 

 وششی دارند.در غدد بزاقی شکل سلول های مجرا مکعبی است که بافت پ   سلول های قلبی , اسکریه ها انشعاب دارند.   می گویند.

 تفاوت است.سلول های ماهیچه الیه مخاطی در طول لوله گوارش صاف هستند اما نوع بافت الیه ها م    .هسته در قاعده سلول است

 اما حفرات گوارشی زیاد پیشرفته نیست.  لوله گوارش تغییرشکل می دهد.دارای غده ها و تنوع وظیفه می باشند.

رفه ن یک طنند داشته باشند, ترشحات دارند, امکان جریاولی هر دو محیط خارجی هستند سلول های پوششی دارند تاژک مژک می توا

 در لوله گوارش با پیشرفت مواددفعی افزایش می یابد. غذا را دارند.

ذای غ., گردش خون باز, هموگلوبین ندارد.همولنف دارد در س  نایدیسیملخ بی مهره, استخوان ندارد, اسکلت بیرونی , تنف

 .دارد.نشاسته و سلولزملخ.

چینه دان همیشه آخر مری هست که حجیم هست   داردوهم غذایش.ساختار برگ در غذای ملخ هست.نایدیس ودش    ملخ هم خ

 مخصوصا در پرنده.

ه ملخ د.پیش معدبزاق ملخ مثل موکوز ها عمل می کن  های ورودی دارد. انزیم  گوارش مکانیکی انجام نمیده اما گوارش شیمیایی توسط

 مثل دندان آسیابی ماست.

 ترشح می کنند مثل شیردان گاو هستند.انزیم یسه های معده ک

 ند.سلول های پوششی معده همولنف را غلیظ می کننداما در روده رقیق می ک     مثل پانکراس ما هستند.در معده جذب غذا

د کم ی از مواو جذب بسیاردر بدن ما فرضا سدیم کم است.هر انتقالی کم شده   راست روده ملخ پر از مواد معدنی و اسید اوریک است

لخ بزرگتر مپای عقبی   دراز ترین قسمت لوله گوارش ملخ , معده است.   می شود.تنفس سلولی و غلظت مواد در خون کاهش می یابد.

 و ابتدای روده هم سطح دید.

نزیم آکیسه های معده ده ومعکنترل گوارش مکانیکی است.  فضای پیش معده کمتر از سایر جاهاست و مثل بنداره عمل می کند.

ینه دان افزایش چفرضی  د نبو    پیش معده   معده   غده های بزاق در  در ملخ:انزیم    ترشح می کنند.پیش معده حالت فیزیکی دارد.

 تعداد دفعات غذا خوردن.

 چینه دان شود در ملخ بالفاصله مری باز می   در کرم خاکی حلق است. ع یافته در ملخ چینه دان استتسااولین قسمت ا

 اع دارد.کرم خاکی همه چیز خواراست وکار روده جذب باالست.تسجا ا 3خاکی در  مدر کر
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 در ملخ غده های بزاقی به طناب شکمی نزدیک است.   در ملخ و کرم خاکی دستگاه گوارش وسط رگ هاست.

لخ ست به جز مسنگدان معموال  قبل از روده ا  .سنگدان دارای سنگریزه است  معده و سنگدان هر دو در گوارش مکانیکی نقش دارند.

 بار حرکت می کند. 3.غذا نشخوار پرنده روده پایین ترین قسمت است.در مری در) مستقیم(.

 نگاری کوچک وخم ندارد.پر از سلولز است و هم غذای نیمه جویده می گیرد.

 می شود. ر سیرابی ,میکروب , حرکت و دما باعث گوارشهزارال فقط کامل جویده را می گیرد.د  .قابل جویده می گیرند.کامل هم

له ر تمام لومیشه گفت دپس  باکتری هست در مری, روده و معدهگاو  در دهان  هیچ کدام از سلول ها قدرت ترشح سلوالز را ندارند.

 گوارش

 باال است. اما در مسیر هزارال غلظت  در سیرابی بار اول و بار دوم حالت مایع دارند غلظت پایین است.

رین د , گاستسلول های اصلی وکناری وترشح اسی  مایعاتی که در مسیر اول اضافه می شوند در بلع دوم توسط هزارال جذب می شوند.

 در شیردان هست.

 در معده , مری, ابتدای روده باریک : استفراغ   غادو طرفه ها : در بدن انسان در استفر  شیردان معده اصلی هست.

 جهت حرکت مواد در انسان: از دهان, مخرج.   و , در کیسه تنان ومرجانیان جریان آبدر مری گا

 در انسان بیشترین جهت در روده ها می باشد.

 از روده ها جذب می شوند. K, ,B12ویتامین 

 اریا چشم جامی شکل دارند و سریعتر اجسام را می بینند.نپال در انسان در روده باریک و بزرگ جذب می شود.

 .پشتی  نا صاف ؟؟ ایا درست است در سطح . صاف  حفره گوارش در سطح شکمی

ن ند می تواای موثرند.) البته همگی چون رگ دار صدرتراکم توده شاخ   تراکم استخوان , ماهیچه, چربی همگی بافت پیوندی دارد

 گفت بافت پوششی نیز دارند(.

 نداریلول های جاستنوع زیستگاه ,  تعداد    آن واندام هایی که به آن شکل اند.تنوع گوارش در جانداران: در شکل لوله ودر عملکرد 

 زیستگاه طبیعی است محیط زیست مصنوعی و موقت است.    وجود یا نبود ومنفذ, تعداد منفذ

ات دازه قطعوان در بعضی از کرم ها قطعات مشابه وجود دارد   جاندارانی که شیار دهانی دارنددر آنها غشا کارش کمتر شده است.

 مشخص نیست.

