بروامه آزمًن های آوالیه زیست شىاسی لیمًترش

آزمًن َای آوالیه زیست شىاسی – لیمًترش
 ٕٝٞچیض اص صٔا٘ی ضشٚع ضذ و ٝعشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی پٛست ا٘ذاصی وشد٘ذ

 ٚسثه سٛاالت

صیست ضٙاسی تغییش وشد ،ایٗ ٔثُ ی ٝضٛن تضسي دس سش خّس ٝوٙىٛس ساَ  30ت ٝوٙىٛسی ٞای ا ٖٚساَ ٚاسد ضذ ،اص ا ٖٚصٔاٖ تٝ

تعذ صیست ضٙاسی وٙىٛس سثه سٛاالتی ت٘ ٝسثت سخت تش اص وتاب ٞای تاصاسی ضذ و ٝخیلی ها با فقط تغییر ظاهر تست ها
(چىد مًردی ي برخالف هماوىد ي  )...سعی کردود که تطابق با کىکًری های اخیر را حفظ کىىد يلی گًیا ایه حقه کار آمد
وبًد  ٚدس ساَ  39تاص ٓٞضٛن تضسٌی ت ٝوٙىٛسی ٞای ساَ ٚ 39اسد ضذ ،ایٗ یعٙی صً٘ خغش تشای وٙىٛسی ٞای ساَ تعذ !!
أا اص ایٗ تاسیخچ ٝچٙذ ساِ ٝتٍزسیٓ ،دس ٍ٘اٞی ٌزسا ت ٝسٛاالت وٙىٛس اص ساَ  30ت ٝتعذ ،یه نکته خیلی مشهود دیده می شود،
سٛاالت سخت ضذ ٜاست ِٚی اوثش تست ٞا تا ٔفاٞیٓ ٔٛخٛد دس وتاب لاتُ پاسخ ٌٛیی است ،وٙىٛس  39تا  ٕٝٞسختی ٞای
خٛدش ،تاصْ  ٓٞتشای وسة دسصذ تاالی  05آٖ  ٓٞفمظ تا ٔغاِع ٚ ٝتسّظ تش وتاب دسسی دٚس اص دستشس ٘ثٛد،

حاال جالبٍ بذيویذ تًی َمًن سال  49اکثر بچٍ َای کىکًر یعىی  %44کىکًریَا  ،درصذ زیستی

پاییه تر از  %05داشتىذ.

ساَ  ٚ 30دس وٙىٛس اخیش عشاحاٖ تست ٞای سختی دس آصٔ٘ ٖٛزاضتٙذ (خضء چٙذ تست اتٟاْ داس ٚیه تست غّظ) تالی تست ٞای
وٙىٛس ،تست ٞایی وّیط ٝای تا ٘ىات ٔعِٕٛی تٛد.

چىذ وکتٍ قابل استىباط ري براتًن بایذ شرح بذیم :
آس ٖٛتش ضذٖ سٛاالت وٙىٛس  ،30دِیُ تش ایٗ ٘یست و ٝعشاحاٖ دس وٙىٛس  30دٚتاسٜ
تٕٞ ٝیٗ ٔٛٙاَ عُٕ وٙٙذ ،چٙاٖ چ ٝدیذیٓ و ٝدس وٙىٛس  39تعذ اص وٙىٛس  ،30سٛاالت آساٖ تش تٛد ٚ
حتی د ٚدسصذ  ٓٞ 055صد ٜضذ.

شایذ یه قانون باشه که سال های زوج کنکور سخت تر طرح میشه در درس زیست شناسی!
تشای پاسخ ٌٛیی ت ٝاوثش تست ٞای وٙىٛس٘ ،یاص ت ٝدا٘ستٗ ٘ىات خیّی عدیة غشیة  ٚخاسج اص وتاب ٘یست ،فُم

کتاب درسی ي برداشت وکات مفًُمی ي استذاللی اص أ ٖٚی تٞ ٝ٘ٛش وسی س ٚت ٝدسصذ تاالی  05تا  05دس
وٙىٛس سشاسشی تىط.ٝ٘ٛ
تٛی ایٗ صٔی ٝٙتایذ اص تست ٞایی وٕه ٌشفت و ٝایذٞ ٜای خذیذ اص وتاب دسسی یا تیا٘ی خذیذ اص ٘ىات ٕٞیطٍی وتاب داس٘ذ.
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آصٔٞ ٖٛای صیست ضٙاسی ٔی ت ٝ٘ٛوٕه تضسٌی تاض ٝدس ایٗ سا ٜو ٝت ٝضٕا دیذٌا ٜتذ ٜو ٝچطًری بٍ کتابتًن وگاٌ کىیذ،

ایٗ ل َٛسٔ ٚیذیٓ وٞ ٝیچ تستی ٘ىت ٝای خاسج اص وتاب یا ی٘ ٝىت ٗٔ ٝدسآٚسدی  ٚتذ ٖٚاستذالَ ٘ثاض ،ٝنگاه به کتاب درسی ،دام
های آموزشی ،نحوه تست زنی ،پاسخ نامه های تشریحی کامل و کادرهای درسنامه ای زیست شناسی قوی و پر نکته سا ٜسٚ
تشای وسة تٟتشیٗ ٘تید ٝتشای ضٕا ٕٛٞاس ٔیوٌ ،ٝٙفت ٝخیّی اص ستثٞ ٝای تشتش دس استثاط تا ویفیت سٛاالت  ٚپاسخ ٘أٌٛ ...ٚ ٝاٜ
ٕٞیٗ لضی ٝاست.

دالیل شرکت در آزمًن َای زیست شىاسی – لیمًترش
ايلیه ي مُم تریه دِیُ ویفیت سٛاالت ٘ ٚىات  ٚایذٞ ٜای ٔٛخٛد دس سٛاالت ٞستص و ٝتذٚس اص آٚسدٖ ٘ىات خاسج اص
وتاب ٔ ٚچ ٌیشی اص دا٘ص آٔٛصاٖ و ٝدس آصٔٞ ٖٛای دیٍش تٚ ٝفٛس یافت ٔیط ،ٝسٛاالت آصٔ ٖٛوأال استا٘ذاسد ٔ ٚغاتك تا

خظ ٔ ٚطی عشاحاٖ وٙىٛس سشاسشی است  ٚت ٝارعاٖ خیّی اص ضشوت وٙٙذٌاٖ پاسساَ ،تسیاسی اص ٘ىات آصٔٞ ٖٛا دس وٙىٛس
سشاسشی  30تا ٕٞاٖ ادتیات آٔذ ٜتٛد .ایٗ ٌٛاٞی تش ادعای ٔاست و ٝاعتماد داسیٓ تست َای کىکًر دارای ادبیات ي

رياوشىاسی خاصی َستىذ ي فقط سخت کردن الکی سًال ي پیچًوذن دلیل بر استاوذارد ي مطابق کىکًر بًدن ویست.
دلیل دیگهٚ ،خٛد پاسخ وامٍ َای کامل ي جامع است ،تشسسی ته ت ٝته ٕٝٞی ٌضیٞٝٙا ،اسائ ٝوادسٞای أٛصضی ؤ ٝثحث
ٞای پش سٛاَ  ًٌٙ ٚدس وتاب دسسی سا تشای دا٘ص آٔٛصاٖ ٚاواٚی وشد ٚ ٜف ٟٓدلیك وتاب دسسی  ٚتسّظ وأُ تش ٔتٗ وتاب دسسی
سا تٕٞ ٝشا ٜداسد.
دلیل سومٚ ،خٛد فایل تحلیل آزمًن ي بررسی وکات ي دام َا ي وحًٌ ی پاسخ گًیی دايطلبان بٍ سًاالت آزمًن و ٝتشای
تحّیُ آصٔ ٖٛتٟتش دس ٍٙٞاْ تشسسی پاسخ ٘أ ٚ ٝتش٘أ ٝسیضی تشای آصٔٞ ٖٛای تعذی تسیاس ٔفیذ خٛاٞذ تٛد.
دلیل چهارم ،وجود آزمون مکمل که قبل از هر آزمون به عنوان پیش آزمون هماهنگ با سواالت آزمون تشٌزاس ٔی-
ضٛد  ٚضٕا لثُ اص آصٔ ٖٛلّٓ چی دٔ ٚدٕٛع ٝوأُ اص سٛاالت سا واس خٛاٞیذ وشد.
دلیل پنجم ،حضٛس تیطتش ستثٞ ٝای تشتش دس آصٔٞ ٖٛاست ،ایٗ اتفاق حس سلاتت خٛتی تشای ضٕا عضیضاٖ فشأ ٓٞی وٙذ.
دلیل ششم ،تشٌضاسی آصٔٞ ٖٛا ت ٝصٛست حضٛسی دس ٔذاسس  ٚآٔٛصضٍاٞ ٜای تشتش وطٛس است و ٝضٕا عضیضاٖ

تشای ٞش چ ٝتٟتش  ٚتاویفیت تش تشٌضاس ضذٖ آصٔٞ ٖٛا ٔی تٛا٘یذ ت ٝصٛست حضٛسی آصٔ ٖٛسا ضشوت وٙیذ ،چ ٝتسا ایٗ واس ویفیت
٘تایح  ٚضشایظ خّس ٝسا تٟتش ضثی ٝساصی وٙذ.
دلیل دیگر ،تٛصی ٚ ٝتاویذ تسیاسی اص دتیشاٖ تشتش وطٛس دس عشص ٝوٙىٛس  ٚستثٞ ٝای وٙىٛسٞای ٌزضت ٝاست و ٝتش ٔفیذ تٛدٖ ایٗ
آصٔٞ ٖٛا اضاس ٜداضت ٝا٘ذ.
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دلیل هشتم ،وجود بخش پرسش و پاسخ

در سایت و ٝضٕا ٔی تٛا٘یذ ٞش ٌ ٝ٘ٛاضتثا ٚ ٜسٛاالت  ٚاضىاِی سا دس

ایٗ تخص ٔغشح وٙیذ ٙٔ ٚتظش پاسخ تٛسظ سایش دٚستا٘تاٖ  ٚادٔیٗ ٞای تخص پشسص  ٚپاسخ ( ادٔیٗ دا٘طدٛیاٖ  ٚستثٞ ٝای تشتش
وٙىٛس ٞ 30ستٙذ) تاضیذ.
اٌش تاصْ د٘ثاَ دِیُ  ٚاستذالَ ٔی ٌشدیذ تٟت ٖٛتوصیه می کنیم نمونه سواالت و پاسخ نامه های نمونه در سایت را مشاهده کنید.

درنهبیت هم اگر دوست دارید مطمئن بشید که طراح سواالت چه کسبنی هستند بب بگیم :

آصٔٞ ٖٛای آ٘الیٗ صیست ضٙاسی تٛسظ عشاحاٖ آصٔٞ ٖٛای لّٓ چی ٌ ٚاج  ٚدتیشاٖ تشخستٝ
صیست ضٙاسی وطٛس ؤ ٝذسس ضثىٝی آٔٛصش ٘یض ٞستٙذ  ٚستثٞ ٝای تشتش وٙىٛس ٞای اخیش
عشاحی ٔیطٝ
کیفیت سواالت ،تضمین ما به شماست.

تشای ثثت ٘اْ  ٚاعالعات تیطتش حتٕا ت ٝتخص سإٙٞای ثثت ٘اْ سایت ٔشاخع ٝوٙیذ  ٚتا دیش ٘طذٜ

تشای وسة تٟتشیٗ ٘تایح دس وٙىٛس  30تِ ٝیٕٛتشش تپی٘ٛذیذ.
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

مؤلفان گرامی کتاب درسی این فصل را خیلی خاص و متفاوت تألیف کردهاند این قدر متفاوت که از یک پستاندار (وال) شروع شده و در نهایت به گاو ختم شده استت بذتیریم متا تم
چارهای نداریم که به ترتیب عنوان ای کتاب درسی احترام بذیاریم

وال
ویژگی بدنی
 -1والها بزرگترین جانوران (نه جانداران!!) کرهی زمین هستند.
 -2وال کوژپشت از نظر اندازه  61متر درازا دارد و  27تن وزن.
 -3وال کوژپشت دندان ندارد بلکه چند ردیف اندام شانه مانند در دو طرف آروارهی باالی خود دارد.
 -4دم عقبی وال کوژپشت افقی بوده و با حرکت عمودی آن در آب رو به جلو حرکت میکنند.

ویژگی تغذیهای
 -1وال کوژپشت جهت تأمین ماده و انرژی برای بدن  27تنی خود نیاز به غذای فراوان دارد.
 -2غذای این جانور ماهیهای کوچک و خرچنگهای ریز ساکن دریاهاست.
 -3وال کوژپشت برای غذاخوردن نخست دهان و گلوی خود را باز میکند و مقادی ر زیادی آب به همراه جاندارانی در آن شنا میکنند وارد دهان و گلووی خوود
میکند.
نکته :در این حالت حرکت آب و مواد درون آن از ابتدای دهان به سوی گلو میباشد.
 -4در مرحلهی بعد وال کوژپشت دهان خود را میبندد آب از دهان خارج میشود ،اما ذرات موجود در آب در الی اندامهای شانه مانند او گیر میکند.
نکته :در این حالت حرکت آب و مواد درون آن از گلو به سوی ابتدای دهان (اندام شانه مانند) میباشد.
 -5در مرحلهی بعد از مرحلهی باال ،جانور موادی که در الی اندامهای شانه مانند گیر کردهاند را میبلعد و وارد معدهی خود میکند.
نکته :در این حالت حرکت مواد غذایی از دهان (اندام شانه مانند) به سوی گلو سپس معده میباشد.
نکته :مسیر حرکت غذا در وال کوژپشت تا هنگام بلع:
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.
د ان  گلو  د ان و اندام شانه مانند  گلو و سپس بلع

 -6معدهی وال کوژپشت در هر وعده میتواند در حدود نیم تن مواد غذایی را در معدهی خود جای دهد.
نکته :وزن غذای روزانهی این وال به حدود  7تن میرسد .بنابراین روزانه  4وعده غذایی نیم تنی میخورد.
 -7در وال کوژپشت گوارش مکانیکی از دهان و گوارش شیمیایی از معده آغاز میشود.
 -8غذای بزرگترین جانوران (مثل وال کوژپشت) از ریزترین جانوران (ماهیهای کوچک و خرچنگهای کوچک) تأمین میشود.

ویژگی ترکیبی والها
 -1والها جزء مهرهداران اند بنابراین مانند آنها  4نوع بافت اصلی ،دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) و محیطی ،دفاع اختصاصی (ایمنی هوموورال و ایمنوی
سلولی) و غیر اختصاصی دارند اندامهای جلویی آنها اساس یکسانی داشته و همولوگ میباشند رویان همگی یک دم ،چهار جوانه (منشواء انودامهای حرکتوی
است) و یک حفرهی گلویی دارد .مغز مهرهداران در دوران جنینی شامل سه بخش مغز جلویی ،مغز میانی و مغز عقبی است.
 -2والها جزء پستانداران هستند بنابراین مانند سایر پستانداران دارای پردهی سه الیهی مننژ ،دیافراگم کامل ،قلب چهار حفرهای و گورد

خوون معواع و

بسته دارند .والهای ماده در حین بارداری جفت تشکیل میدهند .والهای ماده دارای رحم و غدد شیری هستند در پستانداران بیشترر هزینوههای الزم بورای
پرور

نوزادان بر عهدهی والد ماده است .در پستانداران نرها سیستم چند همسری دارند.

 -3والها در زندگی اجتماعی خود دارای ارتباطهای پیچیدهای از طریق ایجاد صدا هستند و بیشتر قشر مخ آنها ،احتماالً به پرداز

اطالعات در مورد صداها

اختصاص یافته است .در ضمن والها تا حدودی توانایی پژواک سازی دارند.

ویژگی ترکیبی صید وال کوژپشت
یادآوری :وال کوژپشت از ماهیهای کوچک و خرچنگهای ریز ساکن دریا تغذیه میکند.
 -6دربارهی ماهیها مطالب زیر را بدانیم:
 .aانواع ماهیهای کتاب درسی عبارتند از:
دلقک ماهی -مارماهی -گربه ماهی -المپری -ماهی استخوانی -کوسه ماهی -ماهی خاردار -ماهی آزاد
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 .bهمگی دارای آبشش ،گرد
.c

خون بسته و ساده ،قلب دو حفرهای (دهلیز و بطن) ،هستند.

موفقترین مهرهداران زند بوده و فراوانترین مهرهداران آبزی هستند.

 .dهمگی دارای حفرهی گلویی (حاوی آبشش) هستند.
 .eبعضی دارای اسکلت غعروفی (کوسه ماهی) و بعضی دیگر دارای اسکلت استخوانی هستند.
.f

ماهیهای استخوانی معموأل  4جفت کمان آبششی دارند.

 .gلب بویایی ماهی در مقایسه با لب بویایی انسان نسبت به مغز بزرگتری میباشد.
 .hبیشتر آنها (به جز نوعی کوسه ماهی) دارای لقاح خارجی هستند.
.i

بسیاری از آنها دارای بادکنک شنا هستند.

.j

بسیاری از ماهیها آمونیاک و بعضی از ماهی استخوانی اوره دفع میکنند.

نکته :آمونیاک و اوره برخالف اوریک اسید ،حلقه ندارند.
 .Kدر کانال جانبی خود دارای گیرندههای مکانیکی (سلولهای مژکدار) میباشند.
 .Lدر کانال جانبی مارماهی و گربه ماهی هم گیرندهی مکانیکی و هم گیرندهی الکتریکی وجود دارد.
 .mبعضی از ماهی دارای رفتار الگوی عمل ثابت و بعضی دارای نقش پذیری (ماهی آزاد) هستند.
تذکر :دلفین و وال جز پستانداران بوده و شش دارند.
 -7آنچه را که باید دربارهی خرچنگهای ریز بدانیم:
.a
.b
.c
.d
.e
.f

خرچنگها جزء سختپوستان هستند.
اسکلت خارجی سخت دارند.
خرچنگ دراز گرد خون باز ،قلب منفذدار ،همولن و  ...دارد.
خرچنگ چشم مرکب دارد.
چون جزء بیمهرهها هستند پس دفاع اختصاصی ندارند.
فاقد دیافراگم ،جفت ،پردهی مننژ و  ...هستند.

.g

سختپوستان دریایی (مثل خرچنگهای کوچک دریا) لقاح داخلی دارند.