 انگل ها و همگی ..کالوین ندارند و به تنهایی کامل زندگی نمی کنند.   س دارد, کالوین ندارد.بخه کررچ کرم کدو

 پوست کرم کدو معادل معده ملخ و روده انسان است.    سطح  به حجم زیاد هستند.نسبت  کرم ها نازک ودراز 

 می کند . سته بندیدها را تولید می کند وسانترییول ها آنهارا پروتین     ها را روشن و ریبوزم ها. ,  ژندی ان ای  برای تولید مژک

 مژک ها در نزدیک حفره دهانی کوچک می شوند.  را کم می کند.  ای تی پی  حرکت مژک ها از ژن سلول را هدف می کندو

 اولین واکوئل غذایی پر از پلی مر است.  ت است.جاندار در آب حرکت می کندو واکوئل غذایی در سیتو پرم در حرک

 وند.شواین آنزیم ها در بیرون از سلول فعال می   متفاوتی هستندلذا در خود سلول بی اثرند.پی حاش  لیزوزوم ها دارای 

 ؟  به این حالت اسمز می گویند.آیا از ابتدای مویرگ ها آب خارج می شود 

 هر خروج ابی اسمز نیست نه به این حرکت تراوش می گویند پس 

 د.در غدد بزاقی شکل سلول های مجرا مکعبی است که بافت پوششی دارن ها انشعاب دارند دییاسکرمانند  سلول های قلبی 

 این غدد تحت تاثیر هورمون نیستند تحت تاثیر حرکت و اعصابند 

 سلول های ماهیچه الیه مخاطی در طول لوله گوارش صاف هستند 

 د.دارای غده ها و تنوع وظیفه می باشند.دارشکل تنوع لوله گوارش  ت الیه ها متفاوت است.اما نوع باف 

 سلول های پوششی دارند تاژک مژک می توانند داشته باشند,  ولی هر دو محیط خارجی هستند
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 ابد.ترشحات دارند, امکان جریان یک طرفه غذا را دارند.در لوله گوارش با پیشرفت مواددفعی افزایش می ی 

 ., گردش خون باز,س  نایدیسیملخ بی مهره, استخوان ندارد, اسکلت بیرونی , تنف

 .دارد.نشاسته و سلولزهموگلوبین ندارد.همولنف دارد در غذای ملخ. 

  هم غذایش.ساختار برگ در غذای ملخ هست. و داردنایدیس ملخ هم خودش    

 

 

 

 

 

 

 خصوصا در پرنده.چینه دان همیشه آخر مری هست که حجیم هست م 

   های ورودی دارد. انزیم  گوارش مکانیکی انجام نمیده اما گوارش شیمیایی توسط

 بزاق ملخ مثل موکوز ها عمل می کند.پیش معده ملخ مثل دندان آسیابی ماست.

 ترشح می کنند مثل شیردان گاو هستند.انزیم کیسه های معده 

 مثل پانکراس ما هستند

 ول های پوششی معده همولنف را غلیظ می کننداما در روده رقیق می کند.سل   .در معده جذب غذا

   راست روده ملخ پر از مواد معدنی و اسید اوریک است

 در بدن ما فرضا سدیم کم است.هر انتقالی کم شده و جذب بسیاری از مواد کم می شود

   .تنفس سلولی و غلظت مواد در خون کاهش می یابد.

 

 

 

 

 

 

  قسمت لوله گوارش ملخ , معده است.دراز ترین  

 پای عقبی ملخ بزرگتر و ابتدای روده هم سطح دید. 

   فضای پیش معده کمتر از سایر جاهاست و مثل بنداره عمل می کند.

 ده وکیسه های معده آنزیم ترشح می کنندمعکنترل گوارش مکانیکی است.

 د نبو    پیش معده   معده   های بزاقغده  در  در ملخ:انزیم    .پیش معده حالت فیزیکی دارد.

 فرضی چینه دان افزایش تعداد دفعات غذا خوردن. 

   در کرم خاکی حلق است. ع یافته در ملخ چینه دان استتسااولین قسمت ا

 چینه دان در ملخ بالفاصله مری باز می شود 
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 جذب باالست. اع دارد.کرم خاکی همه چیز خواراست وکار رودهتسجا ا 3خاکی در  مدر کر

 در ملخ غده های بزاقی به طناب شکمی نزدیک است.   در ملخ و کرم خاکی دستگاه گوارش وسط رگ هاست.

لخ ست به جز مسنگدان معموال  قبل از روده ا  سنگدان دارای سنگریزه است.  معده و سنگدان هر دو در گوارش مکانیکی نقش دارند.

 بار حرکت می کند. 3.غذا نشخوار قسمت است.در مریپرنده روده پایین ترین  در) مستقیم(.

 نگاری کوچک وخم ندارد.پر از سلولز است و هم غذای نیمه جویده می گیرد.

 هزارال فقط کامل جویده را می گیرد.  .قابل جویده می گیرند.کامل هم

  سلوالز را ندارند.در سیرابی ,میکروب , حرکت و دما باعث گوارش می شود.هیچ کدام از سلول ها قدرت ترشح 

 میشه گفت در تمام لوله گوارشپس  باکتری هست در مری, روده و معدهگاو  در دهان 

  در سیرابی بار اول و بار دوم حالت مایع دارند غلظت پایین است.

  .شونداما در مسیر هزارال غلظت باال است.مایعاتی که در مسیر اول اضافه می شوند در بلع دوم توسط هزارال جذب می  

 سلول های اصلی وکناری وترشح اسید , گاسترین در شیردان هست. 

 در معده , مری, ابتدای روده باریک : استفراغ   غادو طرفه ها : در بدن انسان در استفر  شیردان معده اصلی هست.

  در مری گاو , در کیسه تنان ومرجانیان جریان آب

 جهت حرکت مواد در انسان: از دهان, مخرج.  

گ ها رشود در سنگ صفرا احتمال بسته شدن میال  ید شیباعث افزا زیدارد سنگ صفرا ن میال سنگ صفرا را رابطه مستق ید ال

 نیوبر یلید بدر ادرار هست وجو شهیهم نیروب یلیشود پس ب یو ترشح م دیتول شهیکند صفرا هم یم ریینوار قلب تغ یعنیوجود دارد 

در  ل استفعا ریشود در پانکراس غ یشود از سلول ترشح م یم دیبوده توسط ژن ها تول نیپروتئ نیپسیتر ستیبر سنگ صفرا ن لیدل

 وجود دارد 12فعال کننده آن در  میآنز رایشود ز یفعال م 12 طیمح

 شیافزا نیروب یلیب شیفعال است افزا ریشود اما در پانکراس غ یها م میآنز ریفعال شود باعث فعال شدن سا 12در  نیپسیتر اگر

 رنگ چشم و پوست را به دنبال دارد رییو تغ یزرد

و جذب  دیر تولکمت زین دهایاس نویو جذب شوند لذا آم هیتجز توانندینمهستند  ینیکه پروتئ ییفعال نباشد مولکول ها نیپسیتر اگر

 نیپسیتر ونیمد یدارد به نوعکه در سلول وجود  ینیپروتئ شوند پس یم دیکه لوازم هستند کمتر تول ییهانیشود پس پروتئ یم

 باشدیم

 شوند یم شان کمدیها تول میآنز شتریترییسن ب یکم کار در

 یدهایپیلروده  اهرگیمعده و س اهرگیباب با س اهرگیس.   هستند به جز راه انداز  میکه آخرشان از است آنز ییمولکول ها همه

 شوندیملرگ خونی نوارد  دهایپیرا لزیدارند  یکسانی

 هیزتج دیپیلروده هستند همه مولکول ها را به جز سلولز و  یسلولها یکه در رو ییها میاست آنز کسانیآنها  یدهایپیل زانیم پس

 هیا تجزسلول ه نیتوسط ا تاًینها ار ان ای و  یان ا ید نیپروتئ دراتیمثال کربوه یها تنوع مواد دارند برا میآنز نیپس ا کنندیم

 شوندیم لیمونومر تبد و به   ندشویم لیشده و به نام تبد

مان ه راتازدیه نیباشد اول یسلول ها م یغشا یرو دراتازیه نیاست آخر نوع در روده  یسه نوع است ول یدر لوله گوارش دراتازیه

 کنند یدر واکنش خود آب مصرف ممه امیالزها دهان است ه الزیآم

 سلول روده هستند توسط شبکه یغشا یکه رو ییها میباشد آنز یسلول م یغشا یو درون سلول یگوارش برون سلول نیب مرز

 غشا قرار دارند یساخته شده اند و در رو یآندوپالسم

 کند  یدرجه کار م 3۷ یو دما یدیهاش اس یدر پ نیپپس کنندیبه جذب و گوارش مواد کمک م تیروده در نها یها سلول

 است دیاس نویآم نیساز پپس شیپ ستین دیاس نوین آممحصول آ یول کندیها را آغاز م نیگوارش پروتئ نیپپس
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 کندیم هیرا تجز دهایپیل زین یاندک کندیم هیها را تجز نیپروتئ شتریمعده ب ستیمونومر ن الزیو آم نیپپس محصول

 دهندیحفره را م لیشود که تشک یم دهید یسطح یآن در باال بافت پوشش اتیبرش شکل معده و محتو نیاول در

 وجود دارند ییحفرات غده ها نیا نییپا در

غده ها  اما تند هس کربناتیو ب موسینترشح  یحفره ها دارا یدهند مجرا یحفره م کیخود را به  یغده ها مجرا نیسه تا از ا ایدو  که

 هورمون میآنز نیکنند مثل موس یترشح م یمواد مختلف

  . یکنند مواد معدن یترشح م یگفت غده ها هم مواد آل توانیم پس

ها  هیالهمه  در زیدر همه جا هستند گلبول قرمز ن یمنیا یسست و پوشش یوندیها هستند بافت پ چهیها در معده ماه هیال نیتر میضخ

 دهند یوجود دارد افراد ترشحات غده ها را انتقال م

 ریأثتکار  نیابر  زین زیدرون ر یهستند البته سلول ها یکنار یگفت سلول ها توانیم دهندیم رییهاش معده را تغ یکه پ ییسلولها

 نید کمترفعال دارن یسلول ها دستگاه گلژ یدارند همه  یآلترشح و بزرگ هستند همه سلول ها  یا رهیدا یکنار یدارند سلول ها

  باشندیترشح کننده هورمون م یها سلول ها هتعداد سلولها در رابط

 کم ژنیاکس فیفشار ضع یدوم ادیز ژنیاکس یبا فشار قو یاول:   معده  اهرگیسرخرگ معده با س

 اهرگیدر سرخرگ و س نیهورمون گاستر زانیشود م یکربن حمل م دیدرصد اکس 50از  شیهنوز ب دیآ یکه از معده م رگیاهیس در

 کند یم ریخود تاث دیمانند هورمون رشد بر اندام تول نیتوان گفت گاسترمیندارد  یچندان رییمعده تغ

 دد نداروجو زیها ن نیپوپروتئیل نیوجود ندارد همچن کرونیم لویک یسلول نیب عیما قرمز رمون  کلبول ا هوم یلوله گوارش در

ه به و خون ها کم شد اهرگیحالت فشار س نیا در  شودیوارد عمل م یشود و تلمبه تنفس یدم انجام م عمل مسطح شود افراگمید یوقت

ر هر دیز ها دهلخون به  یمقدار شهیشود هم یو بطن ها آسان م زهایون به دهلتوان گفت ورود خ یپس م کندیبه باال صعود م یراحت

 رندیگ یبطنها در مواقع خاص خود را م یول شودیوارد م یحالت

 شوندیم کیتوان گفت خطوط زد به هم نزد یپس م شوندیگفت سارکومر ها کوتاه م توانیم شودیمنقبض م افراگمید یوقت

 رساند ینقطه م کیکبد به  یهاقسمت شتریاز ب یعنیدارند  ییحالت همگرا یصفراو یمجار

  کنندیم بورع  عمل خود از قلب یدو برا هرهستند  زیشوند هر دو درون ر یم یدر ماده معدن رییهر دو باعث تغ نیو گاستر نیسکرت

 ریأثتتحت  است یربنات ماده معدنک یب دیاول تول فهیدارد وظ فهیالنگرهانس سه نوع سلول دارد پانکراس در کل سه نوع وظ ریجزا