 .hمواظب باشید خرچنگ نعل اسبی شکار وال کوژپشت نیست زیرا این خرچنگ بزرگ بوده ( 33سانتیمتر قطر دارد) و در ساحل دریاها زندگی میکند
نه درون دریا!
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) گوار مکانیکی در بزرگترین جانور از معده آغاز میشود.
ب) وجود اندام شانه مانند در دو آرواره سبب افزایش شایستگی تکاملی وال کوژپشت شده است.
ج) وال کوژپشت میتواند با جانوری رابطهی صیادی داشته باشد که قلب دو حفرهای دارد.
د) وال کوژپشت برخالف شکار خود همواره واجد چهار نوع بافت اصلی میباشد.
ه) دیافراگم وال کوژپشت در تنفس آرام و طبیعی مهمترین نقش را دارد.
پاسخ
درست :ج -ه
نادرست :الف -ب -د

رفتار غیایابی
در اینجا برای اینکه بتوانیم مفهومی و ترکیبی باشیم و زیست را جور دیذر آموزش د یم مجبور شدیم این فصل را با فصل ( 7زیست چهارم) ترکیب کنیم
جانوران بر اساس انواع غذایی که مصرف میکنند در دو گره عمده جای میدهند :گروهی که منحصراً از یک نوع غذا استفاده میکنند و گروهی دیگر
که همهچیزخوار هستند.
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منحصراً استفاده از یک نوع غذا
 -6مثالهایی از جانورانی که منحصراً از یک نوع غذا استفاده میکنند:
 .aبعضی از جانوران گیاهخوار هستند:
گاو ،گوسفند ،آهو ،گوزن ،گوریل و بععی از جانوارن آبزی مانند وال کوژپشت ،هیدر و ...
نکته :طول لولهی گوار

جانوران گیاهخوار نسبت به اندازهی بدن بیشتر از سایر جانوران میباشد.

ترکیب :بعضی از حشرهها برگ گیاهان را میخورند مثل ملخ.
ترکیب :بععی از حشرات مانند شته از شیرهی پرورده تغذیه میکنند .این جانور خرطوم خود را وارد آوند آبکش میکند.
ترکیب :غذای موریانه سلولز است؛ در رودهی این جانور گروهی از تاژکداران جانور مانند حعور دارند که آنزیم سلوالز میسازند.
 .bبعضی دیگر از جانوران گوشتخوار هستند:
شیر ،کوسه ،عقاب ،عنکبوت ،مار و ...
و مار رابطهی بین مو

ترکیب :رابطهی شیر و گورخر رابطهی بین مو

و گربه از نوع صیادی است.

ترکیب :عنکبوتها و انواعی از هزارپایان منحصراً شکارچی هستند.
ترکیب :پلنگ جاگوار پستانداران کوچک ،ماهی و الکپشت را شکار میکند.
ترکیب :ستارهی دریایی از صدفهای باریک و پهن تغذیه میکند.
.c

بعضی از گونههای مورچه فقط از تخم عنکبوت میخورند.

 .dمورچههای نگهبان از شتههای روی ساقه حفاظت و در عین حال از شیرهای که از بدن آنها خارج میشود تغذیه میکنند.
 -7گروهی که منحصراً از یک نوع غذا استفاده میکنند هنگامی که یک نوع منبع غذایی فراوانتر است موفقترند.
نکته :بععی از جانوران مانند عقاب و جغد گوشت خوارند و از راه شکار مو  ،پرندگان کوچک ،مار و حشرات تغذیه میکنند.

جانوران همهچیزخوار
 -1گروهی از جانوران هم مواد گیاهی و هم مواد جانوری میخورند این جانوران همهچیزخوار نام دارند.
مثال :انسان ،کرم خاکی ،گنجشک ،مرغ خانگی و ...
 -2هنگامی که هیچ یک از منابع غذایی فراوانتر نباشد همهچیزخوارها غذای بیشتری برای خوردن پیدا میکنند زیرا این امتیاز را دارند که میتواننود از منوابع
بیشتری استفاده کنند.

چند تا مطلب
 -1نوع غذا و رو های گوار

آن در جانوران مختل متفاوت است.

 -2بیشتر جانوران کیسهی گوار

یا لولهی گوار

دارند و مواد غذایی را میبلعند.

نکته :کیسهتنان (هیدر ،عروس دریایی و شقایق دریایی) کیسهی گوار

دارند.

نکته :در همهی مهرهداران و گروهی از بیمهرهها (مثل کرم خاکی و حشرات) لولهی گوار

وجود دارد.

 -3بعضی از جانوران دهان و لولهی گوارشی ندارند برای مثال کرم کدو.
دربارهی کرم کدو باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aنواری شکل است.
 .bبه صورت انگل در رودهی انسان زندگی میکند.
.c

دهان و لولهی گوارشی ندارد پس آنزیمهای گوارشی برون سلولی ندارد.

 .dاز پوست بدن خود مواد غذایی گوار

یافته (مونومرها) را که درون روده وجود دارد جذب میکند.

ترکیب :کرم کدو از سطح پوست خود برای جذب مونومرهای مواد غذایی و اکسیژن ،دفع مواد دفعی نیتروژندار (آمونیاک) و دیاکسیدکربن اسوتفاده
میکند.
نکته :دهان ،مری ،معده ،روده و  ...ندارد.
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 .eتنفس پوستی دارد.
.f

نوعی انگل داخلی و خارج سلولی است.

ترکیب :ائوزینوفیلها در مبارزه با انگل نقش دارند و با ترشح موادی بسیاری از انگلها را نابود میکنند.
سوال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) هر جانوری که از یک نوع مادهی غذایی تغذیه میکند منحصراً گوشتخوار است.
ب) طول بدن جانوران گیاهخوار نسبت به بدن بیشتر از سایر جانوران است.
ج) هر جانوری که همهچیرخوار است واجد اسکلت داخلی استخوانی میباشد.
د) هنگام کمبود مواد غذایی جانوران همهچیزخوار نسبته به سایرین شایستگی بیشتری دارند.
ه) عنکبوتها و همهی هزارپایان مانند کوسه منحصراً شکارچی هستند.
و) بععی از گونههای جانوری منحصراً از یک نوع مادهی غذایی تغذیه میکنند.
ز) همه ی جانوران به منظور گوار مواد غذایی واجد لولهی گوارشی هستند.
پاسخ
درست :ب -د -و
نادرست :الف -ج (نقض کننده کرم خاکی) -ه (انواعی از زارپایان) -ز (کرم کدو)

تغییه در جانداران به طور کلی
به طور کلی جاندارن یا تولید کننده هستند یا مصرف کننده.

جانداران تولید کننده
 -1همهی جانداران فتوسنتز کننده و شیمیواتوتروف تولید کننده هستند.
 -2مثالهایی از باکتریهای فتواتوتروف (فتوسنتز کننده):
باکتریهای گوگردی سبز ،گوگردی ارغوانی ،غیر گوگردی ارغوانی و سیانو باکتریها
ترکیب :باکتریها اندامک (هسته ،شبکه ی آندوپالسمی ،جسم گلژی ،میتوکندری ،کلروپالست و  )...عوامل رونویسی ،توالی افزاینوده ،سوه نووع  RNAپلیموراز،
ارتباط سیتوپالسمی و  ...ندارند.
 -3مثالهایی از باکتریهای شیمیواتوتروف:
نیتروزوموناس ،نیتروباکتر
ترکیب :این باکتریها توانایی فتوسنتز ندارند و نقش شورهگذاری در چرخهی نیتروژن را بر عهده دارند.
تذکر :این باکتریها چرخهی کالوین و آنزیم روبیسکو ندارند.
 -4مثالهایی از آغازیان فتواتوتروف:
جلبک های سبز (کالمیدوموناس ،ولوکس ،اسپیروژیر ،کاهوی دریایی و  ) ...جلبکهای قرمز ،جلبکهای قهوهای (کلپ و  ،)...دیاتومها ،تاژکداران چرخان ،تعداد
کمی از اوگلناها
ترکیب :آغازیان فتوسنتز کننده جزء یوکاریوت ها هستند پس دارای اندامک بوده و کلروپالست دارند کلروپالست این جانداران محل تثبیت دیاکسید کربن بوده
و غذاسازی (قند سازی) در کلروپالست رخ میدهد.
 -5همهی گیاهان فتواتوتروف هستند:
خزه ،سرخس ،بازدانگان (کاج و سرو) نهاندانگان (زنبق ،جعفری ،پیاز و )...
ترکیب :در گیاهان کلروپالست وجود دارد درون کلروپالست گیاهان فتوسنتز و قند سازی صورت میگیرد.
 -6چند تا مطلب:
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 .aدر اغلب جانداران تولید کننده گوار

برون سلولی صورت نمیگیرد.

 .bهمهی جانداران یوکاریوت به منظور گوار
.c

اندامکهای پیر یا آسیب دیده گوارش درون سلولی دارند حتی تولید کنندهها.

مواد آلی در اغلب جانداران تولید کننده توسط خود جاندار تولید میشود.

 .dمعموال جانداران تولید کننده کربن مورد نیاز خود را از جانداران دیگر تأمین نمیکنند.
 .eدر جانداران تولید کننده که فتوسنتز میکنند (همهی گیاهان ،بعضی از آغازیان و بعضی از باکتریها) ،چرخهی کوالوین ،آنوزیم روبیسوکو ،مولکوول
.f

 NADPHیافت میشود.
در جانداران تولید کننده که هوازی هستند گلیکولیز ،چرخهی کربس مولکولهای  FADH2, NADHاسید سیتریک ،اگزالواستات و  ...وجود دارد.

.g

در جانداران تولید کننده که بیهوازی هستند (مانند باکتری های گوگردی سبز و بواکتری گووگردی ارغووانی و سویانو باکتریهوای ابتودای حیوات)
گلیکولیز رخ میدهد اما چرخهی کربس رخ نمیدهد پس مولکول  FADH2ندارند.

 -7یک مورد نقض کننده که از چشم طراحان دور مانده است:
گیاه دیونه نوعی گیاه است که:
 .aگوشتخوار است و از حشرات تغذیه میکند.
 .bبا این که فتوسنتز میکند و تولید کننده است اما دارای گوارش برون سلولی است.
.c

بخشی از آمونیاک ،کربن و آمینواسیدهای خود را از جانورانی که شکار میکند به دست میآورد.

 .dبا توجه به مطالب مذکور نمیتوان گفت هر جانداری که فتوسنتز میکند فاقد گوار

برون سلولی است یا همهی کربنهای خود را از مواد معودنی

تأمین میکند و یا . ...

جانداران مصرف کننده
 -1جانداران مصرف کننده گروهی از جاندارناند که مواد غذایی را از جانداران دیگر تأمین میکنند و هتروتروف هستند.
 -2گروهی از باکتریها هتروتروف هستند:
ریزوبیومها ،استرپتوماسیز ،استرپتوکوکوس نومونیا (عامل ذات الریه) ،اسوتافیلوکوکوس اورئووس (عامول شرایعترین نووع مسومومیت غوذایی) ،مایکوبواکتریوم
توبرکلوسیز (عامل سل) ،کورین ه باکتریوم دیفنریا (عامل دیفتری) ،پروپیونی باکتریوم آکنس (عامل جو

صورت) ،کلستریدیوم بوتولینم (باکتری بیهوازی) و ...

 -3گروهی از آغازیان هتروتروف:
آمیبها ،روزنداران ،تاژکداران جانور مانند ،مژکداران (پارامسی و تریکودینا) ،کپکهای مخاطی سلولی ،کپکهای مخاطی پالسمودیومی ،هاگداران ،بیشترر
اوگلناها و ...
 -4همهی قارچها هتروتروف هستند:
پنیسیلیوم ،آسپژیلوس ،زیگومیسوتها (کپوک سویاه نوان) ،آسکومیسوتها (ساکرومیسوز سورویزیه ،کاندیوداآلبیکنز ،قوار فنجوانی ،کپوک نوروسپوراکراسوا) و
بازیدیومیستها (قار ژلهای ،صدفی ،پفکی ،آمانیتاموسکاریا ،سیاهک و زنگها).
 -5همهی جانوران هتروتروف و عمدتا هوازی هستند:
بیمهرگان (اسفنجها ،کیسهتنان ،کرمها ،نرمتنان ،خارپوستان و بندپایان) ،مهرهداران (ماهیها ،دوزیستان ،خزندگان ،پرندگان و پستانداران).

چند تا مطلب
 -1تا اینجا مطالب مربوط به تغییه را به صورت کلی بررسی کردیم و سعی کردیم یک دید کلی دربارهی تغییه به شما د یم حال از اینجا به بعد براساس عنوان ای کتاب درسی ر یک
از جانداران را بررسی میکنیم
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) همه ی جانداران تولید کننده واجد آنزیم روبیسکو میباشند.
ب) هر جانداری که فتوسنتز میکند ،فاقد گوار برون سلولی است..
ج) هر جانداری که دارای گوار برون سلولی است ،هتروتروف میباشد.
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د) همهی جانداران فتوسنتز کننده دارای ارتباط سیتوپالسمی هستند.
ه) هر جانداری که فاقد ارتباط سیتوپالسمی است ،هتروتروف میباشد.
و) هر جانداری که دارای چرخهی کالوین است ،هوازی میباشد.
ز) هر جانداری که هتروترف میباشد ،گلیکولیز دارد.
پاسخ
درست :ز ( مهی جانداران گلیکولیز دارند)
نادرست :الف (شیمیواتوتروف ا ندارند) -ب (گیاه دیونه) -ج (گیاه دیونه) -د (تک سلولی ای فتوسنتز کننده) -ه (تک سلولی ای فتوسنتز کننده) -و (باکتری بی وازی فتوسنتز کننده)

انواع گوارش
هر جاندار برای تغییر دادن و جذب و استفاده از غذا باید محیطی برای عمل کردن آنزیمهای گوارشی ایجاد کند .این محیط باید در جای مجزایی باشرد ترا
آنزیمهای گوارشی به مولکولهای زیستی خود جاندار (پروتئینها ،نوکلئیک اسیدها) آسیب نرسانند.

گوارش درون سلولی
 -6در طی گوارش درون سلولی در هتروتروف (به جز باکتریها) اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .aمادهی غذایی طی آندوسیتوز وارد سلول میشود.
نکته :به واکوئل تشکیل یافته طی آندوسیتوز واکوئل غذایی میگویند.
 .bاندامک لیزوزوم به واکوئل غذایی متصل میشود و آنزیمهای لیزوزومی خود را به درون واکوئل غذایی میریزد و محتویات واکوئل غوذایی هیودرولیز
شده و به مونومر تبدیل میشود.
نکته :به واکوئلی که محتویات آن هیدرولیز شده واکوئل گوارشی میگویند.
.c

مونومرهای مورد نیاز سلول از واکوئل گوارشی خارج میشود و واکوئل دفعی تشکیل میشود.

نکته :محتویات واکوئل دفعی موادی هستند که به درد سلول نمیخورد و باید دفع شوند.
 .dمحتویات دفعی واکوئل دفعی طی فرایند اگزوسیتوز دفع میشود.
ترکیب :فرایند آندوسیتوز و اگزوسیتوز همراه با مصرف  ATPمیباشد.
 -7گوارش درون سلولی درگیاهان:
 .aدر گیاهان گوار اندامکها پیر و آسیب دیده توسط واکوئل مرکزی صورت میگیرد.
 .bگوار نشاسته و تولید گلوکز در گیاهان درون پالستها صورت میگیرد.

گوارش برون سلولی
 -1این نوع گوار در خارج از محیط داخلی رخ میدهد.
 -2جاندار به منظور گوار برون سلولی آنزیمهای گوارشی خود را طی اگزوسیتوز به خارج محیط داخلی میریزد.
 -3گوار برون سلولی میتواند همراه با هیدرولیز کامل باشد یا هیدرولیز ناقص.
 -4قار ها گوار برون سلولی دارند اما لولهی گوار ندارند.
 -5هر جانداری که دارای لولهی گوار است ،حتما گوار برون سلولی دارد.
نکته :در طی هیدرولیز کامل مواد غذایی به مونومر تبدیل میشود ولی در طی هیدرولیز ناقص مواد غذایی به تکههایی تبدیل میشود و مونومر ایجاد نمیشود.

چند تا مطلب
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 -1در طی گوارش درون سلولی همواره مواد غذایی به مونومر تبدیل میشود و هیدرولیز کامل رخ میدهد.
 -2در طی گوار

(چه برون سلولی و چه درون سلولی) هیچگاه  ATPتولید نمیشود اما گرما تولید میشود.

 -3همهی انواع گوار
 -4گوار

در محلهایی صورت میگیرد که به مولکولهای زیستی خود جاندار آسیب نرسد.

درون سلولی در همهی جانداران صورت میگیرد اما نمیتوان گفت همهی جانداران گوار

برون سلولی دارند.

 -5هیچ جانوری آنزیم هیدرولیز کنندهی سلولز (سلوالز) نمیسازد .این آنزیم توسط گروهی از باکتریها و بعضی از تاژکدارانجانور مانند تولید میشود.
 -6بسیاری از جانداران درون بدن خود جایگاه خاصی برای گوار

غذا دارنود این جایگاه خاص در خارج از محیط داخلری یعنری در خرارج از خرون و

سلولهای بدن است.

جانداران دارای منحصراً گوارش درون سلولی
جانداران تک سلولی
 -1جاندارن تک سلولی نیز برای گوار

مواد غذایی در درون خود واکوئل خاصی دارند.

 -2آمیب ،مژکداران (تریکودنیا و پارامسی) ،بیشتر اوگلناها ،روزنداران ،کپکهای مخاطی سلولی و  ...مواد غذایی را میبلعند (یعنی آندوسیتوز دارند) و واکوئل
غذایی تشکیل میدهند و  ...این یعنی اینها فقط گوار

درون سلولی دارند.

نکته :همهی مواردی که در  2گفتم هم آندوسیتوز دارند (بلعیدن مواد غذایی) و هم اگزوسیتوز (دفع مواد دفعی).
ترکیب :جاندارانی که در  2گفتم همگی هتروتروف اند و کلروپالست (چرخهی کالوین ،آنزیم روبیسکو ،مولکول  NADPHو تثبیت  )CO2ندارند.
ترکیب :آمیب آب شیرین ،مژکداران و اوگلنا دارای واکوئل ضرباندار هستند.
ترکیب :جاندارانی که در  2گفتیم همگی جزء آغازیان بوده و یوکاریوت هستند بنابراین اندامک (هسته ،شبکه ی آندوپالسمی ،جسوم گلوژی ،میتوکنودری و )...
اسکلت سلولی (میکروتوبول ،ریز رشته) و سانتریول دارند.
ترکیب :چون این جانداران تک سلولیاند پس ارتباط سیتوپالسمی ندارند و همهی فعالیتهای زیستی جاندار درون یک سلول رخ میدهد.

بسیاری از اسفنجها
 -1اسفنجها جزء فرمانرو جانوران بوده و پرسلولی هستند.
 -2بسیاری از اسفنجها (مانند آمیب ،مژکداران و  ) ...فقط گوار

درون سلولی دارند.