 شود یم ادیز نیسکرت

 شودیکربنات م یاز ب شتریب دیدر زخم دوازدهه اس شودیم جادیکم شود احتماال زخم دوازدهه ا ایقطع شود  اگر

 کنند به جز سلول است یم هیها همه مولکول ها را تجز میآنز نیمختلف است ا یها میدوم پانکراس ترشح آنز کار

 نیفتن ار نیاز ب روندیم نیها از ب کیوتیب یها با آنت کروبیم نیشود ا یم هیها در روده بزرگ تجز کروبیما توسط مدر بدن 

 و اختالل در انعقاد وجود دارد یخونصورت احتمال کم نیدر ا و  شودیب و کا م نیتامیباعث و هاکروبیم

دف ه رایزشود  یترشح م شتریب زین نیباز بشود سکرت شتریبیلورپ دارد هر چقدر میرابطه مستق لوریباز شدن پ زانیبا م نیسکرت

 وجود دارد زین لولس یمخاط هیکه در ال یباشد در حال یماده م یمخاطده است ما موسیکردن ک نثیخ نیسکرت

 شودیترشح م ریکربنات از موارد ز یب

 مائمضشود و هم از  یترشح م یاز روده گوارش کربنات هم یتوان گفت ب یپس م صفرا مخاط روده و معده پانکراس  سهیکبد ک 

نها ت  شند با میزوزیاگر ترشح شوند ممکن است فقط ل ستندین یها گوارش میآنز نیدارند ا ییها میروده آنز یها اختهیاز  یگروه

 است میزوزیل کندیروده ترشح م یکه سلولها یمیآنز

 ندارند میدوتا آنز نیا  -و موسین  صفرا

 وجود دارد دیپیدو نوع لصفراو در  یجانور یسلول یغشا در
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 انواع مولکول های تشکیل دهنده ساختاری غشا در یاخته:

 
 انواع مولکول های در

غشای یک سلول  

 جانوری

 .بیشترین تعداد مولکول های غشا را تشکیل می دهند فسفولیپید ها لیپید ها        

ش آبگریز این بخش آبدوست این مولکول ها سطح داخلی و خارجی وبخ

 مولکول ها بخش میانی غشارا

 تشکیل می دهند. 
چهار حلقه آبگریز این مولکول در بین دم های آبگریز فسفولیپید  کلسترول

 ها در الیه داخلی و خارجی غشا قرار

 می گیرند. 
کربو هیدرات 

 ها
 .مولکول های کربوهیدرات فقط در سطح خارجی غشا دیده می شوند

 ای غشایی معموال به صورت رشته های منشعب دیده می شوند.کربوهیدرات ه

 

 

 

 پروتئین های

 سطحی 

 

این نوع پروتئین ها در سطح داخلی یا خارجی غشا قرار می گیرند وفقط 

  بایک الیه فسفولیپیدی در تماس
هستند.این نوع پروتئین ها نقش های متفاوتی در غشا بر عهده دارند , 

 های مایع بین مانند اتصال به رشته 

 یاخته ای یا فعالیت آنزیمی در سطح داخلی غشا
 پروتئین های پروتئین ها

 سراسری
این نوع پروتئین ها در عرض غشا قرار می گیرند و در تماس با هردو 

  الیه فسفولیپیدی غشا قرار
می گیرند.این پروتئین ها در غشا نقش های متنوعی را برعهده می 

 ی پروتئینی ,گیرند.مانند کانال ها

 آنزیم های غشایی و ... 

 

 

 

 

 

 

 
 

 گروه اصلی جانوران5: 2کادر 

 

 

 انواع یاخته ها

 

 

غشای یاخته ای  

 

 

 اندامک

 

دیواره یاخته ای  

 

 

 راکیزه

 

 

 سبزدیسه

 

 

 پروکار

 یوت

 

 

 باکتری ها
 

همه یاخته های زنده غشای 

 یاخته ای

 دارند که نسبت به مواد مختلف

 

 ندارند
باکتری ها دیواره  بسیاری از

 دارند
 

 ندارند
 

 ندارند

 یوکار

 یوت

 

 

 

 تراوایی نسبی دارند. آغازیان

 

دارنـــــــــــــــ

 ـــــــد
 گروهی دارند معموال دارند گروهی از آغازیان دیواره دارند

یاخته های قارچی و گیاهی دارای  قارچ ها

دیواره در اطراف غشای خود 

 هستند. 

 

 ارندند گروهی دارند

 دارند دارند گیاهان

 ندارند دارند فاقد دیوارهستند  جانوران
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 : روش های عبور مواد از غشای یاخته5کادر                

 
  

 

نوع مولکول های 

 عبوری

 

 

 جهت انتقال مولکولها

 

 مصرف انرژی

 

 محل عبور از غشا

 

 مثال

 

 انتشار
مولکول های محلول 

در لیپید  ومولکول ) 

 (های کوچک

 

 

 مولکول ها در جهت

 شیب غلظت خود 

 غشای یاخته  

 عبور می کنند. 

 

  عدم مصرف
 انرژی زیستی

 )مصرف انرژی

 فیزیکی, جنبشی

 مولکول ها(

بخش لیپیدی 

    غشا

 

 ,انتشار گاز های تنفسی

انتشار اوره در کلیه ها  

           ... و

 

 انتشار تسهیل 

 شده    
 مولکول های محلول در

 آب و یون ها 
پروتئین 

انتقال دهنده  

 

 خروج گلوکز و اغلب آمینو اسیدها

از یاخته های روده به مایع بین  

 یاخته ای

بخش لیپیدی 

غشا یا کانال 

آکواپورین  

 

  ورود وخروج آب از یاخته های بدن
 جانوران و کیاهان

 گذرندگی

 ) اسمز(
 آب 

ز و بیشتر آمینواسید جذب گلوک پروتئین انتقال دهنده

  ,ها

 جذب کلسیم و آهن در روده باریک
  یون ها و مولکول های محلول انتقال فعال

 در آب
مولکول ها در  
خالف جهت شیب 

غلظت خود 

   .منتقل می شوند

مصرف انرژی 

            زیستی
 

جداشدن کیسه 

  غشایی
از غشای یاخته  

 

12جذب ویتامین ب   
فاگوسیتوز ذرات غذایی 

ر پارامسید مرجانیان و  , 

     پالناریا

 درون بری

 )آندوسیتوز(

 

 ذرات درشت و نامحلول در

 چربی
ذرات درشت در 

جهت یا خالف 

جهت شیب غلظت 

     .منتقل می شوند

 

  ادغام کیسه های
 غشایی با غشای یاخته

خروج کیلومیکرون از 

یاخته های پوششی روده      

 برون رانی

 ) اگزوسیتوز(

 

 : مقایسه دو نوع بافت پیوندی13کادر
ماده زمینه ای و  نوع بافت

 تعدادیاخته ها
مقاومت در برابر  انعطاف پذیری رشته های پروتئینی

 کشش
 

  ,بی رنگ ,شفاف ,سست پیوندی سست

 چسبیده ومخلوطی از انواع

 مولکول های درشت مانند

 گلیکو پروتئین

رشته های 

  کـــــــالژن
 و کشسان

  در برابر کشش پذیر زیاد انعطاف
 چندان مقاوم نیست

 در همه الیه های

 لوله گوارش معموال 

در زیر غشای بافت   

 پوششی یافت می شود

 پیوندی متراکم

 ) رشته ای(
تعداد یاخته های آن کمتر 

  و
 ماده زمینه ای آن نیز

 اندک است. 

رشته های پروتئین 

 از

 نوع کالژن ) میزان

 رشته های کالژن

 ز بافت پیوندی آن ا

 سست بیشتراست(

انعطاف پذیری کمی 

 دارد
مقاوم در برابر 

 کشش
استخوانگان فیبری در قلب 

 دریچه های

 قلبی  

 کپسول کلیه

 ر فرایندهای مختلف:دوضعیت چهارراه حلق  -22کادر 

     نحوه بسته شدن 

 عطسه سرفه  استفراغ بلع  

 یمه بازن باز باز بسته  باال آمدن زبان  راه دهان
 باز بسته  بسته بسته باال رفتن زبان کوچک راه بینی
پایین آمدن برچاکنای وباال رفتن غضروف  راه نای

 حنجره 
 باز باز بسته  بسته

 بسته بسته  باز باز انقباض بنداره ابتدایی راه مری

 مقایسه بنداره های مری  -23کادر
 نحوه باز شدن نحوه فعالیت جنس نام بنداره 

 در هنگام بلع: در پی ایجاد حرکات کرمی در حلق غیر ارادی ماهیچه مخطط داره ابتدای مریبن

 در هنگام استفراغ: به دنبال ایجاد حرکات وارونه کرمی در مری

www.konkur.in

forum.konkur.in



                                                                                                                                                                                                                                                                   اثیـغی                                                                                                                                                                                                                                                                 -دهم       رتکیبی  زیست    جزوه 

 

- 26 - 

 هنگام خروج گازهای بلعید شده با غذا از معده
 کرمی درمعدهدر هنگام بلع:به دنبال شکل گیری حرکات  ارادی ماهیچه صاف بنداره انتهای مری

 در هنگام استفراغ, به دنبال افزایش فشاروارد شده بر معده

 هنگام خروج گازهای بلعیده شده با غذا

 به هنگام اختالل در فعالیت آن و ایجاد ریفالکس

 

 : یاخته های ترشحی در معده24کادر 

 
 

 یاخته های پوششی سطحی
 

 ی قلیایی برسطح خودترشح ماده مخاطی زیاد و بیکربنات =ایجاد ماده مخاط
 

 یاخته های درون غده های معده

 

 

 یاخته های ترشح کننده ماده 

 مخاطی
 

 ترشح ماده مخاطی زیاد
 

 یاخته اصلی
 ترشح آنزیم های گوارشی : پپسینوژن ) چند نوع پروتئاز ( ولیپاز

 یاخته کناری

 

 ترشح اسید معده ) کلریک اسی( و عامل داخلی معده

 نده هورمون دریاخته ترشح کن

 غدد مجاور پیلور 

 

هورمون گاسترین را به خون ترشح می کند.که در نهایت باعث افزایش 

  ترشح
 اسید معده و پپسینوژن می شود.

 
 : الیه های تشکی دهنده معده از داخل به خارج 25کادر 
 استوانه ای یک الیه  :بافت پوششی سطحی مخاط

 

فت پیوندی زیرین یاخته های پوششی مخاط معده در با

فرورفته اند وحفره های معده رابه وجود می آورند.مجاری 

                                           .غده های معده به این حفره ها وارد می شود

 

 

 بافت پیوندی سست

 

 یاخته های ماهیچه ای
 بافت پیوندی سست به همره شبکه عصبی زیر مخاط

 

 داخلی ترین الیه  الیه ماهیچه ای

 

 ماهیچه های مورب

 

 الیه میانی
 ماهیچه های حلقوی

 

 الیه خارجی
 ماهیچه های طولی

  الیه بیرونی

 تشکیل شده از بافت پیوندی به همراه بافت پوششی

 

 : هر آنچه که باید درباره صفرا بدانیم 27کادر 

 

 محل تولید

 

 به مجاری صفراوی درون کبد ترشح می کنند. یاخته های کبد صفرا را تولید می کنند وآنرا

 ترکیبات صفرا

 
کلسترول و فسفولیپید  , بیکربنات , صفرا آنزیم ندارد و ترکیبی از نمک های صفراوی رنگدا نهایصفراوی

 لسیتین است.
 زمان ترشح آن

 

ه صفرا منتقل یاخته های کبد به طورپیوسته فعالیت می کنند وصفرا را تولید می کنند.صفرا سپس به کیس

 شده و در آنجا ذخیره می شود.