 -3دربارهی اسفنجها باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aساکن هستند.
 .bدستگاه عصبی و حواس ندارند.
 .cدارای سلولهای مشابه فاگوسیت هستند.
 .dچون یوکاریوت هستند ...
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید:
ال ) در طی گوار برون سلولی همواره مواد غذایی به مونومر تبدیل میشود.
ب) هر گوارشی که در طی آن مواد غذایی به مونومر تبدیل میشود ،گوار درون سلولی است.
ج) در طی گوار درون سلولی برخالف برون سلولی از هیدرولیز مواد غذایی  ATPتولید میشود.
د) هر جانداری که دارای واکوئل غذایی است ،توانایی بلعیدن غذا را دارد.
ه) هر جانداری که منحصراً گوار درون سلولی دارد ،فاقد ارتباط سیتوپالسمی است.
ز) هر جانداری که واکوئل ضرباندار دارد ،فاقد کلروپالست و  NADPHمیباشد.
پاسخ
درست :د
نادرست :الف -ب -ج -ه (بسیاری از اسفنج ا) -و (مژکداران) -ز (ولوکس)
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

گوارش در یدر
کیسهتنان
 -1جزء بیمهرهها هستند.
 -2هیدر ،شقایق دریایی ،عروس دریایی جزء کیسهتنان هستند.
 -3خون و دستگاه گرد خون ندارند.
 -4بدنشان از دو یا سه الیهی سلولی ساخته شده است.
 -5مادهی دفعی نتبروژندار آنها آمونیاک است.
 -6خون ،سلولهای خونی ،قلب ،رگ لن و  ...ندارند.
 -7لولهی گوار ندارند.
 -8دارای کیسهی گوارشی هستند.
 -9همهی سلولها میتوانند به طور مستقل به تبادل مواد با محیط بپردازند.
 -13در کیسهتان آب از دهان وارد کیسهی گوارشی میشود و سپس بار دیگر از همان طریق از آن خارج میشود.

آناتومی هیدر
 -1از دو الیهی سلولی تشکیل شده است:
 .aسلولهای درون کیسه استوانهای شکل است.
 .bسلولهای خارجی که مکعبی شکل میباشد.
 -2دارای شش بازو میباشد.
 -3سلولهای استوانهای درون کیسه دارای ویژگیهای زیر هستند:
 .aبعضی آنزیمهای هیدرولیز کننده ترشح میکنند.
 .bبعضی دارای تاژک هستند.
تذکر :هیدر مژک ندارد.
 .cبعضی تکههای غذایی را آندوسیتوز میکنند.
 -4فعای درون بازوهای هیدر جزء کیسهی گوار جانور است.
 -5کیسه ی گوار هیدر فقط یک راه به خارج دارد و آن هم دهان جانودار
است.
نکته :در هیدر محل ورود مواد غذایی و دفع موواد گووار
است.

نیافتوه دهران

گوارش در هیدر
 -1هیدر جانوری صیاد و گوشتخوار است.
نکته :رابطهی هیدر با دافنی (نوعی سخت پوست کوچک) از نوع صریادی
است.
 -2هیدر با نیشهای زهری خود صید خود را میکشد.
 -3هیدر با کمک بازوهای خود شکار را وارد دهان خوود میکنود و سوپس
شکار وارد کیسهی گوارشی میشود.
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته :شکار هیدر از خود هیدر کوچکتر بوده اما از سلولهای پیکری جانور بزرگتر میباشد.
 -4بعد از ورود شکار به درون کیسه بعضی از سلولهای پوشانندهی کیسه ،آنزیمهای هیدرولیز کننده ترشح میکنند.
 -5تاژکهایی که از بعضی از سلولهای استوانهای کیسه بیرون زدهاند غذا را با آنزیمهای گوارشی مخلوط میکنند.
نکته :آنزیمهای گوارشی بخشهای نرم بدن صید را به ذرات کوچکتر تجزیه میکنند.
تذکر :گوار

شیمیایی رخ داده در کیسهی گوارشی از نوع هیدرولیز ناقص است و طعمه به تکههایی تبدیل میشود و مونومر ایجاد نمیشود.

 -6هنگامی که بععی از بخشهای بدن شکار (بخشهای نرم صید) به ذرات کامأل ریز تبدیل شد این ذرات وارد سلولهای پوشانندهی کیسهی گوارشی میشوند.
نکته :ورود ذرات غذایی به درون سلولهای استوانهای کیسه از طریق فرایند آندوسیتوز و همراه با مصرف  ATPمیباشد.
 -7پس از ورود ذرات غذایی به درون کیسه واکوئل غذایی تشکیل میشود.
 -8اندامک لیزوزوم به واکوئلهای غذایی متصل میشود و محتویات درون واکوئل غذایی را هعم میکند و مونومر ایجاد میگردد.
نکته :درون کیسهی گوارش تکههای غذایی و درون سلولهای استوانهای هیدر مونومرهای غذایی تشکیل میشود.
نکته :درون کیسه هیدرولیز ناقص (و برون سلولی) و درون سلولهای استوانهای هیدرولیز کامل (و درون سلولی) صورت میگیرد.
نکته :مواد دفعی واکوئل دفعی طی اگزوسیتوز وارد کیسهی گوارشی جانور میشود.
 -9باقی ماندهی بدن صید که گوار

نیافته است از راه دهان خارج میشود.

نکته :گوارش هیدر ابتدا برون سلولی و سپس درون سلولی است.
نکته :کیسهی گوارشی به گوار

و توزیع غذا بین سلولهای جاندار میپردازد.

ترکیبی و مفهومی باشیم
 -1دربارهی هیدر به صورت ترکیبی باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aشبکهی عصبی هیدر یکی از سادهترین دستگاههای عصبی است.
 .bهیدر سر و مغز ندارد پس فاقد تقسیمبندی دستگاه عصبی مرکزی و محیطی است.
.c

میتواند به آهستگی حرکت کند اما اغلب در یک محل ثابت است.

 .dهم تولید مثل جنسی دارد هم غیرجنسی (جوانه زدن).
 -2چون هیدر جزء یوکاریوتها می باشد پس دارای اندامک ،سانتریول ،اسکلت سلولی ،توالی افزاینده ،عوامل رونویسی ،سه نوع آنزیم رونویسوی کننوده ،دو نووع
ریبوزوم (کوچک و بزرگ) دو نوع ژنوم (هستهای و سیتوپالسمی) ،دو نوع اندامک  2غشایی (هسته و میتوکندری) و  ...میباشد.
 -3دافنی صید هیدر است .دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aنوعی سخت پوست کوچک است.
 .bدارای لقاح داخلی است.
 .cجزء بیمهرگان است پس دفاع اختصاصی ندارد.
 .dجزء پستانداران نیست پس پردهی مننژ ،دیافراگم ،جفت و  ...ندارد.
 .eچون یوکاریوت است پس اندامک ،سه نوع  RNAپلیمراز ،عوامل رونویسی ،توالی افزاینده و  ...دارد.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید:
ال ) همهی سلولهای پوشانندهی کیسهی گوارشی هیدر واجد تاژک هستند.
ب) محل تولید مونومرهای مواد غذایی و ترجمه در هیدر مشابه میباشد.
ج) محل وقوع گوار درون سلولی و برون سلولی در هیدر خارج از محیط داخلی است.
د) پس از وقوع گوار برون سلولی در هیدر ،مواد غذایی وارد خون میشوند.
ه) هیدر برخالف صید خود دارای لقاح داخلی میباشد.
و) در هیدر پس از وقوع گوار درون سلولی گوار برون سلولی آغاز میشود.
ز) در هیدر سلولهای تاژکدار و سلولهای آندوسیتوز کننده از نظر شکل مشابه میباشد.
پاسخ
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

درست :ب (سیتوپالسم) -ج -ز ( ر دو استوانهای شکلاند )
نادرست :الف (بعضی) -د (خون ندارد) -ه (دافنی لقاح داخلی دارد) -و (بر عکس گفته)

لولهی گوارش
چند تا مطلب
 -1بسیاری از جانوران لولهی گوارشی دارند لولهی گوارشی از دهان آغاز و به مخرج ختم میشود.
 -2جهت حرکت غذا نیز درون لولهی گوارشی یک طرفه و از سوی دهان به سوی مخرج است.
 -3بخشهای مختل لوله ی گوارشی برای انجام کارهای اختصاصی شکل عمل اختصاصی پیدا کردهاند.
 -4به طور کلی در لولهی گوارش جانوران میتوان موارد زیر را مشاهده کرد:
دهان -مری -چینهدان -سنگدان -معده -روده -مخرج
 -5وظایف بخشهای لولهی گوارش در جانوران به طور کلی:
 .aدهان :محل ورود مواد غذایی به لولهی گوار
دارد.

است -میتواند در آن گوار

مکانیکی یا شیمیایی و یا هر دو رخ دهود -در بیشترر جوانوران وجوود

 .bمری :غذا را از دهان به بخش بعدی انتقال میدهد.
.c

چینهدان :در بععی از جانوران وجود دارد -محل ذخیرهی موقتی غذا است -محل نرمتر شدن مواد غذایی است.

تذکر :در چینهدان گوار

مکانیکی صورت نمیگیرد.

 .dسنگدان :در بععی از جانوران وجود دارد -محل ذخیرهی موقتی غذا است -ماهیچههای آن بسیار قویتر از ماهیچههای چینهدان است -میتواند غذا
را تا حدودی خرد و آسیاب کند.
 .eمعده :نمیتوان گفت در همهی جانوران وجود دارد -محل ذخیرهی موقتی غذا میباشد -ماهیچوههای آن بسویار قوویتر از ماهیچوههای چینوهدان
است -میتواند غذا را تا حدودی خرد و آسیاب کند -محل وقوع گوار شیمیایی میباشد.
نکته :چینهدان ،سنگدان و معده محل ذخیرهی موقتی غذا هستند.
نکته :در سنگدان و معده (به دلیل اینکه ماهیچههای آنها قوی است) ،گوار
.f

روده :در بیشتر جانوران وجود دارد -میتواند محل وقوع گوار

مکانیکی صورت میگیرد(.برخالف چینهدان)
شیمیایی و جذب باشد.

نکته :طبق متن کتاب «روده که جایگاه اصلی گوارش و جذب غذاست بین معده و مخرج قراد دارد».
تذکر :نکتهی باال دربارهی همهی جانوران صادق نیست .با ما همراه باشید.
 .gمخرج :محل خروج مدفوع میباشد -بخش انتهایی لولهی گوار

است.

چند تا نکته
 -1در جانوران مختل براساس نوع جانور و نوع غذایی که میخورند بخشهای مختل لولهی گوارشی متفاوت است.
 -2مواظب باشید کرم خاکی معده ندارد.
 -3مواظب باشید در گنجشک روده (جایگاه اصلی گوار و جذب غذا) بین معده و مخرج قرار ندارد بلکه بین سنگدان و مخرج قرار گرفته است.
 -4هیدر جزء کیسهتنان است و لولهی گوار (معده ،روده ،چینهدان ،سنگدان و  ) ...ندارد اما دهان دارد.
 -5اسفنجها و کرم کدو جزء جانوراناند اما لولهی گوارش ندارند.
-6لولهی گوار

و کیسهی گوارشی محلی خارج از محیط داخلی جانور میباشد که در آنها گوار

شیمیایی رخ میدهد و درشت مولکولها شکسته میشوند.

 -7اندازهی طول لولهی گوارش جانوران براساس کنام تغذیهای:
گوشتخوار < مهچیزخوار < گیاهخوار
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 -8در هیچ جانوری سنگدان و چینهدان محل ترشح آنزیمهای گوارشی نیست.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارات زیر را تعیین کنید:
ال ) جهت حرکت غذا در دستگاه گوار همهی جانوران یک طرفه میباشد.
ب) هر جانوری که دارای دهان است ،لولهی گوارشی دارد.
ج) هیچ جانور واجد مری ،فاقد معده نیست.
د) چینهدان مانند سنگدان محل وقوع گوار مکانیکی میباشد.
ه) چینهدان مانند سنگدان برخالف معده محل ذخیرهی موقتی غذا است.
و) هر جانوری که واجد لولهی گوار است ،معده دارد.
ز) در بیشتر جانوران جایگاه اصلی گوار و جذب غذا بین معده و مخرج قرار دارد.
پاسخ
درست :ز (متن کتاب)
نادرست :الف ( یدر دو طرفه است) -ب ( یدر د ان و کیسه دارد) -ج (کرم خاکی) -د (چینهدان گوارش ندارد) -ه ( ر سه محل ذخیرهی موقتی غیا ستند) -و (کرم خاکی)

کرم خاکی
لولهی گوارش
 -6مسیر عبور غذا در لولهی گوارش کرم خاکی:

د ان  حلق  مری  چینهدان  سنذدان (گوارش مکانیکی)  روده (گوارش شیمیایی و جیب)  مخرج
 -7وظایف بخشهای لولهی گوارش در کرم خاکی:
 .aدهان :بلعیدن خاک و مواد آلی درون آن
نکته :کرم خاکی جانوری همهچیزخوار است این جانور درون خاک حرکت میکند و خاک (ماده معدنی) سر راه خود همراه با مواد آلی درون آن را میبلعد.
 .bحلق :بین دهان و مری قرار دارد -محل عبور غذا از دهان به مری است -طبق شکل ( )4-3اولین برامدگی در لولهی گوار
.c

کرم خاکی است.

چینهدان :اولین محل ذخیره موقتی غذا میباشد -در اینجا غذا کمی نرم میشود.

نکته :محتویات درون چینهدان توسط مری تأمین میشود.
 .dسنگدان :دومین محل ذخیرهی موقتی میباشد -اولین محلی است که گوار

مکانیکی غذا صورت میگیرد -محل آغاز گوار

مکانیکی است.

نکته :درون سنگدان غذا به کمک سنگریزههایی که وارد لولهی گوارشی شدهاند آسیاب میشود.
 .eروده :محل وقوع گوار

شیمیایی مواد آلی میباشد -در آن ذرات غذا به مونومر تبدیل شده و سوپس جوذب خوون میشوود -محتویوات آن توسوط

سنگدان تأمین میشود (نه معده).
نکته :دیوارهی رودهی کرم خاکی برجسته است این برجستگی سطح تماس روده را با غذا افزایش میدهد بدین وسیله تعداد سلولهایی که در تماس با غذا قرار
میگیرند افزایش مییابد و کارایی روده بیشتر میشود.
نکته :سلولهای رودهی باریک انسان دارای ریز پرز است که سبب افزایش سطح تماس و افزایش کارایی روده شده است.
نکته :در کرم خاکی مواد غذایی جذب مویرگ خونی میشوند کرم خاکی گرد
.f

مخرج :مواد گوار

خون بسته و شبکهی مویرگی کامل دارد.

نیافته (مواد آلی) ،خاک و سنگ ریزهها از مخرج کرم خاکی خارج میشود.

چند تا مطلب
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 -1کرمهای کتاب درسی کرم خاکی ،کرم کدو و پالناریا است .کرم کدو لولهی گوارش ندارد .پس نمیتوان گفت هر جانوری که تونفس پوسوتی
دارد واجد لولهی گوار

است.

 -2کرم خاکی معده ندارد .پس نمیتوان گفت هر جانوری که روده دارد ،واجد معده است.
 -3در کرم خاکی محتویات روده توسط سنگدان تأمین میشود پس نمیتوان گفت در همهی جانوران دارای لولهی گوار

محتویات روده توسط معوده توأمین

میشود.
 -4کرم خاکی معده ندارد پس فقط در سنگدان آن گوار
میگیرد.

مکانیکی رخ میدهد و فقط در رودهی آن گوار

شیمیایی و ترشوح آنوزیمهوای گوارشوی صوورت

ترکیبی باشیم
 -1مطالب مربوط به کرم خاکی:
 .aبه منظور انجام تنفس پوستی ،اکسیژن از سلولهای پوست و سپس جدار نازک مویرگهای پوستی عبور میکند و وارد خون میشود .دیاکسید کربن
نیز به همین طریق از بدن دفع میشود.
 .bکرم خاکی دارای گرد خون بسته ،شبکهی مویرگی کامل ،چندین قلب لولهای شکل و گرد خون ساده میباشد .از قلب جانور خون تیره عبور
میکند.
نکته :زیر پوست کرم خاکی غنی از شبکهی مویرگی میباشد .این مویرگها در تأمین گازهای تنفسی جانور نقش مهمی دارند.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 .aبا توجه به فصل  ،6زیست شناسی  1میتوان گفت:
شبکهی مویرگی زیر پوست (سطح تنفسی)

سرخرگ ( خون تیره)

قلب (خون تیره)

سیاهرگ (خون تیره)

سرخرگ (خون روشن)

شبکهی مویرگی

طبق نمودار باال در کرم خاکی «سرخرگ  شبکهی مویرگی  سرخرگ» وجود دارد.
 .bکرم خاکی همه چیز خوار بوده و دارای لولهی گوار است.
تذکر :کرم خاکی معده ندارد.
ترکیب :مسیر عبور غذا در کرم خاکی به صورت زیر است:

د ان  حلق  مری  چینهدان  سنذدان  روده  مخرج

 .cرودهی کرم خاکی دارای برجستگیهایی میباشد که سطح تماس آن را با مواد غذایی افزایش میدهد.
 .dزیر پوست کرم خاکی ماهیچههای طولی و حلقوی وجود دارد که به منظور حرکت استفاده میکند.
 .eبر سطح برخی از سلولهای سطح شکمی تار دیده میشود.
 .fفاقد دفاع اختصاصی است .مایع مخاطی روی بدن جانور ،آنزیم لیزوزیم و آنزیمهای لیزوزومی آن در دفاع غیر اختصاصی فعالیت میکند.
 .gدارای سر ،مغز و دستگاه عصبی محیطی و مرکزی است.
نکته :در سطح شکمی جانور 2 ،عدد رگ و یک طناب عصبی شکمی وجود دارد.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید:
ال ) اولین محل ذخیرهی موقتی غذا در کرم خاکی محل گوار مکانیکی است.
ب) اولین برآمدگی در لولهی گوار کرم خاکی بین مری و سنگدان قرار دارد.
ج) بخش تأمین کنندهی محتویات رودهی کرم خاکی محل وقوع گوار شیمیایی است.
د) در کرم خاکی محل وقوع گوار شیمیایی و جذب مونومرهای غذایی مشابه است.
ه) هر جانوری که واجد تنفس پوستی است ،دارای چینهدان میباشد.
و) بخش آغاز کنندهی گوار مکانیکی در کرم خاکی بین چینهدان و روده قرار دارد.
پاسخ
درست :د (روده) -و (سنذدان)
نادرست :الف (چینهدان گوارش ندارد) -ب (حلق) -ج (سنذدان) -ه (کرم کدو)

ملخ
لولهی گوارش
 -6مسیر غذا در لولهی گوارش ملخ:

د ان (گوارش مکانیکی)  مری  چینهدان (ذخیرهی مواد خرد شده)  سنذدان (گوارش مکانیکی)  معده و کیسه ای معده (گوارش شیمیایی و جیب)  روده (جیب آب)
 مخرج

 -7وظایف بخشهای مختلف لولهی گوارش در ملخ:
دهان :در اطراف دهان دارای صفحههای آرواره مانند است -محل آغاز گوارش مکانیکی است.
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

نکته :ملخ جانوری گیاهخوار است .صفحههایی آرواره مانندی که در
اطراف دهان ملخ قرار دارد برای خرد کردن غذا که عمدتا برگهوا و
بخشهای تازه و نرم گیاهی هستند به کار میرود.
مری :غذای خرد شده را از دهان به چینهدان انتقال میدهد.
چینهدان :اولین محل ذخیرهی موقتی غذا میباشد -در اینجا غوذا
کمووی نرمتوور میشووود امووا گوووار
چینهدان توسط مری تأمین میشود.