 زمان ورود آن

 به دوازدهه 
صفرا با فاصله کمی بعد از کیموس به دوازدهه می ریزد. هنگامی که کیموس به دوازدهه وارد می شود 

 دستگاه گوارش در حال فعالیت شدید می باشد.
د بیلی روبین ) ماده ای که از تخریب هموگلوبین صفرا در دفع برخی مواد مانن دفع برخی مواد از بدن نقش صفرا 

 گویچه های قرمز در کبد

 به وجود می آید( وکلسترول اضافی نیز نقش دارد. 
 کاهش عوارض

 ترشح صفرا 
نمک های صفراوی ولیسیتین به قطره های چربی ) تری گلیسیرید( می چسبند وآن ها  گوارش مکانیکی چربی ها

  را به قطره های
تبدیل می کنند تا لیپاز آنها را آب کافت ) هیدرولیز( کند.بنابراین  بسیار ریز

 صفرا با گوارش مکانیکی 

 چربی ها گوارش شیمیایی آنها را تسهیل می کند.
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 سنگ کیسه

 صفرا 
گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول ) یا یک ماده دیگر( در کیسه صفرا رسوب می کنند وسنگ کیسه صفرا 

 .ایجاد می شود

زان کلسترول در صفرا به میزان چربی غذا بستگی دارد افرادی که چند سال رژیم پرچربی داشته باشند می

 بیشتر در معرض تولید 

سنگ صفرا قرار می گیرند.سنگ , مجرای خروج صفرا را می بندد و درد ایجاد می کند.در پی آن بیلی 

 روبین از صفرا به خون 

 افزایش می یابد و در بافت ها زردی ) یرقان ( پدید می آید . باز می گردد لذا بیلی روبین در خون

 عملکرد یاخته های کبدب در کتاب دهم :

 ترشح صفرا : صفرا باعث گوارش مکانیکی چربی ها می شودوعملکرد آنزیم های گوارشی برآن ها را تسهیل می کند. _1

 ی کند.ا جذب گلوکز یا وارد نمودن آن به خون به هم ایستایی کمکمب -2

 لوکز اضافی را به گلیکوژن تبدیل کرده و ذخیره می کنند.گ -3

 مینواسیدهای اضافی را با اسید چرب و اوره تبدیل می کنند.آ -4

لمعده( و پانکراس) لوزا                                  م زدایی آمونیاک را انجام داده وآن را به اوره تبدیل می کنند.س -5

 شیره آن:
 ده محل غ

 پانکراس
 .در زیر و موازی با معده قرار گرفته است

 خون سیاهرگی پانکراس و طحال, با سیاهرگ باب تخلیه می شود.
 ترشحات

 پانکراس
 یون بیکربنات

 آنزیم های گوارشی شامل چند نوع پروتئاز , انواع لیپیاز آمیالز و نوکلئاز
  تنظیم
 ترشح 

 پانکراس

 تنظیم عصبی

 

 بر میزان ترشح شیره پانکراس موثر هستند.اعصاب خود مختار 

هورمون سکرتین سبب افزایش ترشح بیکربنات ) نه آنزیم ( از پانکراس  تنظیم هورمونی

 می شود.

آنزیم های 

 پانکــــــراس
 پروتئاز

 

پروتئازهای لوزالمعده به شکل غیرفعال ترشح می شوند.تریپسین یکی از این آنزیم 

ک فعال می شودهاست که درون روده باری . 

 .تریپیسین پروتئازهای دیگر را نیز فعال می کند

 .خود تریپسین تحت تاثیر یک نوع پروتئاز دیگر فعال می شود

پروتئازهای پانکراس وآنزیم های ترشح شده از روده پروتئینها را به آمینواسید 

 .تبدیل می کنند

لوزالمعده را نیز تجزیه کنند لذا و می توانند خود  لوزالمعده قوی و متنوع اند پروتئازهای

 بدن برای جلوگیری از این

مسئله این آنزیم ها را به صورت غیر فعال ترشح می کند.این آنزیم ها درون روده باریک  

 فعال می شوند.
 آمیالز

 

آمیالز لوزالمعده همانند آمیالز بزاق قادر به تجزیه سلولز نمی باشد این آمیالزنیز 

دی ساکارید و مولکول درشتی نشاسته را به یک   
مولکول گلوکز تجزیه می کند سپس این مولکول ها تحت تاثیر آنزیم های  9تا3شامل 

 .آزاد شده از یاخته های روده باریک به مونوساکارید تجزیه می شوند

 

 لیپازها

 

گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می  
ودیگر آنزیم های تجزیه کننده لیپید ها  شود.لیپاز  

در دوازدهه تری گلیسیرید ها و لیپید های دیگر مانند کلسترول و فسفولیپید ها را 

 .اب کافت می کنند

 

تجزیه نوکلئیک اسیدها به واحد های  نوکلئاز

 سازنده خود.
 : مسیر عبور صفرا و شیره پانکراس 30کادر 

 های گوارشی: گوارش انواع مولکول 31کادر

گوارش پروتئین  گوارش کربوهیدرات ها  

 ها 
 گوارش چربی ها

نشاسته را  ,آمیالز بزاق دهان

به یک دی ساکارید و 

 3مولکول درشتی شامل 

مولکول گلوکز  9تا

 تبدیل می کند.

- - 

گوارش اندک لیپید پپسین در محیط  - معده
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اسیدی معده 

گوارش پروتئین 

ها را آغاز می 

کند.و آنها را 

 به مولکول های

کوچکتر ) پلی 

پپتیدهای کوچک( 

 تبدیل می کند.

 ها در معده

روده 

باری

 ک

آنزیم های  

شیره 

 پانکراس

 آمیالز پانکراس نیز
نشاسته را به یک دی 

ساکارید و مولکول 

 9تا 3درشتی شامل 

مولکول گلوکز تبدیل 

 می کند  

پلی پپتیدهای 

کوچک تحت 

تاثیرآنزیم های 

پانکراسی به 

مولکول های کوچک 

تر و آمینواسید 

 تبدیل می شوند. 

لیپاز و دیگر 

آنزیم های تجزیه 

کننده لیپید) 

مانندفسفولیپاز( 

که همگی از 

دوازدهه ترشح شده 

اند تری گلیسیرید 

ها و کلسترول و 

فسفولیپیدها را 

 آب کافت می کنند.
روده 

 آنزیم های
آنزیم هایی که بر 

سطح یاخته های پوششی 

باریک وجود روده 

دارند دی ساکاریدها 

و کربوهبدرات های 

درشت تر را به 

مونوساکارید تبدیل 

 می کنند.

نوعی آنزیم 

گوارشی که توسط 

یاخته های پوششی 

روده باریک ترشح 

می شود.مولکول 

های کوچک دو یا 

چند آمینواسیدی 

را  به 

آمینواسیدتجزیه 

 می کنند.

- 

چین 

 حلقوی 
الیه های مخاط و زیرمخاط چین میخورند وچین عای حلقوی در دیواره روده باریک 

 را به وجود می آورند.
 برجستگی های الیه مختط بر روب چین حلقوی پرز را ایجاد میکند پرز

سطح هر پرز از یاخته های پوششی استوانه ای شکل تشکیل شده است.بیشتریاخته 

کننده ماده مخاطی  های پوششی در یک پرز از نوع جذبی و برخی از آنها ترشح

هستند.در مرکز پرز بافت پیوندی سست وجود دارد که حاوی یاخته های ماهیچه 

 صاف است این یاخته های ماهیچه ای موجی حیرکت پرز ها می شود.

 هرپرز حاوی سرخرگ, سیاهرگ, شبکه مویرگی خونی و مویرگ لنفی است.

ر هستند.ایم مویرگها مویرگ های خونی در پرزهای روده باریک از نوع منفذ دا

باداشتن منافذ گسترده مشخص می شوند که با الیه ای پروتئینی پوشیده شده 

 اند.الیه پروتئینی عبور مولکول های درشت مثل پروتئین ها را محدود می کند.
غده 

 روده
در بین پرز های موجود بر سطح چین خوردگی های روده فرورفتگی هایی وجود 

ای نیز حاوی ماده مخاطی می  غده روده.را تشکیل می دهنددارد که غدد روده ای 

باشد اما عالوه بر این یاخته ها درون غده روده ای یاخته ترشح کننده هورمون 

 ترشح کنند.

 

ریزپر

 ز
 چین خوردگی غشای یاخته های پوششی جذبی ریزپرزها را ایجاد می کند.

 

 
 : جذب مواد مختلف در روده34کادر

فرایند خروج از یاخته  یاخته پوششی روده فرایند ورود به 

پوششی روده و ورود به 

 مایع بین یاخته ای
  گلوکز

انتقال فعال )از طریق هم انتقالی 

 با یون سدیم(

 انتشار تسهیل شده

آمینواسیده

 ا
اغلب از طریق انتشار بیشتر از طریق انتقال فعال ) از 

 تسهیل شده
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 (طریق هم انتقالی با یون سدیم

برخی از طریق انتشار تسهیل شده ) 

 ن نیاز به شیب غلظت یون سدیم(بدو

برخی از طریق انتقال 

 فعال

لیپیدها 

وویتامین 

  های
محلول در 

 چربی

از طریق انتشار ساده و با عبور از 

 بخش لیپیدی غشا
به شکل کیلومیکرون و 

 با فرآیند برون رانی

آب و مواد 

 معدنی
آب به روش اسمز و مواد معدنی 

ناگون به شکل انتشار و انتقال گو

فعال جذب می شوند.کلسیم وآهن با 

 انتقال فعال جذب می شوند.

- 

ویتامین 

 های محلول

 در آب 

 - باانتشار یا انتقال فعال

 از طریق درون بری  B12 ویتامین

 
- 

 

 : روده باریک و روده بزرگ34کادر 

 روده بزرگ روده باریک 

وجود چین های حلقوی و 

 پرز
 فاقدچین حلقوی و پرز ارای چین حلقوی و پرزد

 ,کولون باال رو ,روده کور دوازده و سایر بخش ها بخش های تشکیل دهنده

کولون پایین  ,کولون افقی

 رود و راست روده
قطر روده باریک کمتر  قطر

 از روده بزرگ است
قطر روده باریک کمتر 

 از روده بزرگ است
ماده مخاطی آب و یون  ترشحات

ای مختلف از جمله ه

بیکربنات وآنزیم 

 گوارشی

 ماده مخاطی بدون آنزیم

 مکان اصلی جذب جذب

جذب آب , یون ها , 

مواد غذایی, ویتامین 

 ها و مواد معدنی

اندکی  یون ها , جذب آب

که درون  B12 ویتامین

روده بزرگ تولید می 

 شود.
حرکات کرمی و قطعه  حرکات

 قطعه کننده
ی حرکات آهسته انجام م

 شود.
بنداره پیلور بین معده  بنداره

 و روده باریک

بنداره انتهای روده 

 باریک 

بنداره داخلی مخرج) 

 (عضله صاف

بنداره خارجی مخرج ) 

 عضله مخطط(
محل پایان گوارش  گوارش مواد

 شیمیایی و مکانیکی
- 
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همه چی در مورد کبد      

 

 دهید دیگلبول سف جهیدر نت شودیم دهیتواند گوارش داشته باشد چون در هر جا خون د یم کبد

را با  یذرات اضاف ای یبوم ریغ یتواند سلول ها یهم وجود دارد که م لیپس نوتروف شودیم

گوارش کند یخوار گانهیب  

 نیمختلف همچن یها نیداشته باشد پروتئ یهواز یو هم تنفس ب یس هوازتنف تواندیکبد هم م 

کند هیتجز ازین بیها را به ترت یچرب  

وجود  رهیمکمل و غ یها نیپروتئ دیسف یگلبولها یگردش خون است و در خون تمام یدارا یمنیا 

دارند یکبد نقش موثر یمنیدارد ا  

 بیتخر قیاز طر نیکند همچن دیکربن تول دیاکس ید یتنفس سلول قیتواند از طر یدفع کبد م 

 یصفرا تجمع م سهیبه نام ک یمخصوص سهیکند در ک دیتول نیروب یلیقرمز خون  ب یگلبول ها

تواند  یصفرا م قیاز طر نیشود همچن یم ۱۲ترشح مشترک آن با پانکراس وارد  قیو از طر ابدی