رخ نمیدهوود -محتویووات درون

سنگدان :دومین محل ذخیرهی موقتی غذاسوت -دومرین محلوی
است که گوار مکانیکی غذا صوورت میگیورد محتویوات سونگدان
توسط چینهدان تأمین میشود.
نکته :غذا ابتدا در دهان و سپس در سنگدان گوار

مکانیکی یافوت

و در سنگدان به ذرات ریز و خرد شده تبدیل شد.
معده :سومین محل ذخیرهی موقتی غذاست -در آن گوار

شیمیایی غذا رخ میدهد محل جذب مونومرهای مواد غذایی است.

نکته :در اطراف معدهی ملخ تعدادی کیسه وجود دارد که به درون معده راه دارند.
نکته :به آرایش و چگونگی قرارگیری کیسههای معده در ملخ در شکل ( )4-3توجه کنید.
نکته :در ملخ محل گوار

شیمیایی و جذب مواد غذایی یکسان است( .معده)

یادآوری :در کرم خاکی محل گوار
نکته :ملخ گرد

شیمیایی و جذب مواد غذایی یکسان بود (روده).

خون باز دارد پس مواد غذایی جذب همولنف میشود نه مویرگ (برخالف کرم خاکی).

نکته :آنزیمهای گوارشی توسط کیسههای معده تولید شده و به درون معده ریخته میشود.
روده :معده را به مخرج وصل میکند -محل جذب آب و فشردهتر کردن باقی مانده مواد برای خارج کردن آنها از مخرج است.
نکته :در ملخ محل جذب مونومر مواد غذایی معده و محل جذب آب روده است پس میتوان گفت معده و رودهی ملخ در جذب نقش دارند.
نکته :رودهی ملخ رودهی بزرگ انسان و هزارالی نوشخوارکنندگان محل جذب آب میباشد.

ترکیبی باشیم
 -1حشرات کتاب درسی:
ملخ -شته -مورچه -پروانه (ابریشم ،مونارک ،بیستون بتوالریا ،اوپروفترابراماتا ،کلم) ،سنجاقک -موریانه -مگس سرکه -زنبور سرخ -زنبورعسل -حشره شب تاب-
مگس -سوسک -برگ متحرک -پشه.
 -7یکی از اولین ساکنان خشکی بودند .این گروه از بند پایان فراوانترین و متنوعترین گروه جانداران در تاریخ زمین هستند.
 -3دارای اسکلت خارجی (از جنس کیتین +پروتئین) هستند.
 -4دارای شش پای بند بند هستند که به ناحیهی سینه متصل شده است.
 -5درون هر پا دو ماهیچهی دراز و باریک وجود دارد.
 -6دارای چشم مرکب ،گرد

خون باز ،قلب منفذدار ،همولن بوده و فاقد مویرگ هستند.

 -7همگی دارای لقاح داخلی هستند .و مادهی دفعی نیتروژندار آنها اوریک اسید میباشد.
 -8دارای دستگاه عصبی مرکزی (مغز  +طناب عصبی شکمی متشکل از چندین گره) و محیطی هستند.
 -9دارای دفاع غیر اختصاصی (لیزوزوم ،آنزیم لیزوزیم ،سلولهایی مشابه فاگوسیتها) هستند اما دفاع اختصاصی (لنفویست ،پادتن ،پرفورین و  ) ...ندارند.
 -13مانند گیاهان یک ساله جز جمعیتهای فرصت طلب هستند.
 -11بسیاری از حشرات صداها و آوازهای ویژهای برای جلب جفت تولید میکنند.
 -12تعداد کمی (مثل حشرهی شب تاب) با تولید نور جفتیابی میکنند.
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 -13بعضی ( مانند مورچه ،نوعی پروانه ابریشم و پروانه شب پرواز) با مواد شیمیایی مانند فرومون ارتباط برقرار میکنند.
 -14حشرات یکی از راههای انتقال میکروبهای بیماریزا هستند( .مثل ماالریا)
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) محل سنتز آنزیم سلوالز در ملخ ،دیوارهی کیسههای معده میباشد.
ب) در ملخ برخالف کرم خاکی محل گوار شیمیایی و جذب مواد غذایی یکسان میباشد.
ج) محل آغاز گوار مکانیکی در ملخ بعد از چینهدان استقرار یافته است.
د) محل جذب گوار شیمیایی در ملخ و کرم خاکی توسط شبکهی مویرگی احاطه شده است.
ه) بخشی از لولهی گواز ملخ که بین روده و سنگدان قرار دارد ،تنها محل جذب است.
و) ملخ برخالف کرم خاکی واجد سه محل برای ذخیرهی موقتی غذا میباشد.
ز) بخش احاطه شده توسط کیسه های معدهی ملخ ،توانایی گوار دارند.
پاسخ
درست :و -ز (معده و سنذدان)
نادرست :الف (جانوران سلوالز نمیسازند) -ب -ج (د ان) -د -ه

گنجشک
لولهی گوارش
 -6مسیر عبور غذا در لولهی گوارش گنجشک:

دهان  مری  چینهدان  معده (گوار

مکانیکی و شیمیایی)  سنگدان (گوار

مکانیکی)  روده (گوار

شیمیایی و جذب)  مخرج

نکته :گنجشک و کرم خاکی همهچیزخوار هستند.
 -7وظایف بخشهای لولهی گوارش در گنجشک:
دهان :پرندگان دندان ندارند -در دهان گوار

مکانیکی رخ نمیدهد.

مری :رابط بین دهان و چینهدان است -غذایی را که به سرعت بلعیده میشود را به چینهدان هدایت میکند.
چینهدان :اولین محل ذخیرهی مووقتی غوذا میباشود .نسوبت بوه
سنگدان و معده به سر جانور نزدیکتر است -محل نرمتر شدن مواد
غذایی است -در آن هیچ نوع گوارشی رخ نمیدهد.
نکته :چینهدان پرندگان آنها را قادر میسوازد توا غوذایی را کوه بوا
سرعت بلعیدهاند درون آن ذخیره کنند.
نکته :در گنجشک چینهدان بین موری و معوده قورار دارد (نوه بوین
مری و سنگدان).
معده :دومین محل ذخیرهی مواد غذایی است -اولین محول وقووع
گوار

شیمیایی و مکانیکی میباشد -.بین چینهدان و سرنگدان

قرار گرفته است -محتویات آن توسط چینهدان توأمین میشوود-
محتویاتش را در نهایت به سنگدان میریزد.
سنگدان :سومین محل ذخیورهی مووقتی غذاسوت -وظیفوهی آن
گوار

مکانیکی غذا میباشد -دومین محل وقوع گوار

مکانیکی است -محتویات آن توسط معده تأمین میشود -در نهایت محتویات خود را به روده میریزد.

نکته :بسیاری از پرندگان همراه با غذا ،سنگریزه نیز میخورند .این سنگریزهها سنگدان را توانا میسازند تا به آسیاب کوردن غوذا بپردازنود .پرنودگان دنودان
ندارند و به جای آن سنگدان آسیاب کردن غذاها را عهدهدار است.
نکته :سنگدان گنجشک نسبت به چینهدان و معده به دم جانور نزدیکتر است.
روده :بین سنگدان و مخرج قرار دارد -محل وقوع گوار

شیمیایی و جذب مونومرهای غذایی میباشد -محتویات آن توسط سنگدان تأمین میشود.
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نکته :اولین محل وقوع گوار

شیمایی در گنجشک معده و دومین محل روده است پس گوار

مخرج :محل خروج مواد گوار

نیافته و اسید اوریک است.

شیمیایی در گنجشک درون روده ادامه مییابد.

چند تا مطلب
 -1در کرم خاکی و گنجشک محتویات سنگدان مستقیماً به روده میریزد.
 -2در ملخ و گنجشک محل وقوع گوار مکانیکی  2بخش از لولهی گوار است (ملخ :دهان و سنگدان)( -گنجشک :معده و سنگدان)
 -3محل جذب مواد غذایی در گنجشک و کرم خاکی روده است.

ترکیبی باشیم
ویژگی پرندگان:
 -1پرندگان جز مهرهداران اند بنابراین مانند سایر مهرهداران:
 .aدارای اسکلت درونی استخوانی دستگاه عصبی مرکزی (مغز و نخاع) ،دفاع اختصاصی (ایمنی هومورال و سلولی) ،گرد
کامل و  ...هستند.

خون بسته ،شبکهی مویرگی

 .bمغز آنها در دوران جنینی دارای سه بخش جلویی ،میانی و عقبی است.
.c

رویان آنها دارای حفرهی گلوی ،دم و  4جوانهی حرکتی میباشد.

 .dاساس ساختارهای حرکتی جلویی آنها یکسان است.
نکته :موارد  ،d ،c ،bهمولوگ هستند.
 -2پرندگان کتاب درسی:
کوکو -گنجشک -پرندهی شهدخوار -سهره -مرغ جوال -سسک -چرخ ریسک -سینه سرخ -چکاوک -چلچله -غاز -پنگوئن
تذکر :خفا جز پرندگان نیست .خفا
 -3دارای لولهی گوار هستند.

پستاندار بوده و توانایی پرواز دارد.

مثال :مسیر عبور غذا در لولهی گوارش گنجشک:

د ان  مری  چینهدان  معده  سنذدان  روده  مخرج

 -4قلب آنها  4حفرهای ( 2دهلیز و  2بطن) بوده و گرد

خون آنها مضاعف میباشد.

 -5همهی پرندگان دارای  4اندام حرکتی بوده و مادهی دفعی آنها اوریک اسید میباشد.
 -6بال آنها متشکل از بازو ،ساعد (زند زیرین و زند زبرین) و پنجه (بالک  ) ... +میباشد.
 -7لقاح پرندگان داخلی بوده و تخم آنها اندوختهی زیادی دارد و دارای پوستهی آهکی است.
 -8الگوی تعیین جنست در آنها به صورت ماده ) (ZWو نر ) (ZZاست و در پرندگان فرد ماده تعیین جنسیت جنین را بر عهده دارد.
 -9پرندگان توانایی استفراغ داشته و قادر به یادگیری از نوع آزمون و خطا (شرطی شدن فعال) هستند.
 -13دارای 7عدد شش 9 ،کیسه هوادار و یک عدد نای هستند.

منظور طراح
 -1منظور طراح از جانورانی که محل گوارش شیمیایی و جذب مواد غذایی مشابه است :کرم خاکی (روده) و ملخ (معده)
 -2منظور طراح از جانورانی که محتویات روده توسط سنگدان تأمین میشود :گنجشک و کرم خاکی
 -3منظور طراح از جانورانی که مونومرهای مواد غذایی جذب همولنف میشود :حشرات و خرچنگها
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) در گنجشک ممکن نیست محل وقوع گوار شیمیایی و مکانیکی مشابه باشد.
ب) دومین محل ذخیرهی موقتی غذا در گنجشک ،آنزیمهای گوارشی ترشح میکند.
ج) اولین محل وقوع گوار شیمیایی در گنجشک بین سنگدان و روده قرار دارد.
د) ساختار تأمین کنندهی محتویات سنگدان در گنجشک ،توانایی گوار شیمیایی ندارد.
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ه) نزدیکترین حفرهی لولهی گوار به سر گنجشک ،فاقد توانایی گوار است.
و) بخش جذب کنندهی مونومر مواد غذایی در گنجشک نمیتواند محل گوار شیمیایی باشد.
پاسخ
درست :ب (معده) -ه (چینهدان)
نادرست :الف (معده) -ج (معده) -د (معده) -و (روده)

سازش دستذاه گوارش علفخواران
چند تا مطلب
 -1دستگاه گوار

مهرهداران با یکدیگر تفاوتهایی دارد .این تفاوتها برای حداکثر استفاده از غذا و کارایی دستگاه گوارش ایجاد شده است.

 -2طول لولهی گوار

نشان دهندهی نوع غذایی است که جاندار میخورد.

اندازهی طول لولهی گوارش در جانوران براساس کنام تغذیهای:
گیاهخواران > مهچیزخوار ا > گوشتخوار ا
 -3طول رودهی گوشتخواران کوتاهتر از سایر جانوران است .بلندتر بودن طول روده فرصت بیشتری به آن میدهد تا مواد غوذایی موجوود در موواد گیواهی را
بیشتر جذب کند.
 -4گوار مواد گیاهی دشوارتر از گوار گوشت و مواد جانوری است عوالوه بور آن
طوالنی تر شدن روده سطح تماس پوشوش درونوی روده را بوا غوذا افوزایش میدهود و
میدانیم که غلظت مواد غذایی قابل جذب در غذاهای گیواهی کمتور از موواد جوانوری
است.
 -5با توجه به شکل ( )4-11میتوان گفت:
 .aرودهی کور در گیاهخواران بزرگتر از گوشتخواران است.
 .bرودهی بزرگ گیاهخوران بزرگتر از گوشتخواران است.
 .cرودهی کور در گیاهخواران به صورت دایرهوار استقرار یافته است.
 -6پستانداران گیاهخوار عموماً رودهی بسیار طویلی دارند.
 -7هیچ جانوری توانایی سنتز آنزیم هیدرولیز کنندهی سلولز (سلوالز) ندارد.
پس در سلولهای هیچ جانوری ژن رمز کنندهی سولوالز یافوت نمیشوود .ایون آنوزیم
توسط گروهی از میکروبها و بعضی از تاژکداران جانور ماننرد سونتز میشوود و
سپس ترشح میگردد.
نکته :نوع گوار

در جانداران تولید کنندهی سلوالز از نوع برون سلولی است.

نکته :رابطهی بین جانوران گیاهخوار و میکروبهای ترشح کنندهی سلوالز همیاری است.
ترکیب :بعضی از تاژکداران جانور مانند به صورت همزیست درون لولهی گوار

موریانهها زندگی و آنزیمهای مورد نیاز هعم چوب را فراهم میکنند.
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قورباغه
 -1نوزاد قورباغه که آبزی است و گیاهخوار (داری میکروبهایی با توانایی تولید سلوالز است) اما قورباغهی بالغ حشرهخوار (گوشتخوار) است.
ترکیب :نوزاد قورباغه دارای حفرهی گلویی و آبشش ،گرد
صفت) ندارد.

خون ساده ،ماده دفعی اوره است و توانایی میوز (کراسینگاور ،نوترکیببی ،جدا شدن جفت آلل هور

نکته :کنام تغذیهای قورباغه نابالغ با بالغ متفاوت میباشد .پس میتوان گفت کنام تغذیهای گروهی از جانوران هنگام دگردیسی تغییر مییابد.
 -2نسبت طول رودهی نوزاد قورباغه به طول بدن بسیار بیشتر از این نسبت در قورباغهی بالغ است.
طول روده نوزاد قورباغه
طول بدن

>

طول روده قورباغه بالغ
طول بدن

یادآوری :طول روده نسبت به طول بدن در گیاهخوارها بیشتر از سایر جانوران است.
 -3هنگام دگردیسی و تبدیل نوزاد قورباغه به قورباغهی بالغ رشد روده نسبت به سایر اندامها اندک است.
نکته :با توجه به مطلب مذکور نمیتوان گفت در طی دگردیسی جانوران رشد همهی اندامها با سرعت یکسانی صورت میگیرد.
 -4دربارهی قورباغه باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aجزء دوزیستان بوده و لقاح خارجی دارد.
 .bچون مهرهدار است پس دفاع اختصاصی (ایمنی ه ومورال ،ایمنی سلولی و  ) ...غیر اختصاصی ،مغز ،نخاع ،اسکلت استخوانی درونی 4 ،نوع بافت اصلی و
 ...دارد.
 .cقلب آن  3حفرهای بوده و گرد خون بسته ،شبکهی مویرگی کامل و  ...دارد.
 .dمادهی دفعی نیتروژندار آن اوره است.
 .eبرای جلب جفت صداها و آوازهای ویژهای تولید میکند.

فیل و اسب
 -1میکروبهای تجزیه کننده سلولز در رودهی بزرگ یا رودهی کور آنها زندگی میکنند.
 -2در رودهی کور فیل و اسب سلولز موجود در غذا تجزیه میشود.
 -3رودهی بزرگ و رودهی کور این جانوران مواد حاصل از گوار
نکته :گوار

سلولز را جذب میکند.

سلولز در رودهی باریک فیل و اسب صورت نمیگیرد بنابراین بسیاری از مواد غذایی موجود در رودهی آنها به صورت مدفوع دفع میشود.

نکته :محل تجزیه سلولز در انسان رودهی بزرگ (یا رودهی کور) میباشد ولی جذب نمیشوند.

مسیر عبور غیا در اسب و فیل:

نوشخوار کنندگان
 -1دستگاه گوار

نوشخوار کنندگان مانند گاو و گوزن برای استفاده از سلولز موجود در مواد غذایی سازگاری پیدا کرده است.

 -2معدهی نوشخوار کنندگان چهار بخشی میباشد :سیرابی ،نگاری ،هزارال و شیردان
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 -3دربارهی بخشهای تشکیل دهندهی معدهی نوشخوار کنندگان مطالب زیر را آوردیم (طبق شکل :)4-12
سیرابی:
 .aاولین محل ورود غذا از مری میباشد.
 .bبزرگترین بخش معدهی گاو است.
 .cنسبت به سایر بخشهای معده به دم جانور نزدیکترین میباشد.
 .dمحل زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز میباشد.
 .eدر سیرابی غذای نیمه جویده توسط سلوالز هعم میشود.
نگاری:
 .aدومین بخش معدهی گاو است که غذا از سیرابی وارد آن میشود.
 .bتقریباً نسبت به سایر بخشهای معدهی گاو کوچکترین است.
.c

نسبت به سایر بخشهای معده گاو به گردن جانور نزدیکترین میباشد.

 .dمانند سیرابی محل زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز میباشد.
نکته :باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز در سیرابی و نگاری جانور زندگی میکنند و مقدار قابل توجهی از سلولز موجود در مواد گیاهی را تجزیه میکنند.
هزارال:
 .aدر باالی شیردان پشت نگاری و جلوی سیرابی قرار گرفته است.
 .bدیوارهی آن دارای چینخوردگی زیادی میباشد که سطح تماس را افزایش میدهد.
.c

محل جذب آب میباشد و غذا در آنجا غلیظ میشود.

یادآوری :هزارالی نوشخوارکنندگان ،رودهی ملخ و رودهی بزرگ انسان محل جذب آب هستند.
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شیردان:
 .aپایینتر از هزارال قرار دارد.
 .bاز یک سو به هزارال و از سوی دیگر به روده متصل است.
نکته :مجرای اتصالی هزارال به شیردان نسبت به سایرین قطر کمتری دارد.
.c

آخرین بخش معدهی جانور بوده و معدهی اصلی میباشد.

نکته :محل ترشح پروتئاز ،پپسینوژن ،رنین و سایر آنزیمها شیردان جانور میباشد.
نکته :سیرابی ،هزارال و نگاری محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور نمیباشد.
نکته :در شیردان آنزیمهای گوارشی جانور موجب گوار
نکته :در شیردان باکتریها به همراه غذا گوار

شیمیایی غذا میشوند و مقدار زیادی از مواد غذایی آمادهی جذب میشوند.

شیمیایی مییابند .این یعنی در شیردان مقدار زیادی از باکتریهای میمیرند و تجزیه میشوند.

 -4باکتریها با سرعت تولید مثل میکنند و بنابراین مقدار آنها تقریباً همیشه در لولهی گوارشی جانور ثابت میماند.
 -5دستگاه گوار نوشخوارکنندگان به علت سازگاری بیشتری که با زندگی باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز و گوار کامل غذا پیود کورده اسوت نسوبت بوه
عل خواران دیگر مانند اسب و فیل کارایی بیشتری دارد.
ترکیب :هیراکوتریوم ،مریکیپوس و اکوئوس ،اسبهای کتاب درسی هستند.
 -6مسیر عبور غذا در نوشخوارکنندگان مثل گاو و گوزن به صورت زیر است:

نکته :دهان محل وقوع گوار

مکانیکی است.

نکته :غذا  3بار از مری عبور میکند.
نکته :در سیرابی و نگاری و حین نوشخوار کردن در دهان و سپس هزارال ،گوار
تجزیهی سلولز سیرابی و نگاری میباشد.
نکته :محل جذب مواد گوار

سلولز صورت میگیرد اموا مواظوب باشوید محول اصولی فعالیوت باکتریهوا و

یافته در نوشخوار کنندگان رودهی باریک است.
سلولز در رودهی بزرگ بوده که بعد از رودهی باریک قرار

نکته :در نوشخوارکنندگان هعم سلولز قبل از رودهی باریک صورت میگیرد اما در فیل و اسب گوار
دارد.

نکته :در رودهی باریک فیل و اسب بیشتر از روده ی باریک نوشخوار کنندگان سلولز و مواد غذایی هعم نشده وجود دارد.
ترکیب :در جانوران گوشتخوار آنزیم سلوالز و آمیالز (پتیالین) یافت نمیشود.
نکته :در سیرابی ،نگاری ،هزارال و دهان گاو باکتریهای تجزیهکنندهی سلولز حعور داشته و تقسیم دوتایی صورت میگیرد.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) بزرگترین بخش معدهی گوزن محل وقوع گوار شیمیایی میباشد.
ب) بخش احاطه شده توسط سایر بخشهای معدهی گاو محل جذب آب است.
ج) حرکت غذا در بخشی از معدهی گاو که محتویات خود را به روده میریزد ،خالف جاذبه زمین است.
د) همهی مواد آلی غذای ورودی به شیردان تجزیه شده است.
ه) بخشی از معدهی گاو که محتویات خود را به روده میریزد توانایی ترشح رنین دارد.
و) بخش تأمین کنندهی محتویات نگاری توسط سیرابی احاطه شده است.
ز) هزارال بخشی از شیردان بوده که دیوارهی آن چین خورده است.
ح) اولین محل وقوع گوار مکانیکی در گوزن بزرگترین بخش معده است.
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ت) در نوشخوارکنندگان بیش از یک بار مواد غذایی گوار مکانیکی مییابد.
ی) رودهی ملخ مانند رودهی بزرگ انسان برخالف هزارال محل جذب آب میباشد.
ک) رودهی کرم خاکی مانند شیردان گوزن محل ترشح آنزیمهای گوارشی جانور میباشد.
ل) محل جذب مواد غذایی در گاو و اسب ما بین معده و رودهی بزرگ قرار گرفته است.
م) ساختار تامین کنندهی محتویات شیردان در اسب ،هزارال میباشد.
پاسخ
درست :الف (گوارش سلولز) -ب ( زارال) -ج ( شیردان) -ه (شیردان) -ت -ک
نادرست :د (سلولز تجزیه شده نه سایرین) -و (سیرابی محتویات نذاری را تأمین میکند) -ز -ح (د ان) -ی -ل -م (اسب زارال ،شیردان ،سیرابی و نذاری ندارد )

دستذاه گوارش انسان
بخشهای دستگاه گوارش
 -1دستگاه گوار

انسان شامل لولهی گوارشی و غدههای گوارشی است.

 -7انواع غدههای گوارشی در انسان:
غدههای بزاقی -غدههای دیوارهی معده و روده -پانکراس -جگر
نکته :غدههای مذکور همگی برون ریز بوده و محتویات خود را به مجرا میریزند و سپس مواد ترشح شده از طریق مجرا وارد لولهی گوار
نکته :موسین نوعی پروتئین ترشحی است که در سراسر لولهی گوار

میشود.

ترشح میشود .این پروتئین در دهان و مری توسط سلولهای سنگفرشی چند الیره و

در معده و روده توسط سلولهای استوانهای ساده ترشح میشود.
ترکیب :موسین در مجاری تنفسی (بینی ،نای ،نایژه و نایژک) از سلولهای مژکدار ترشح میشود.
نکته :موسین با جذب آب به محلول چسبناکی به نام موکوز تبدیل میشود.
ترکیب :موکوز در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی نقش داشته و باعث به دام افتادن میکروبها میشود و مانع نفوذ میکروبها به بخشهای عمیقتر میگردد.
 -3بخشهای لولهی گوارش و مسیر عبور غذا در انسان به صورت زیر است:

د ان (گوارش مکانیکی و شیمیایی)  حلق  مری  معده (گوارش مکانیکی و شیمیایی)  رودهی باریک (گوارش شیمیایی و جتیب متواد غتیایی)  رودهی بتزرگ 

راست روده
نکته :فعای درون لولهی گوار

خارج از محیط داخلی است.

ساختار لولهی گوارش
 -1دیوارهی لولهی گوار

تقریباً در تمام طول آن به ترتیب از خارج به داخل شامل الیههای پیوندی ،ماهیچهای طولی ،ماهیچهای حلقوی ،زیر مخاطی

و مخاطی (بافت پوششی که مواد موکوزی ترشح میکند) است.
 -2جدول زیر الیههای دیوارهی لولهی گوارش و ویژگی بخشهای آن را نشان میدهد:
الیهی پیوندی
 -1خارجیترین الیهی لولهی گوارش است.
 -2در حفرررهی شرری ی بی رری از پررردهی

الیهی ما یچهای
ماهیچهی طولی

ماهیچهی حلقوی

الیهی زیر مخاطی
 -1دارای رگ خررررونی رگ ل فرررری
میباشد.

الیهی مخاطی
رررر

آستر پیوندی

غ ای پایه

غ ای موکوزی

 -1بافررت پوش رری ایررن الیرره در دهرران و مررری
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 -1ماهیچررهی طررولی خررارجیتر قرررار
صفاق یا رودهب د را ت ییل میدهد.
 -3از نرروب بافررت پیونرردی رشررتهای بررا داشته و بیش خرارجی آن بره الیرهی
پیوندی ات ال یافته است.
فضای بین سلولی فراوان است.
 -2ماهیچررهی حلقرروی داخلیتررر قرررار
داشته و بیرش داخلری آن بره الیرهی
زیر میاطی ات ال یافته است.
 -3ماهیچههای صاف هست د.

س گفرشی چ د الیه و در معده و روده اسرتوانهای
 -2مت یل از بافت پیوندی است.
 -3در آن  4نرررروب بافررررت پوش رررری تک الیه است.
پیونررردی رررای و ماهیچرررهای یافرررت  -2به طور کلی در ترشح و جذب مواد نقش دارد.
 -3به طور کلی دارای چرین خروردگی میباشرد کره
میشود.
سطح ت اس را افزایش میدهد.
 -4دارای دو نوع بافت است:
بافت پیوندی -بافت پوش ی

 -3الیهی پیوندی خارجی در حفرهی شکمی بخشی از پردهی صفاق یا رودهبند را تشکیل میدهد که اندامهای موجود در حفرهی شکمی را از خوارج بوه هوم
وصل میکند.
 -4در لولهی گوارش در موارد زیر بافت پیوندی وجود دارد:
 .aالیهی خارجی
 .bزیر مخاط
 .cاستر مخاط
ترکیب :بافت پیوندی دارای فعای بین سلولی فراوان و رشتههای پروتئینی است.
 -5انواع ماهیچههای موجود در لولهی گوارش:
مخطط و صاف
ماهیچههای مخطط لولهی گوارش:
 .aماهیچههای ناحیهی دهان ابتدای حلق و انتهای لولهی گوار
 .bهمگی ارادی بوده و تحت کنترل اعصاب پیکری هستند.
.c

سلولهای آن چند هستهای بوده دارای تارچه ،نواحی تیره و روشون ،خوط ،Z
صفحهی هنسن ،خط تیرهی  Mو  ...میباشند و توانایی میتوز و سیتوکینز (بعد از تولد) ندارند.

ماهیچههای صاف:
 .aبیشتر بخش مری ،معده ،رودهی باریک ،رودهی بزرگ و بیشتر بخش راست روده
 .bهمگی غیر ارادی بوده و تحت کنترل اعصاب خود مختار (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) هستند.
 .cسلولهای آن تک هستهای و دوکی شکل میباشد.
 -6ماهیچههای صاف آن دو نوع هستند:
ماهیچههای طولی -ماهیچههای حلقوی
ماهیچههای صاف طولی لولهی گوارش:
 .aبین الیهی پیوندی خارجی و ماهیچهی حلقوی صاف قرار دارد.
 .bبخش خارجی آن به الیهی پیوندی اتصال یافته است.
 .cاین الیهی ماهیچهای توسط بافت پیوندی احاطه شده است.
ماهیچههای صاف حلقوی لولهی گوارش:
 .aبین ماهیچهی طولی و زیر مخاط قرار دارد.
 .bبخش داخلی آن به زیر مخاط (بافت پیوندی) اتصال یافته است.
.c

این الیهی ماهیچهای الیهی زیر مخاطی را احاطه کرده است.

 -7وظایف ماهیچههای لولهی گوارش:
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 .aخرد و نرم شدن مواد غذایی
 .bمخلوط شدن غذا به آنزیمهای گوارشی
 .cحرکت غذا به سوی جلو
 -8در زیر مخاط ،الیهی زیر مخاطی وجود دارد .این الیهی پیوندی دارای رگهای خونی فراوانی میباشد که مخاط را از ماهیچه جدا میکند.
نکته :در الیهی زیر مخاطی (بین الیهی ماهیچهای و الیهی مخاطی) موارد زیر وجود دارد:
 .aبافت پیوندی
 .bرگ خونی (سلول پوششی  +ماهیچه  +بافت پیوندی)
 .cرگ لنفی
 .dعصب
 -9مخاط لوله ی گوار از بافت پوششی با آسوتر پیونودی سواخته
شده است.
نکته :مخاط لولهی گوارش شامل بخشهای زیر است:
 .aآستر پیوندی
 .bغشای پایه
 .cسلول پوششی
 .dمایع مخاطی
 -61نوع بافت پوششی مخاط لولهی گوارش به گونهای است که با کار آن هماهنگی زیادی دارد:
 .aنوع بافت پوششی در دهان و مری :سنگفرشی چند الیه (مرکب)
 .bنوع بافت پوششی در معده و رودهی بزرگ :استوانهای یک الیهی بدون ریز پرز
 .cنوع بافت پوششی در رودهی باریک :استوانهای تک الیهی ریز پرزدار
 -11در مخاط لولهی گوار سلولهای ترشحی برون ریز (مثالً سلول ترشح کنندهی موسین و  )...و نیز سلولهای پوششی جذب کنندهی مواد قرار دارند.
 -12در سطح داخلی لولهی گوار

در اکثر نواحی چینهای ریزی وجود دارد که سطح مخاط و مواد غذایی را افزایش میدهند.

آناتومی دستگاه گوارش
طبق شکل ( )4-4باید مطالب زیر را دربارهی آناتومی دستگاه گوارش انسان بدانیم:
 -1مری از ناحیهی گردن عبور کرده و وارد حفرهی سینهای میشود و پس از عبور از پردهی دیافراگم وارد حفرهی شکمی شده و سپس به سمت چپ منحورف
میشود و در نهایت به معده اتصال مییابد.
 -2قسمت فوقانی و ابتدایی (بخش عمدهی) معده در سمت چپ قرار گرفته است.
نکته :کاردیا (بخش انتهایی مری) در قسمت چپ بدن قرار گرفته است.
 -3قسمت انتهایی معده و دریچهی پیلوور در سمت راسرت
بدن قرار دارد.
 -4بخووش ابتوودایی رودهی باریووک (دوازدهووه) پررایینتر از
کیسهی صفرا (و کبد) و در سمت راست بدن قرار دارد.
 -5بیشتر حجم درون حفورهی شوکم و بخوش جلوویی آن
توسط رودهی باریک و رودهی بزرگ اشغال شده است.
 -6آپاندیس و کولون باالرو (ابتدای رودهی بوزرگ) در سمت
راست بدن قرار دارند.
 -7کولون افقی رو بوه صوورت عرضوی حفورهی شوکمی را از
راست به چپ طی میکند و قوسی شکل میباشد.
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نکته :کولون افقی رو پایینتر از معده و کبد قرار دارد.
 -8کولون پایین رو در سمت چپ بدن قرار داشته و در قسمت پایینی حفرهی شکمی به سمت راست متمایل شده و در نهایت به راست روده اتصال مییابد.
 -9راست روده مانند بخش اعظم مری در وسط قرار گرفته است.
 -13بخش اعظم کبد و کیسهی صفرا در سمت راست بدن قرار دارد.
نکته :بخش کوچکی از کبد از روی کاردیا و معده عبود کرده و در سمت چپ بدن قرار دارد.
نکته :مجرای صفرا پس از خروج از کبد  7شاخه شده است یک شاخه وارد کیسهی صفرا شده و شاخهی دیگر به سمت مجرای خارج شده از پانکراس میرود.
 -11بخش ابتدایی پانکراس و بیشتر بخش آن در سمت چپ بدن قرار دارد.
 -12طبق شکل ( )4-13زیست  ،2طحال در نزدیکی سر پانکراس قرار داشته و سمت چپ بدن میباشد.
نکته :بخش اعظم پانکراس از زیر معده و پشت معده عبور کرده و بخش انتهایی آن در مجاورت دوازدهه و سمت راست بدن قرار دارد.
 -13جایگاه اعضای بدن در یک نگاه:
سمت راست
سمت چپ
وسط

بیشتر کبد -کیسهی صفرا -پیلور -بخش انتهایی معده -بخش انتهایی پانکراس -کولون باالرو -آپاندیس
کمی از کبد -کاردیا -بخش اعظم معده -بخش اعظم پانکراس -کولون پایین رو -طحال
راست روده -بخش اعظم مری -نای -رحم -غدهی تیروئید -تیموس

چند تا مطلب
 -1اغلب مواد غذایی مورد استفادهی بدن به صورت مولکولهای درشتی هستند که قبل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمیتوانند وارد خون شوند .این موواد در
لولهی گوار خرد میشوند (گوار مکانیکی) و با کمک شیرههای گوارشی به مولکولهای سادهتر تبدیل (گوار شیمیایی) و سپس جذب میشوند.
 -2سلولهای دیوارهی داخلی لولهی گوارش انسان مژک یا تاژک ندارند.
 -3مایع مخاطی و الیهی مخاطی که جزء نخستین خط دفاع غیر اختصاصی هستند در سرتاسر طول لولهی گوار

وجود دارند.

ترکیب :مایع مخاطی مایعی لزج و چسبنده است.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) در بر عرضی لولهی گوار انسان  4نوع بافت قابل مشاهده است.
ب) الیهای از لولهی گوار که بین الیهی پیوندی و زیر مخاطی قرار دارد ،واجد سلولهای دوکی شکل میباشد.
ج) الیهی خارجی لولهی گوار در انسان متشکل از بافتی با فعای بین سلولی فراوان میباشد.
د)به منظور ساختن الیهی مخاطی در لولهی گوار به حعور بیش یک نوع بافت نیاز است.
ه) در رودهی انسان ماهیچهی طولی حدفاصل ماهیچهی حلقوی و زیر مخاطی قرار گرفته است.
و) نوع بافت پوششی به کار رفته در لولهی گوار انسان دو نوع بوده و تک الیه میباشند.
ز) در انسان سالم آپاندیس و کیسهی صفرا در یک سمت از بدن قرار دارند.
ح) در انسان بخش اعظم معده مانند طحال در سمت چپ بدن قرار دارد.
ت) در لولهی گوار انسان بخشی که واجد تعداد فراوانی رگهای خونی میباشد توسط الیهی زیر مخاطی احاطه شده است.
پاسخ
درست :الف -ب -ج -د (بافت پیوندی و پوششی) -ز (سمت راست) -ح
نادرست :ه -و (تک الیه و مرکب) -ت

انواع انقباض در لولهی گوارش
حرکات لولهی گوارش به دو صورت انجام میشود:
دودی و موضعی
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حرکات دودی
 -1حرکات دودی با انقباض ماهیچهها و انتقال حرکت به تارهای ماهیچهای جلوتر مواد را در طول روده به جلو میرانند.
 -2حرکات دودی هنگام پایان یافتن گوار معده ،به حدی شدید میشوند که موجب تخلیه آن میگردند.
 -3حرکات دودی در روده ی باریک ضعی است و این حرکات مواد موجود در روده را در هر نوبت فقط  61تا  61سانتیمتر به جلو میبرند به طوری که رسیدن
غذا به انتهای رودهی باریک چند ساعت طول میکشد.
 -4اتساع (گشاد شدن) لولهی گوار

سبب تحریک اعصاب دیوارهی آن و در نتیجه راهاندازی حرکات دودی میشود.

 -5حرکات دودی در معده خیلی قویتر از روده است بنابراین میتوان گفت قطر ماهیچههای دیوارهی معده بیشتر از روده میباشد.
 -6حرکات دودی در مری ،معده و روده رخ میدهد.
 -7حرکات دودی در موارد زیر نقش دارد:
 .aحرکت رو به جلوی غذا
 .bگوار مکانیکی
 .cمخلوط شده آنزیمهای گوارشی با غذا

حرکات موضعی
 -6حرکات موضعی فقط در روده رخ میدهد.
 -2حرکات موضعی به صورت انقباضهای جدا از یکدیگر محتویات روده را به قطعات جدا از یکدیگر تقسیم میکنند.
 -3تکرار حرکات موضعی در ابتدای رودهی باریک بیشاز انتهای آن است و این اختالف باعث به جلو راندهشدن مواد میشود.
 -4حرکات موضعی در موارد زیر نقش دارد:
 .aغذا را در رودهی باریک به صورت تکههایی در میآورد که اثر آنزیمهای گوارشی را بر آنها تسهیل میکند.
 .bسبب حرکت رو به جلوی غذا در روده میشود.
نکته :اثر حرکات دودی در به حرکت درآوردن غذا بیشتر از حرکات موضعی است.