را دفع کند یضافکلسترول ا  

ضرراست بطن  یشده به قلب رفته و بده یاز تمام بدن جمع آورکه  یمواد در گردش مواد خون 

ها و پانکراس و معده و طحال رفته چپ و بطن چپ و از آنجا روده زیراست شش چپ و راست دهل

 یدرون خون هم برا ییو مواد غذا یخون یجا جمع شده و به کبد رفته و کبد از محتوا کیاست در 

کندیاستفاده م مواد رهیذخ یخود و هم برا یاسلوله  

و  ۲ یمرحله اس ج نترفازیهستند پس  مراحل ا توزیممیتقس یفقط دارا یکبد یمثل سلولها دیتول 

 یهمه نقاط واراس نزیتوکیس ای توپالسمیس میپروفاز پرومتافاز متافاز آنافاز و تقس میدر مرحله تقس

 یا تههس ریغ یحلقو یاو کروموزوم ه یعدد کروموزوم هسته ا ۴۶داراست  میسانترومر دوک تقس

وجود دارد یتوکندریدر م  

را  ازیمورد ن یها نیهمچن یغشا بدون مصرف انرژ قیخود را از طر ازیتواند آب مورد ن یجذب م 

که با  ییها نیپروتئ یداخل سلول و برخ توزیآندوس قیداخل و خارج کند درشت مولکول ها از طر

انتقال الکترون پروتون  ساز به  رهیکه از زنج یشده از مصرف مواد مغذ دیتول یپ یت یمصرف ا

خود را وارد واز سلول خارج کند ازیآمده است مصرف کرده و مواد مورد ن وجود  

هستند وتیوکاری یکبد یسلولها یتمام   
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شوند که  یم دهید زین یعصب یهستند سلول ها یسیو رونو یهمانندساز یدارا یکبد یسلولها 

و  یسیرونو یدارا یکبد یهاسلول یدارند در حالت کل یسینورو یندارند ول یهمانند ساز

 یها میبا استفاده از آنز یشود همانند ساز یمربوطه انجام م یها میهستند که با آنز یهمانندساز

 قیاز طر مرازیپل یآرن قیاز طر یسیدهد مد رونو یانجام م یمراز و همانند ساز یپل ینید و کازیهل

 یو خط یحلقو یکه همانند ساز میکند دان یرا آغاز م یسیتصل شده و رونوم یان ا یراه انداز به د

 هسته متفاوت است

گلوکز به  هیدارند گلوکز تجز یتنفس هواز رایهستند ز کسیا یدارا یکبد یکبد و سلولها کسیا 

دیتول جهیفروکتوز دو فسفاته  در نت  atp اترویشده است پ رواتیپ دیاچ  و تول یاچ و افا د یانا د 

کرپس وارد شده و   تیآ شود  که در نها میکوآنز لیو به است افتهی شیاکسا atp co۲ fadh 

کند  سپس یم دیمورد نظر را تول nadhو fadh2وnadh 

 

و کازیهل یها میخود آنز یکه کبد در سلولها مییبگو میتوانیم  rna و  مرازیپل یان ا یمراز و د یپل

را دارا است یا اختهیموثر در تنفس  یها میساز و آنز یپ یت یا میآنز ... 

 دیدر کربس تول شودیم دیمرکب تول یها و قندها نیپروتئ یگلوکز و چرب هیدر تجز یپ یت یا 

شود  یم دیانتقال الکترون تول رهیدر زنج شودیم NADH گلوکز در چرخه کربس و  هیدر تجز

شود یم دهید یکیتالک ریدر تخم نیانتقال الکترون و همچن رهیدر زنج نیهمچن FADH 

شود یم دهیانتقال الکترون د رهیدر چرخه کربس و زنج   

مثل  رندهیگ مرازیپل یمثل آر ان ا یمیآنز نیشود پروتئ یم دهیها در کبد د نیاز پروتئ یانواع 

انتقال دهنده مثل پمپ کانال  نیشود پروتئ یم دهیزن که در خون موجود در کبد د یآنت رندهیگ

است و ممکن است  یوندیبافت پ یکبد دارا رایمثل کالژن و کشسان ز یدار لذت چهیدر ینشت یها

شود دهید ییرشته ها  

و  نیاکت یهارشته  توپالسمیس میدر تقس ۳۰در  رایدارند ز نیوزیو م نیاکت یانقباض نیپروتئ 

دهند یم لیتشک یوجود دارند که حلقه انقباض نیوزیم  

نوع  نیا یهستند که در حالت کل یعصب یسلول ها یدارا یبدهورمون دارند که بافت ک نیپروتئ 

را هم دارند نیپروتئ  

سلول میدر تقس یموجود در نقاط وارس یها نیدارند پروتئ یمیتنظ نیپروتئ   
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دارند یبه خون هم ترشحات مختلف یحس فرا است ول قیاز طر شتریترشحات کبد ب   

  

و  نیموثر بر کبد مثل انسول یو هورمونها یبعص یفرمول ها میتوان یم یهورمون در حالت کل 

 گلوکاگون را در نظر گرفت

هستند که در  یاز جمله مواد معدن میو پتاس میشده در کبد مثل آب آهن سد دهید یمواد معدن 

شود رهیدر کبد ذخ تواندیآهن م میدان یم نیهمچن شوندیم نیکبد ا  

موجود در کبد  یها از جمله مواد آل دراتیوهکرب دهایپیها ل نیموجود در کبد پروتئ یمواد آل 

 هستند

راتییتغ   ph جهیشود در نت یم دیگلوکز هاش مثبت تول هیدر اثر تجز یدخالت دارد در حالت کل 

در دیاکس یکربن د دیدر اثر تول نیو همچن شودیم یدیسلول اس  ph خون موثر است 

مخصوص به خود را  یها نیه پروتئهستند ک یسیعوامل رونو قیژن در کبد از طر انیب میتنظ 

شود یم دهید رهیراه انداز و غ ندهیافزا یتوال یدارند و دارا  
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