چند تا مطلب
 -1در شکلگیری حرکات دودی و موضعی هر دو نوع ماهیچه طولی و حلقوی نقش دارند.
 -2ماهیچه های حلقوی و طولی که در حرکات موضعی و دودی نقش دارند از نوع صاف بوده و تحت کنترل اعصاب خود مخترار (سومپاتیک و پاراسومپاتیک)
میباشند.
 -3اتساع (گشاد شدن) لولهی گوار

باعث تحریک شدن اعصاب خود مختار و راهاندازی حرکات دودی میشوند.

 -4حرکات دودی در مری باعث باز شدن دریچهی کاردیا و ورود غذا به معده میشوند.
 -5حرکات دودی در معده باعث باز شدن دریچهی پیلور و ورود کیموس به دوازدهه میشوند.
 -6حرکات دودی در مری ،معده و روده رخ میدهد اما حرکات موضعی فقط در روده دیده میشوند.
 -7با فعال شدن اعصاب پاراسمپاتیک در دستگاه گوار میزان فعالیت ماهیچههای حلقوی و طولی لولهی گوار افزایش مییابد.
 -8حعور یون کلسیم برای انقباض ماهیچهها و وقوع حرکات دودی و موضعی الزم است بنابراین اگر در مقدار هورمونهای کلسیتونین و غدد پاراتیروئید اختالل
بروز کند و میتواند سبب بروز مشکل در کار ماهیچهها شود.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) در وقوع حرکات دودی برخالف موضعی ماهیچههای حلقوی نقش دارند.
ب) تکرار حرکات موضعی در ابتدای رودهی باریک بیشتر انتهای آن میباشد.
ج) سرعت حرکات دودی در روده بیشتر از معده میباشد.
د) حرکات دودی به صورت انقباضات جدا از یکدیگر به وقوع میپیوندد.
پاسخ
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

درست :ب
نادرست :الف -ج -د

د ان
گوارش در دهان
 -1حرکات جویدن و اثر آنزیم های موجود در بزاق بر مواد غذایی باعث گوار
نکته :منظور از گوار

شیمیایی در دهان اثر پتیالین (آمیالز ضعیف) بر نشاسته است .نشاسته در اثر پتیالین به مالتوز تبدیل میشود.

 -2دندانها در گرفتن لقمهی غذا و خرد کردن آنها (گوار
نکته :در انسان گوار

مکانیکی و شیمیایی غذاها در دهان میشود.

مکانیکی) نقش اصلی را دارند.

مکانیکی و شیمیایی از دهان آغاز میشود.

 -3ماهیچههای مخصوص جویدن که فک پایین را حرکت میدهند در هنگام جویدن در بین دندانهای دو آرواره نیروی شدیدی ایجواد میکننود .ایون نیورو در
انسان تا حدود  611کیلوگرم بر سانتیمتر مربع میرسد.
 -4فک پایین متحرک و فک باال ثابت اسوت  .ماهیچوههایی کوه فوک پوایین را
حرکت میدهند ارادی بوده و اسکلتی هستند.
ترکیب :فعالیت ماهیچههای اسکلتی تحت کنترل اعصاب پیکری میباشود ایون
ماهیچه ها مخطط بوده و دارای میون ،تارچه ،توالی تیره و روشن ،خط  ،Mخوط
 ،Zصفحهی هنسن و  ...هستند.
یادآوری :یون کلسیم برای انقباض ماهیچهها نیاز است.

آناتومی دندانها
طبق شکل ( )4-5میتوانیم دربارهی دندانها موارد زیر را بگوییم:
 -6در هر انسان سالم و بالغ کهه دنهدانهای عقهل آن نیهز درآمهده تعهداد
دندانها به صورت زیر است:
در هر نیم فک  7عدد پیش 6 ،عدد نیش 7 ،عدد آسیای کوچوک و  3عردد
آسیای بزرگ وجود دارد.
نکته :در هر نیم فک  8دندان وجود دارد پس هر فرد سالم در کول  37دنودان
دارد یعنی  16دندان در فک باال و  16دندان در فک پایین.
 -2در فک پایین آسیای بزرگ (هور  3عودد) دو ریشوه دارنود و بقیوه (آسویای
کوچک ،نیش و پیش) یک ریشه دارند.
 -3در فک باال آسیای بزرگ (همگی)  3ریشه ،آسیای کوچوک اولوی دو ریشوه،
آسیای کوچک دومی و دندانهای پیش یک ریشه دارند.
نکته :همهی دندانها در مجموع  17ریشه دارند.
نکته :در فک باال  33ریشه و در فک پایین  22ریشه وجود دارد .بنابراین در فک باال  8ریشه بیشتر از فک پایین وجود دارد.
 -4دندانهای نیش نسبت به سایر دندانها عمیقتریناند و بزرگترین ریشه را دارند.
نکته :دندانهای نیش نسبت به سایر دندانها بلندتر است.
 -5آسیای بزرگ بیشترین قطر و دندانهای پیش کمترین قطر را دارند.

 -6آناتومی دندان در یک نگاه:
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بزاق
 -1بزاق مخلوطی از ترشحات سه جفت( 1عدد) غدهی بناگوشی ،زیرآروارهای و زیر زبانی و نیز غدههای کوچک ترشح کنندهی موسین است.

بزاق= ترشحات غدد بناگوشی ( 2عدد)  +زیر زبانی ( 2عدد)  +زیر آروارهای ( 2عدد)  +غدد کوچک ترشح کنندهی موسین
 -7طبق شکل ( )4-4اندازهی غدد باال به صورت زیر است:
بناگوشی > زیر زبانی > زیر آروارهای > غدد ترشح کنندهی موسین
نکته :ترشح غدههای بناگوشی رقیقتر و بیشتر از غدههای دیگر است.
 -3در ترشحات غدههای بناگوشی یک آمیالز ضعیف به نام پتیالین وجود دارد که گوار
میکند.
نکته :گوار

کربوهیودراتهای غوذا را آغواز و نشاسوته را بوه موالتوز تبودیل

مکانیکی و شیمیایی در انسان از دهان آغاز میشود.

توجه :نکتهی باال میتواند به صورت ترکیبی با مباحث گوار

در سایر جانوران مورد سؤال قرار گیرد.

نکته :مالتوز قند جوانهی جو است و نوعی دی ساکارید است با اثر پتیالین بر نشاسته دی ساکارید مالتوز تولید میشود نه مونوساکارید.
نکته :چون در اثر پتیالین بر نشاسته دی ساکارید تولید میشود نه مونوساکارید پس پتیالین یک آنزیم ضعی (آمیالز ضعی ) است به این نوع هیودرولیز مویگن
هیدرولیز ناقص.
 -4مادهی دیگری به نام موسین در بزاق یافت میشود که پس از جذب آب محلول چسبناک به نام موکوز به وجود میآورد .موکوز باعث به هم چسباندن ذرات
جویده شده و لغزنده و مناسب شدن آنها برای انجام عمل بلع میشود.
نکته :غدههای ترشح کنندهی موسین در سراسر طول لولهی گوار
ترکیب :بافت پوششی لولهی گوار

وجود دارد.

(سنگفرشی مرکب و استوانهای ساده) مجاری تنفسی (سلولهای مژکدار) بافوت پوششوی مجواری ادراری و واژن موسوین

ترشح میکنند و موکوز میسازند .به بافتهای پوششی مذکوری؛ غشای موکوزی (الیهی مخاطی) میگویند.
ترکیب :الیهی مخاطی دارای سلول پوششی است بنابراین میتوان از آن دو نوع ژن (هستهای و سیتوپالسمی) استخراج کرد .در ضمن این سلولها زنده هستند
بنابراین دارای تنفس سلولی (گلیکولیز ،چرخهی کربس و  ،)...مولکولهای  NADH, FADH2اسید سیتریک ،ترکیب  6کربنی دو فسفاته ،کلی انودامک ،اگوزون،
اینترون ،سه نوع  RNAپلیمراز ،عوامل رونویسی ،توالی افزاینده و  ...هستند.
 -5غدههای بناگوشی ،زیرزبانی ،زیرآروارهای و غدد کوچک ترشح کنندهی موسین ،همگی برون ریز هستند این یعنی ترشحات خود را به درون مجرا (سواختار
لولهمانند) میریزند.
تذکر :ترشحات غدد برون ریز هیچگاه وارد جریان خون نمی شود بنابراین موسین ،پتیالین و لیزوزیم از طریق مجرا وارد حفرهی دهان میشوند.
 -6لیزوزیم موجود در بزاق دیوارهی سلولی باکتریهای بیماریزا را از بین میبرد و باعث ضدعفونی کردن حفرهی دهان میشود.
ترکیب :لیزوزیم نوعی آنزیم پروتئینی است که توسط ریبوزومهای متصل به شبکهی آندوپالسمی زیر ساخته میشود .این آنزیم در نخستین دفاع غیر اختصاصی
فعالیت میکند و در بزاق ،اشک ،عرق ،مایع مخاطی و  ...یافت میشود.
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 -7وظایف بزاق در دهان:
 .aمحیط درون دهان را پیوسته مرطوب نگه میدارد.
 .bبه احساس چشایی کمک میکند.
ترکیب :مولکولهای غذا در بزاق حل شده و سپس توسط بزاق وارد جوانهی چشایی میشوند و در آخر بوه گیرنودهی خوود در غشوای سولول چشوایی متصول
میشوند.
.c

حرکت زبان و لبها را در هنگام سخن گفتن تسهیل میکند .پس در واژهسازی نقش دارد.

 -8ترشح بزاق دائمی است اما در هنگام خواب ترشح آن بسیار کاهش مییابد.
 -9موارد زیر در انسان دائمی رخ میدهد:
 .aترشح بزاق
 .bتولید و مصرف  ATPو متابولیسم
 .cتولید ادرار و تراو در کلیه
 .dفعالیت پمپ سدیم -پتاسیم
 .eتولید و مصرف بیکربنات
 .fاسپرمزایی در مردان
و کلی دیگر
نکته :بزاقی که هنگام غذا خوردن ترشح میشود نسبت به بزاقی که قبل از غذا خوردن ترشح میشود آنزیم بیشتری دارد.

ترکیبی باشیم
 -1گفتیم پتیالین نشاسته را به مالتوز تبدیل میکند.
دربارهی نشاسته مطالب زیر را باید بدانیم:
 .aقند ذخیرهای در گیاهان است.
 .bدرون پالست گیاهان ذخیره میشود.
 .cواحد سازندهی آن گلوکز است و نوعی پلیساکارید و درشت مولکول میباشد.
 .dدارای انشعابهایی میباشد.
نکته :انشعابات نشاسته کمتر از گلیکوژن است.
 .eدر گیاهان دارای گوار

درون سلولی است.

.f

گوار

.g

جانوران گوشتخوار آنزیم تجزیهکنندهی نشاسته (آمیالز ،پتیالین) ندارند.

آن در جانوران همهچیزخوار و گیاهخوار از نوع برون سلولی است.

 -2مالتوز قند جوانهی جو است دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aنوعی دی ساکارید است که واحدهای سازندهی آن گلوکز است.
 .bدر دهان انسان از شکستن نشاسته ایجاد میشود (هیدرولیز و مصرف آب).
 .cدر جوانهی جو از به هم پیوستن گلوکز ساخته میشود (سنتز آبدهی).
 .dژیبرلین میتواند تولید مالتوز را در دانهی جو افزایش دهد.
 .eمالتوز از نشاسته شیرینتر است.
نکته :اگر لقمهای نان را در دهان خود مدتی بیش از حد معمول نگه داریم با اثر پتیالین بر نشاستهی نان مالتوز ایجاد میشود و شیرین مزه میگردد.
ترکیب :نوک زبان بیشترین حساسیت را به مزهی شیرینی دارد.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارات زیر را دربارهی دهان انسان تعیین کنید:
ال ) گوار مکانیکی برخالف گوار شیمیایی از دهان آغاز میشود.
ب) مانند ملخ برخالف کرم خاکی محل آغاز گوار مکانیکی میباشد.
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ج) بلندترین دندان حد فاصل دندان پیش و آسیای کوچک استقرار یافته است.
د) مجموع ریشههای فک پایین  8تا بیشتر از فک باالست.
ه) اندازهی غدد بناگوشی بزرگتر از زیر زبانی بوده و پتیالین سنتز میکند.
و) مانند کیسهی گوارشی هیدر محل وقوع گوار شیمیایی با هیدرولیز ناقص میباشد.
ز) کمک به حس چشایی و تسهیل در سخن گفتن از وظای بزاق میباشد.
ک) ترشحات غدد بناگوشی مانند زیر زبانی توسط جریان خون به حفره دهان ریخته میشود.
ل) تعداد کبد با تعداد غدهی زیرآروارهای برابر بوده و سمت راست قرار دارد.
م) در دهان انسان برخالف گیاهان گوار نشاسته برون سلولی میباشد.
پاسخ
درست :ب -ج (دندان نیش) -ه -و -ز -م
نادرست :الف ( ر دو از د ان آغاز میشوند ) -د (مجموع ریشه ای فک باال  8تا بیشتر از فک پایین است ) -ک (ترشحات غدد برون ریز وارد مجترا میشتود نته ختون ) -ل (کبتد یتک
عدد و غدهی زیرآروارهای  2عدد است )

بلع
حلق
حلق بخشی از لولهی گوارش است که به چهار جا راه دارد:
 .aبینی
نکته :با باال آمدن زبان کوچک راه بینی بسته میشود.
 .bدهان
نکته :راه دهان با باال آمدن زبان بسته میشود.
.c

نای

نکته :راه نای با باال آمدن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت بسته میشود.
 .dمری

بلع و ورود غذا به معده
 -1بلع انتقال لقمهی غذایی جویده شده از دهان به معوده اسوت کوه بوه وسویلهی
مرکز عصبی آن انجام میشود.
 -2غذا پس از جویده شدن با باالآمدن زبان و چسبیدن به کام به سوی گلوو رانوده
میشود و گیرندههای مکانیکی دیوارهی گلو را تحریک و انعکاس بلع را ایجاد
میکند.
توجه :دربارهی انواع انعکاسها به طور مفصل در فصل  2زیست  2حرف زدیم.
 -3در هنگام بلع اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .aزبان کوچک به سمت باال میرود و دهانهی راه بینی را میبندد.
 .bراه نای نیز با باال آمدن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت بسته و غذا
وارد مری میشود.
 .cمرکز بلع با اثر خود بر مرکز تنفس باعوث قطوع تونفس در هنگوام بلوع
میشود.
ترکیب :بصل النخاع (بخشی از ساقهی مغز) مرکز تنفس و بلع میباشد.
 -4لقمه ی غذا پس از ورود به مری با حرکات دودی مری حرکت میکند و به معده
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میرسد .نیروی جاذبه در حرکت لقمه نقش مهمی ندارد.
تذکر :نیروی جاذبه در حرکت لقمه در مری نقش مهمی ندارد نه این که هیچ نقشی ندارد.
 -5ماهیچه های حلقوی بخش انتهایی مری (کاردیا) در حالت منقبض است و از ورود محتویات معده به مری جلوگیری میکند ولی با رسیدن هر موج دودی بوه
این ناحیه انقباض ماهیچهها از بین میرود و ورود غذا به معده تسهیل می شود همراه با بلع آب و مواد غذایی مقداری غذا نیز وارد معده میشود.
نکته :هنگامی که لقمهای را میبلعیم لقمه معموالً از انتهای دهان وارد حفرهی بینی نمیشود.

چند تا مطلب
 -6دربارهی مری باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aبخشی از لولهی گوار است که دهان را به معده وصل میکند.
 .bاز گردن و بخش میانی قفسهی سینه عبور کرده و پس از عبور از دیافراگم وارد معده میشود.
یادآوری :بخش انتهایی مری قبل از ورود به معده کمی به سمت چپ متمایل میشود.
.c

بافت پوششی آن از نوع سنگفرشی چند الیه است که توسط مایع مخاطی احاطه شده است.

 .dبخش انتهایی مری (کاردیا) و بخش ابتدایی معده پشت کبد قرار دارد.
 .eکاردیا بخش انتهایی مری است که متشکل از ماهیچههای حلقوی میباشد.
نکته :در مری فقط حرکت دودی دیده میشود میدانید حرکت دودی به وسیلهی ماهیچههای حلقوی و طولی صورت میگیرد.
یادآوری :ععالت صاف حلقوی کاردیا در حال عادی منقبض هستند تا محتویات معده وارد مری نشود.
 -7طبق شکل ( )4-6باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aقطر نای بیشتر از مری است.
 .bنای در جلوی مری و گردن قرار دارد.
ترکیب :در نای و نایژهها حلقههای غعروفی وجود دارد.
 .cراه نای حتی در حین عبور غذا از مری باز میباشد.
 .dنای و مری هر دو دارای الیهی مخاطی هستند.
سؤال :درستی یا نادرستی جملههای زیر را مشخص کنید:
ال ) طی بلع با باال آمدن اپیگلوت و پایین رفتن حنجره راه نای بسته میشود.
ب) در هنگام بلع با باال رفتن زبان کوچک راه بینی بسته میشود.
ج) در حین بلع قطع تنفس بعد از باال آمدن زبان و چسبیدن به کام رخ میدهد.
د) در انسان مرکز تنفس کمی باالتر از ساقهی مغز قرار دارد.
ه) کاردیا بخشی از مری بوده که متشکل از ماهیچههای حلقوی است.
و) نوع بافت پوششی مری برخالف معده متشکل از چند الیهی سلولی است.
ز) با رسیدن موج دودی به انتهای مری دریچهی کاردیا باز میشود.
ک) مری در جلوی نای قرار داشته و واجد حلقههای غعروفی میباشد.
پاسخ
درست :ب -ج -ه -و (سنذفرشی چند الیه در مری ،استوانهای تک الیه در معده) -ز
نادرست :الف (حین بلع اپیگلوت باال و حنجره پایین میرود) -د (بصل النخاع مرکز تنفس بوده و بخشی از ساقهی مغز است) -ک (مری پشت نای است نای حلقه ای غضروفی دارد )

معده
ماندن غذا در معده
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 -1مواد غذایی قبل از ورود به روده ،در معده بر اثر حرکات معده و آنزیمهای شیرهی آن ریز ،نرم و به طور نسبی هعم میشوند و به صورت
مادهای خمیری شکل به نام کیموس درمیآیند.
نکته :شیرهی معده باعث گوارش شیمیایی و حرکات معده سبب گوارش مکانیکی غذا میشود.
نکته :حرکات معده باعث مخلوط شده غذا با شیرهی معده میشود و گوار

شیمیایی غذا را تسهیل میکند.

یادآوری :در هیدر تاژکها باعث مخلوط شده غذا با آنزیمهای گوارشی میشدند.
 -2بعد از پایان یافتن گوار

در معده ،کیموس به تدریج (نه به طور ناگهانی!!) به دوازدهه (قسمت ابتدایی رودهی باریک) وارد میشود.

نکته :به منظور ورود کیموس به درون دوازدهه دریچهی انتهایی معده (پیلور) باز میشود.
 -3سطح داخلی معدهی خالی چین خوردگیهای زیادی دارد .این چین خوردگیها با پرشدن معده از بین میروند.
 -4ماهیچههای صاف حلقوی (داخلی) و طولی (خارجی) دیوارهی معده ،در نزدیکی پیلور (دریچهی انتهایی معده) قطورتر از نواحی باالیی معده هستند و
انقباض شدیدتر دارند.
نکته :کاردیا متشکل از ماهیچههای صاف حلقوی بخش انتهایی مری میباشد .پیلور دریچهای در بخش انتهایی معده است که از ععالت قطور حلقوی و
طولی (که صاف و غیر ارادی هستند) تشکیل شده است.
نکته :هر چقدر قطر ماهیچههای دیوارهی معده بیشتر باشد انقباضات و شدت حرکات دودی آن نیز بیشتر خواهد بود.
میدانید که:
قطر ما یچه ای دیوارهی معده در نزدیکی پیلور > قطر ما یچه ای دیواره معده در نزدیکی کاردیا
بنابراین:
شدت حرکات دودی در نزدیکی پیلور > شدت حرکات دودی در نزدیکی کاردیا
نکته :باز شدن دریچهی پیلور به واسطهی حرکات دودی معده صورت میگیرد.

حرکات معده
 -1چند دقیقه پس از ورود غذا (نه بالفاصله پس از ورود غذا!) به معده انقباضهای ضعیفی در ماهیچههای آن ظاهر میشود این انقباضها که به تدریج
شدیدتر و تعداد آنها بیشتر میشود به صورت امواج دودی از زیر کاردیا شروع میشود و در طول معده به سوی پیلور پیش میروند.
نکته :چون قطر دیوارهی معده در نزدیکی پیلور بیشتر از بخشهایی دیگر معده است انقباضهای دودی در مجاورت پیلور شدیدتر و باعث نرم شدن
مواد غذایی و مخلوط شدن آنها با شیرهی معده میشوند.
نکته:در معده بیشترین مقدار وقوع گوار
 -2در پایان گوار

معده ای (گوار

مکانیکی و شیمیای در نزدیکی پیلور رخ میدهد.

شیمیایی و مکانیکی در معده) شدت انقباضات حرکات دودی به حدی میرسد که در هر حرکت بخشی از کیموس معده را

به درون دوازدهه میراند و بقیه کیموس به علت بسته شدن مجدد پیلور به معده باز میگردد.
نکته :دریچهی کاردیا به وسیلهی حرکات دودی مری و دریچهی پیلور به وسیلهی حرکات دودی معده باز میشود.
 -3عوامل مؤثر در تخلیه معده:
 .aحجم کیموس و کشیدگی دیوارهی معده
نکته :هر چقدر حجم کیموس در معده بیشتر باشد کشیدگی دیوارهی معده نیز بیشتر خواهد بود و در این حالت چین خوردگی دیوارهی معده کمتر است.
 .bترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازدهه
نکته :منظور از ترکیب شیمیایی کیموس وجود پروتئین ،کربوهیدرات ،لیپید و  ...میباشد .گوار مواد آلی پیچیده (مثل پروتئینها و  )...بیشتر از مواد آلی
ساده طول میکشد .بنابراین هر چقدر ساختار ترکیبهای شیمیایی و کیموس در دوازدهه پیچیدهتر باشد زمان الزم برای هعم آنها بیشتر خواهد بود و
حرکات تخلیه معده دیرتر صورت میگیرد.
نکته :از بین موارد  aو  ،bترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازدهه (مورد  )bمهمترین عامل مؤثر بر تخلیه معده است.
تذکر :بین حجم کیموس در دوازدهه و خروج کیموس از معده رابطهی عکس وجود دارد.

سلولهای معده
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به طور کلی میتوان گفت در معده سلولهای برون ریز و سلولهای درون ریز وجود دارد:
 -6سلولهای برون ریز معده از طریق اگزوسیتوز محتویات خود را به درون معده میریزند و شامل موارد زیر هستند:
 .aسلولهای ترشح کنندهی موسین (سلولهای موکوزی):
در سراسر سطح داخلی معده وجود دارند -با ترشح خود یک الیهی ضخیم ،چسبنده و قلیایی موکوزی ایجاد میکنند( .موسین  +آب← الیهی موکوزی)
نکته :سلولهای موکوزی در سراسر معده یافت میشود.
نکته :طبق شکل ( )4-7سلولهای موکوزی در قسمت باالیی حفرههای معده قرار دارند و تعداد آنها کمتر از سلولهای حاشیهای و اصلی است.
یادآوری :سلولهای ترشح کنندهی موسین در سراسر لولهی گوار  ،مجاری تنفسی ،مجاری ادراری و واژن حعور دارند.
 .bسلولهای اصلی:
مانند سلولهای موکوزی در سراسر سطح داخلی معده حعور دارند -وظیفهی آنها ترشح آنزیمهای شیرهی معده است.
نکته :طبق شکل ( )4-7سلولهای اصلی در سرتاسر طول حفرههای معده حعور دارند و تعداد آن از سلولهای حاشیهای و سلولهای موکوزی بیشتر است.
نکته :سلولهای اصلی چون آنزیمهای ترشحی (پروتئین ترشحی) میسازند پس شبکهی آندوپالسمی زبر گسترده و جسم گلژی فراوانی دارند.
.c

سلولهای حاشیهای:

در قسمتهای دور از پیلور حعور دارند -اسید کلریدریک ) (HClفاکتور داخلی ترشح میکنند.
نکته :طبق شکل ( )4-7سلولهای حاشیهای بزرگتر از سلولهای اصلی و موکوزی هستند -هستهی درشتی دارند -در بخش پایینی حفرههای معده (و دور از
پیلور) قرار دارند.
نکته :در سلولهای حاشیهای و اصلی برای هورمون گاسترین گیرنده وجود دارد اما مواظب باشید اثر گاسترین بر سلولهای حاشیهای بیشتر از
سلولهای اصلی است.
تذکر :در سلولهای موکوزی برای هورمون گاسترین گیرنده وجود ندارد.
نکته :غدههای برون ریز معده متشکل از سه نوع سلول اصلی (پپتیک) حاشیهای و موکوزی است.
ترکیب :غدد برون ریز ترشحات خود را به مجرا (ساختار لوله مانند) میریزند.
 -2سلولهای درون ریز معده هورمون گاسترین سنتزو ترشح میکنند .این سلولها:
 .aدرون غدههای مجاور پیلور قرار دارند.
 .bهورمون گاسترین به جریان خون میریزند.
.c

سلولهای حاشیهای و اصلی سلولهای هدف هورمون گاسترین هستند.

نکته :هورمون گاسترین در معده ساخته و ترشح میشود و در معده دارای گیرنده و سلولهای هدف است.
ترکیب :دستگاه درون ریز شامل غدد درونریز و سلولهای درونریز است .مغز ،معده ،رودهی باریک و کلیه جزء دستگاه درون ریز هستند.
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ترشحات معده
تا اینجا فهمیدیم که در معده سلولهای برون ریز و درون ریز وجود دارد.
 -1ترشحات غدد برون ریز معده از طریق حفرههای معده به درون معده ریخته میشود و در نهایت شیرهی معده ایجاد میشود شیرهی معده شامل موکوز،
آنزیم ،اسید ) (HClو فاکتور داخلی معده است.
 -2بررسی ترشحات سلولهای برون ریز معده:
 .aسلولهای موکوزی که در سراسر معده حعور دارند موسین ترشح میکنند موسین ترشح شده از سلولهای موکوزی پس از جذب آب به موکوز
تبدیل میشود .موکوز معده یک الیه ی ضخیم ،چسبنده و قلیایی است .این ماده سطح معده را لغزنده و مخاط آن را از شیرهی معده محافظت میکند.
 .bآنزیمهای شیرهی معده از سلولهای اصلی (سراسر معده) ترشح میشود که دربارهی آن باید مطالب زیر را بدانیم:
آنزیمهای شیرهی معده شامل چند پروتئاز است که با نام کلی پپسینوژن خوانده میشوند -پپسینوژن پس از تماس با اسید کلریدریک ) (HClبه
مولکولهای کوچکتر تبدیل میشوند و به صورت پپسین فعال درمیآیند -پپسین خود با اثر بر پپسینوژن تبدیل آن را سریعتر میکنند -پپسین
پروتئینها را به مولکولهای کوچکتر پپتیدی تجزیه میکند (هیدرولیز ناقص).
نکته :اثر پپسین بر پروتئینها از نوع هیدرولیز ناقص است و پروتئینها را به مولکولهای کوچکتر پپتیدی تبدیل میکند و نمیتواند آمینواسید تولید کند.
ترکیب :در طی هیدرولیز آب مصرف میشود.
نکته :اندازهی مولکولی پپسینوژن از پپسین بزرگتر است.
نکته :پپسین نوعی آنزیم است که در محیط اسیدی فعالیت میکند.
ترکیب :بسیاری (نه همهی) آنزیمهای بدن ما در محیط خنثی فعالیت میکنند (قلیایی).
نکته :پپسین با اثر بر پپسینوژن؛ پپسین تولید میکند RNA .پلی مراز  IIنیز در تولید خود

نقش دارد.

نکته :در همهی سلولهای هستهدار انسان ژن رمزکنندهی پپسینوژن وجود دارد اما این ژنها فقط در سلولهای اصلی معده بیان میشوند.
نکته :در هیچکدام از سلولهای بدن ما ژن رمزکنندهی پپسین وجود ندارد چون پپسین از شکستن پپسینوژن ایجاد میشود.
نکته :هیچکدام از سلولهای ما توانایی ترشح پپسین ندارد.
رنین نوعی آنزیم از جنس پروتئین است که در شیرهی معدهی نوزاد آدمی و بسیاری از پستانداران یافت میشود رنین پروتئین شیر (کازئین) را رسوب میدهد
از رنین به عنوان مایه پنیرسازی استفاده میشود.
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نکته :رنین خاصیت هیدرولیزی ندارد.
ترکیب :پردهی سه الیهی مننژ و دیافراگم فقط در پستانداران وجود دارد.
.c

مواد ترشح شده از سلولهای حاشیه ای (دور از پیلور) شامل اسیدکلریدریک و فاکتور داخلی معده است که دربارهی آنها باید موارد زیر
را بدانیم:

اسید کلریدریک و فاکتور داخلی معده از غدههای دور از پیلور ترشح میشوند.
اسید کلریدریک ):(HCl
سبب کاهش  PHکیموس میشود -با اثر بر پپسینوژن پپسین فعال تولید میکند (پس به صورت غیر مستقیم در هعم پروتئینها نقش دارد) -جزء نخستین
خط دفاع غیراختصاصی و میکروبها را تخریب میکند.
تذکر :آغازکنندهی تبدیل پپسینوژن به پپسین است نه پپسین.
نکته HCl :با اثر بر پپسینوژن پیوند پپتیدی آن را میشکند و مولکول کوچکتر پپسین تولید میشود.
فاکتور داخلی معده:
از جنس گلیکو پروتئین (پروتئین +کربوهیدرات) است -نوعی پروتئین انتقالی میباشد -از تخریب ویتامین  B67به وسیلهی آنزیمهای معده جلوگیری
میکند -برای جذب ویتامین  B67در روده ضروری است.
نکته :سلولهای حاشیهای به دلیل سنتز فاکتور داخلی معده (گلیکوپروتئین ترشحی) دارای شبکهی آندپالسمی زبر گسترده و تعداد زیادی جسم
گلژی هستند در ضمن مکانیسم خروج فاکتور داخلی معده از سلولهای حاشیهای اگزوسیتوز بوده و همراه با مصرف  ATPو در حعور یون کلسیم میباشد.
نکته :با توجه به نقشی که ویتامین  B67در زایش طبیعی گلبولهای قرمز خون دارد برداشتن معده یا آسیب دیوارهی آن باعث کاهش تعداد گلبولهای قرمز
خون میشود.
ترکیب :آسیب مخاط معده (به دلیل نکتهی باال) باعث کمخونی وخیم ،کاهش هماتوکریت)

حجم سلول ها
حجم خون

( کاهش مصرف آهن در مغز قرمز استخوان کاهش

تولید انیدراز کربنیک و هموگلوبین میشود.
 -3هورمون گاسترین توسط سلولهای درون ریزی که در مجاورت پیلور قرار دارند به جریان خون ترشح میشود هورمون گاسترین پس از ورود به خون توسط
جریان خون به سلولهای هدف خود میرسد سلولهای هدف گاسترین سلولهای حاشیهای و اصلی معده هستند این هورمون محرک ترشح اسید
کلریدریک (از سلولهای حاشیهای) و تا حدی آنزیمهای شیرهی معده(از سلولهای اصلی) است.
نکته :اثر هورمون گاسترین بر سلولهای حاشیهای بیشتر از سلولهای اصلی میباشد
نکته :اثر هورمون گاسترین بر غدههای معده نمونهای از اثر دستگاه درون ریز بر غدههای برون ریز است.
نکته HCl :در نخستین خط دفاع غیر اختصاصی فعالیت میکند بنابراین دستگاه درون ریز (گاسترین) به طور غیر مستقیم و غدههای برون ریز ( بیشتر
غدههای معده) مستقیما در مبارزه با میکروبها نقش دارند.
تذکر :هورمون گاسترین به مجرا ،کانال ،ساختار لولهمانند و درون معده ریخته نمیشود.

چند تا مطلب
 -6گوارش شیمیایی پروتئینها از معده آغاز شده و تا روده ادامه مییابد.
 -2در معده فقط گوار

شیمیایی پروتئینها رخ میدهد و هیچ آمینواسیدی تولید نمیشود.

 -3از دیوارهی معده آنزیمهای هعم کنندهی کربوهیدرات ،پروتئین ،لیپید و نوکلئیک اسید ترشح نمیشود.
نکته :چربیها ،هیدراتهای کربن و  ...در معده دست نخورده باقی میمانند.
یادآوری :تجزیه کربوهیدراتها از دهان آغاز شد (پتیالین).
 -4فعالیت آنزیم رنین مشابه ترومبین در خون میباشد هر دو پروتئین محلول را به پروتئین نامحلول تبدیل میکنند و خاصیت هیدرلیزی ندارند.
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 -5ترشحات معده در یک نگاه:
سراسر معده

سلولهای موکوزی :ترشح موسین -ایجاد موکوز ضییمتر قلیاییتر و چسا دهتر
سلولهای اصلی :ترشح آنزیم (پپسی وژن رنین) -شیستن پیوند پپتیدی و ایجاد پپتیدهای کوچکتر -رسوب کازئین

دور از پیلور

سلولهای حاشیهای :ترشح  HClو فاکتور داخلی معده -حفظ ویتامین  B22در معده -جذب ویتامین  B22در روده -شروب تادیل پپسی وژن به پپسین فعال

مجاور پیلور

سلولهای گاستری ی :ترشح هورمون گاسترین به جریان خون -اثر گاسترین بر سلولهای حاشیهای (بیشتر) و اصلی (کمتر)

سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را مشخص کنید:
ال ) بخش انتهایی مری برخالف دیوارهی پیلور واجد ماهیچهی طولی میباشد.
ب) غدههای مجاور ناحیهی آغاز شدن حرکات دودی معده دارای سلولهای اصلی میباشد.
ج) بالفاصله پس از ورود غذا به معده انقباضات ضعیفی در ماهیچههای آن ظاهر میشود.
د) شدت انقباضات مجاور پیلور شدیدتر از بخش باالیی معده میباشد.
ه) حجم کیموس موجود در معده برخالف ترکیب شیمیایی آن در دوازدهه در تخلیه معده بدون نقش است.
و) گروهی از سلولهای پوششی موجود در معده وظیفهی ترشح موسین بر عهده دارند.
ز) آنزیمهای ترشح شده از سلولهای پوششی معده همگی توانایی هیدرولیز دارند.
ح) در معده به غیر از مواد ترشح شده از سلولهای اصلی سایرین فاقد توانایی شکستن پیوند پپتیدی هستند.
ت) به منظور ساختن غدههای مجاور پیلور به حعور بیش از دو نوع سلول نیاز است.
ی) سلولهای استوانهای معده برخالف سلولهای پوششی روده فاقد ریز پرز میباشد.
پاسخ:
درست :ب -د -و (سلول ای موکوزی) -ی (سلول ای استوانهای معده ریز پرز ندارند )
نادرست :الف (پیلور م ما یچهی طولی دارد و م حلقوی اما کاردیا فقط حلقوی را دارد ) -ج -ه ( ر دو نقش دارند ) – ز (رنین توانایی یدرولیز ندارد ) -ح ( HClپیوند پپتیدی در
پپسینوژن میشکند ) -ت (غده ای مجاور پیلور از سلول ای موکوزی و اصلی تشکیل شده )

استفراغ
هدف از استفراغ
استفراغ یک انعکاس دفاعی است که اهداف آن موارد زیر است:
 .aخالی کردن محتویات معده از راه دهان
 .bخالی کردن محتویات بخش باالیی رودهی باریک (دوازدهه) از راه دهان
ترکیب :توکسین استافیلوکوکوس ائوروس شایعترین نوع مسمومیت غذایی را باعث میشود از عالئم آن میتوان حالت تهوع ،استفراغ و اسهال اشاره کرد.
هدف از استفراغ و اسهال خروج توکسین از لولهی گوار

است.

نکته :استفراغ و اسهال جزء نخستین خط دفاع غیر اختصاصی است.

دالیل استفراغ
انعکاس استفراغ به دالیل زیر ممکن است ایجاد شود:
 .aتحریک ناحیهی گلو و گیرندههای معده و روده
 .bبیماریهای مختل مثل شایعترین نوع مسمومیت غذایی.
تذکر :تحریک ناحیهی گلو (نه حلق!) میتواند باعث بروز انعکاس استفراغ شود.
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مراحل استفراغ
 -1دم عمیق
 -2بسته شدن حنجره (پایین رفتن اپیگلوت و باالرفتن حنجره)
 -3باالرفتن زبان کوچک و بسته شدن راه بینی
نکته 3 ،2 ،1 :مراحل آغاز شدن استفراغ میباشد.
ترکیب :در طی دم عمیق دیافراگم مسطح شده دندهها و جناغ به سمت بیرون و باال حرکت میکند.
 -4در مرحلهی بعد با انقباض ماهیچههای شکم و سینه و افزایش فشار وارد بر معده محتویات آن از راه دهان خالی میشود.
ترکیب :منظور از ماهیچههای شکم ،مورب داخلی ،مورب خارجی و راست شکمی میباشد.
نکته :طی استفراغ انقباضات کاردیا از بین رفته و در مری حرکات دودی معکوس رخ میدهد.
نکته :بعد از استفراغ محتویات معده خالی میشود پس چین خوردگی دیوارهی معده افزایش اما حجم کیموس معده و کشیدگی دیوارهی آن کاهش مییابد.
نکته :در طی استفراغ  PHخون افزایش مییابد.
نکته :در طی استفراغ هوا درون ششها محبوس شده است .در این حالت درون مجاری تنفسی و ششها هوای جاری هوای ذخیرهی دمی و هوای باقی مانده
وجود دارد.

پانکراس
آناتومی و ساختار پانکراس
پانکراس غدههای بزرگی است که زیر و موازی با معده قرار گرفته است .سر پانکراس در مجاورت دوازدهه قرار گرفته است.
یک مجرا از پانکراس خارج می شود و یک مجرای دیگر نیز از کبد و کیسهی صفرا خارج می گردد .مجرای خارج شده از پانکراس و کبد در نهایت به یکدیگر
متصل میشود و مجرایی را ایجاد میکنند که به ابتدای دوازدهه متصل میشود و مواد ترشحی از بخشهای برونریز پانکراس و کبد به دوازدهه
میریزند.

ترشحات پانکراس
پانکراس به طور عمده از دو بخش درونریز و برونریز
تشکیل شده است .قسمت برونریز پانکراس
آنزیمهای گوارشی را میسازد و از طریق مجراهای
خاصی آنها را به ابتدای رودهی باریک (دوازدهه)
میرساند .قسمت درونریزپانکراس دو هورمون به نام
انسولین و گلوکاگون میسازد که در تنظیم مقدار
قند خون دخالت دارند.
 .1آنچه را که باید دربارهی بخش برونریز
پانکراس بدانیم:
 )aوظیفهی بخش برونریزپانکراس سنتز و ترشح آنزیمهای گوارشی است .پانکراس برای هیدرولیز همهی مواد ،آنزیمهای گوارشی سنتز میکند .در
شیرهی پانکراس برای هیدرولیز پروتئینها ،کربوهیدراتها ،چربیها و اسیدهای نوکلئیک ،آنزیمهای گوارشی وجود دارد.
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 )bهمهی آنزیمهای گوارشی شیرهی پانکراس از جنس پروتئین هستند و به دلیل اینکه به خارج از سلول ترشح میشوند ،توسط ریبوزومهای
متصل به شبکهی آندوپالسمی زبر سنتز میشوند.
نکته :آنزیمهای گوارشی شیره ی پانکراس بعد از ورود به روده و هعم مواد غذایی در طول روده به وسیله ی پروتئازها هیدرولیز و به اسید آمینه تبدیل میشوند.
اسیدهای آمینه در طول روده طی انتقال فعال (مصرف  )ATPجذب سلولهای استوانهای روده میشوند وجود سدیم در روده بر انتقال برخی از آنها الزم است.
 )cپروتئازهای شیرهی پانکراس در پانکراس به صورت غیرفعال هستند و پس از ورود به روده فعال می شوند .به راستی چرا پروتئازها در پانکراس و مجاری آن
باید غیرفعال باشند؟
اگر پروتئازهای شیره ی پانکراس در پانکراس فعال شوند در عرض چند ساعت تمام پانکراس را هعم میکنند.
 )dدر شیرهی پانکراس ،عالوه بر آنزیمها مقدار زیادی بیکربنات سدیم برای از بین بردن اثر کیموس معده و قلیایی کردن محیط روده وجود دارد که
بیشترین قسمت آن در روده دوباره جذب میشود.
 )eوظیفهی بیکربنات شیره ی پانکراس خنثی کردن کیموس اسیدی معده ،در دوازدهه است .بنابراین هر چقدر کیموس معده اسیدیتر باشد ،بیکربنات
بیشتری توسط پانکراس به درون روده آزاد میشود.
* هورمون سکرتین محرک ترشح بیکربنات پانکراس است .بنابراین هر چقدر کیموسی که وارد روده میشود اسیدیتر باشد هورمون سکرتین بیشتری
سنتز و به جریان خون ترشح میشود.
نکته :سلولهای هدف هورمون سکرتین در بخش برونریز پانکراس قرار دارد.
 )fگاسترین به وسیلهی غدههای مجاور پیلور سنتز و در مواقع نیاز به خون میریزد ،این هورمون محرک ترشح اسیدکلریدریک و تا حدی آنزیمهای
شیرهی معده است.
افزایش ترشح سکرتین در خون

افزایش ترشح اسید در معده توسط

ترشح زیاد گاسترین به خون

سلول ای حاشیهای

توسط معده

افزایش ترشح بیکربنات ازبخش

افزایش واکنش اسید – باز (خنثی

برونریز پانکراس

شدن) در دوازد ه

نکته  :اثر هورمونهای گاسترین ،سکرتین و اکسیتوسین بر غدههای برونریز است.
 )gکیموس اسیدی دارای مقادیر زیادی  HClمیباشد و همانطور که در جریان هستید  HClتوسط بیکربنات سدیم در روده خنثی میشود.
واکنش این فرآیند به صورت زیر است :

  NaCl  H COدر دوازدهه
HCl  NaHCO3 
2
3
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نکته « :اسیدکربنیک  H2CO3 

ناپایدار است و بالفاصله به آب و  CO2تجزیه میشود ».در نتیجه در روده  H2CO3تجزیه شده و آب و

دیاکسیدکربن تولید میشود.
نکته :عوامل عصبی و هورمونی ترشح شیرهی پانکراس را تنظیم میکنند.

صفرا
محل ساخته شدن و ذخیرهی صفرا
 -1صفرا یک مادهی قلیایی است و جگر آن را میسازد و ترشح میکند.
تذکر :صفرا توسط کیسهی صفرا ساخته نمیشود.
 -2صفرا ابتدا به کیسهی صفرا میرود و در آنجا غلیظتر میشود.
نکته :در کیسهی صفرا آب طی اسمز از صفرا خارج شده و وارد مویرگهای کیسهی صفرا میشود.
 -3دربارهی کبد (محل ساخته شدن صفرا) باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aغدهی بزرگی میباشد که بخش اعظم آن در سمت راست بدن قرار دارد.
 .bدارای مویرگهایی باریکی میباشد که وقتی گلبولهای قرمز پیر از درون آنها در حال عبور است آسیب میبینند و از بین میروند.
.c

جزء سلولهای درون ریز میباشد و مانند کلیه هورمون اریتروپویتین سنتز به جریان خون ترشح میکند.

 .dبخش برون ریز کبد صفرا میسازد و به درون مجراهایی ترشح میکند.
 .eپروتئین مکمل که جزء دومین خط دفاع غیر اختصاصی است توسط ماکروفاژها ،سلولهای پوششی روده و کبد ساخته میشود.
.f

محل تولید برخی از استروئیدها (کلسترول) است.

 .gبرای انسولین و گلوکاگون دارای گیرنده است و محل ذخیرهی گلیکوژن میباشد و آنزیمهایی برای تنظیم قند خون دارد.
 .hمحل سم زدایی میباشد.
 .iدر دوران جنینی محل تولید گلبول قرمز میباشد.
 .jدر هپاتیت  Bمورد حمله ویروس قرار میگیرد.
 .kدارای تنفس سلولی ،گلیکولیز ،چرخهی کربس FADH7, NADH ،پیرووات و  ...است.
.l

کبد و کلیه هورمون اریتروپویتین سنتز و به جریان خون ترشح میکنند .این هورمون سبب افزایش هماتوکریت میشود.

 -4دربارهی کیسهی صفرا باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aدرست زیر کبد (سمت راست بدن) قرار گرفته است.
 .bصفرا در کیسهی صفرا غلیظ میشود .این یعنی در کیسهی صفرا فشار اسمزی صفرا افزایش مییابد.
 .cمحل ذخیرهی صفرا میباشد.
 -1طبق شکل (:)4-4
 .aیک مجرا از کبد خارج شده
 .bیک مجرا نیز به کیسهی صفرا وارد میشود.
 .cمجرای خارج شده از کبد به مجرای کیسهی صفرا اتصال یافته و
این اتصال  Vشکل میباشد.
 .dدر نهایت یک مجرا (که به مجراهای کبد و کیسهی صفرا متصل
است) از پشت دوازدهه عبور کرده و به مجرای خارج شده از

39
@ 53900065050

95550550550003

@LIMOOTOORSH_OFFICIAL

www.limootoorsh.com

/limootoorsh

Limootoorshcom

مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

پانکراس اتصال مییابد .سپس مجرای مشترکی به ابتدای دوازدهه متصل میشود.

ترکیبات صفرا
 -1در ترکیب صفرا ،رنگها ،امالح ،کلسترول و لیستین (نوعی لیپید) وجود دارد.
 -2در صفرا دو مادهی رنگی به نامهای بیلیوردین و بیلیروبین وجود دارد که از تجزیه هموگلوبین گویچههای قرمز مرده به وجود میآیند.
ترکیب :در کبد ،بیلیروبین که مادهی اصلی صفراست به وسیلهی ماکروفاژها از تجزیهی هموگلوبین به وجود میآید.
 -3بخشی از مواد رنگی صفرا در روده دوباره جذب خون و از راه ادرار دفع میشود .رنگ زرد ادرار به همین علت است بخشی دیگر از این مواد رنگی صفرا بر اثر
آنزیمهای گوارشی تغییر میکند و رنگ قهوهای مدفوع را میسازد.
 -4مسیر مواد رنگی صفرا در یک نگاه:
آسیب دیدن گلبول ای قرمز پیر در کبد و آزاد

تجزیهی موگلوبین توسط

تولید مواد رنذی صفرا مانند بیلی

ورود صفرا و مواد رنگی آن

ورود صفرا و مواد رنذی

شدن Hb

ماکروفاژ ا

روبین و بیلیوردین

به کیسهی صفرا

آن به دوازد ه

پس از ورود مواد رنگی مذکور به دوازدهه اتفاقات زیر رخ میدهد:
 -aبخشی در اثر آنزیمهای گوارشی تغییر یافته و رنگ قهوهای مدفوع را میسازد
 -bبخشی جذب خون شده از راه ادرار دفع میشود و رنگ زرد ادرار را نیز میسازد.
 -5کلسترول نوعی استروئید است که از  3حلقهی  1ضلعی و یک حلقهی  1ضلعی ساخته شده است.
کلسترول پیشساز همهی استروئیدهاست .هورمونهای استروژن ،پروژسترون ،تستوسترون و  ...استروئیدی هستند.

عمل صفرا
 -1صفرا پس از ورود به روده باعث پراکنده شدن ذرات ریز چربی در آب و ایجاد یک امولسیون پایدار میشود و اثر لیپاز پانکراس را بر آنها آسانتر میکند.
نکته :در صفرا هیچ نوع آنزیم گوارشی (لیپاز ،پروتئاز ،کربوهیدراز ،ریبونوکلئاز و  )...وجود ندارد .بنابراین صفرا نمیتواند پروتئین را به آمینواسید ،تری
گلیسرید را به گلسیرول و اسید چرب و  ...تبدیل کند.
 -2صفرا برای جذب لیپیدها و ویتامینهای محلول در چربی ) (D, A, K, Eنیاز است اگر صفرا به هر دلیلی نتواند وارد دوازدهه شود در جذب موارد مذکور
اختالل رخ میدهد.
توجه :بیماری ای مربوط به این فصل را در آخر فصل در بخش کلینیک پزشکی آوردیم
 -3صفرا و شیرهی پانکراس قلیایی هستند و کیموس موجود در دوازدهه و محیط روده را خنثی میکنند.
 -4امالح صفرا حرکات دودی روده را شدت میدهند .بنابراین اگر به هر دلیلی صفرا نتواند وارد روده شود از شدت حرکت دودی در روده کاسته شده و
سرعت حرکت مواد غذایی در روده کاهش مییابد و مواد غذایی مدت بیشتر در روده باقی میماند.
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) محرک ترشح بیکربنات در انسان توسط مجرا به پانکراس میریزد.
ب) بخش سنتز کنندهی قویترین آنزیمهای گوارشی واجد گیرنده برای دستگاه درون ریز میباشد.
ج) همهی بیکربنات ترشح شده به درون روده در نهایت با مصرف انرژی جذب خون میشود.
د) لیپازهای موجود در صفرا پس از ورود به روده فعالیت خود را آغاز میکنند.
ه) مواد رنگی صفرا پس از ورود به روده همگی وارد رودهی بزرگ میشوند.
و) سکرتین مانند گاسترین از سلولهای سازندهی خود وارد جریان میشوند.
ز) گروهی از ترکیبات موجود در صفرا سبب افزایش فعالیت ماهیچههای روده میشوند.
ح) در انسان فعالیت ترشحی بخش درونریز پانکراس توسط عوامل عصبی و هورمونی صورت میگیرد.
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

ت) شیرهی پانکراس برخالف صفرا باعث قلیایی شدن کیموس موجود در دوازدهه میشود.
ی) پروتئازهای شیرهی معده برخالف پروتئازهای شیره پانکراس در محیط اسیدی فعالیت میکنند.
ک) ساختاری که سلول هدف سکرتین میباشد محل سنتز اریتروپویتین است.
ل) محل مرگ گلبول قرمز در انسان ممکن نیست در سمت راست بدن قرار داشته باشد.
م) مادهی شیمیایی ایجاد کنندهی رنگ زرد در ادرار توسط سلولهای کیسهی صفرا ساخته میشود.
ن) مجرای خارج شده از کبد و کیسهی صفرا پس از عبور از روی دوازدهه به مجرای پانکراس اتصال مییابد.
پاسخ
درست :ب (پانکراس برای سکرتین) -و ( ر دو ورموناند و وارد جریان خون میشوند ) -ز (امالح صفرا) -ی ( پروتئاز شیرهی پانکراس در محیط قلیایی فعال میشود )
نادرست :الف (سکرتین توسط خون به پانکراس میرود) -ج (بیشتر بیکربنات درون روده جیب خون میشود ) -د (صفرا آنزیم ندارد ) -ه (بخشی وارد خون شده و بخشی از طریق مدفوع
دفع میشود ) -ح (بخش برونریز) -ت ( ر دو باعث قلیایی شدن دوازد ه میشوند ) -ک (پانکراس محل سنتز اریتروپویتین نیست ) -ل (کبد (راست) و طحال (چپ) محل مرگ
گلبول قرمز ستند ) -م (بیلیروبین و بیلیوردین توسط کبد ساخته میشود )

رودهی باریک
ترشحات دیوارهی رودهی باریک
 -1در دیوارهی رودهی باریک عالو ه بر غدد ترشح کنندهی موکوز غدههای دیگری وجود دارد که مایع نمکی ترشح و حرکت مواد در روده را آسان میکند.
یادآوری :امالح صفرا حرکات دودی روده را شدت میدهد.
 -2منشأ آنزیمهایی که در روده وجود دارند اما از پانکراس ترشح نشدهاند سلولهای پوششی دیوارهی روده است عمر این سلولها کوتاه است و پس از
کنده شدن از دیوارهی روده به درون آن میافتند و آنزیمهای آن آزاد میشوند.
نکته :در دیوارهی روده غدههای ترشح کنندهی آنزیم وجود ندارد.

هضم در رودهی باریک
 -6همان طور که قبالً گفتم موارد زیر به روده میریزد:
 .aآنزیمهای قوی شیرهی پانکراس
شیمیایی نهایی همهی مواد آلی و تولید مونومر توسط آنزیمهای شیرهی پانکراس در دوازدهه صورت میگیرد.

یادآوری :گوار
 .bصفرا

یادآوری :صفرا آنزیم ندارد اما به گوار
.c

شیمیایی و حرکت مواد در روده کمک میکند.

آنزیمهای آزاد شده از سلولهای استوانهای کنده شدهی روده

یادآوری :دیوارهی روده ترشح آنزیمی ندارد آنزیمهای آزاد شده از این سلولها گوار

شیمیایی گروهی از مواد را تکمیل میکند.

 -2گوارش شیمیایی مواد در یک نگاه:
 .aنشاسته از دهان آغاز میشود و در اثر پتیالین میشود مالتوز (دیساکارید) مالتوز در دوازدهه در اثر آنزیمهای شیرهی پانکراس میشود گلوکز.
 .bپروتئین از معده آغاز میشود و در اثر پپسین فعال میشود تکههای پپتیدی ،تکههای پپتیدی در دوازدهه در اثر آنزیمهای شیرهی پانکراس میشود
آمینو اسید.
شیمیایی در کیسهی گوارشی هیدر ،اثر پتیالین بر نشاسته در دهان ،اثر پپسین بر پروتئین (مثالً کالژن) در معده نمونههای از هیدرولیز ناقص

نکته :گوار
هستند.
 .cلیپیدها و نوکلئوتیدها از دوازدهه آغاز میشود.
تذکر :در معده و دهان ،لیپیدها و نوکلئوتیدها گوار

شیمیایی ندارند و دست نخورده باقی میمانند.

جذب در رودهی باریک
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 -1مواد غذایی پس از گوار
 -2در پایان گوار

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.
به مولکولهای کوچک قابل جذب تبدیل میشوند فرایند شیمیایی اصلی در این تغییرات هیدرولیز است.

کربوهیدراتها به مونوساکارید ،پروتئینها به آمینو اسیدها و چربیها به گلیسرول و اسیدهای چرب تبدیل میشوند.

 -3رودهی باریک مکان اصلی گوار شیمیایی و جذب غذاست.
 -4طبق متن کتاب درسی «جذب ورود مواد از لولهی گوار به خون است» این جمله خالی از اشکال نیست اما میگذریم!
 -5جذب مواد غذایی در روده صورت میگیرد ولی برخی مواد دارویی از مخاط دهان و معده نیز جذب میشوند.
 -1جذب اغلب قندهای ساده با انتقال فعال به وسیلهی سلولهای پوششی مخاط و همراه با جذب سدیم و به کمک آن صورت میگیرد.
ترکیب :اسم چندتا آمینواسید :متیونین ،فنیلآالنین ،لوسین ،لیزین ،والین ،سیستئین و . ...
تذکر :لوسین و سیستئین را با لیستین اشتباه نگیرید.
 -7جذب آمینو اسیدها با انتقال فعال صورت میگیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال برخی از آنها الزم است.
نکته :آمینواسیدهایی که از روده جذب میشوند از گوارش پروتئینهای زیر ایجاد شدهاند:
 .aپروتئینهای غذا
 .bپروتئینها و آنزیمهای موجود در ترشحات لولهی گوار
 .cسلولهای مرده و جداشدهی بافت پوششی روده
 -8با اثر آنزیمهای پانکراس بر چربیها به کمک صفرا به ترتیب اتفاقات زیر رخ میدهد:
 .aتبدیل چربیها به مونوگلیسریدها ،دیگلیسریدها و اسیدهای چرب
 .bورود مواد مذکور به سلولهای استوانهای روده طی انتشار ساده (به سهولت)
نکته :مواد لیپیدی (مونوگلیسریدها و  ) ...در غشای سلول حل شده و وارد سلولهای استوانهای روده میشوند.
.c

در سلولهای استوانهای روده اسیدهای چرب ،گلیسرولها و  ...به یکدیگر متصل شده و مجدداً به صورت تری گلیسرید در میآیند.

نکته :اتصال اسید چرب به گلیسرول نوعی سنتز آبدهی است و طی این نوع واکنش آب تولید میشود.
 .dمولکولهای تریگلیسرید پس از عبور از غشای سلولهای استوانهای وارد مویرگ لنفی میشوند.
تذکر :در رودهی باریک (نه رودهی بزرگ) هیچگاه مواد لیپیدی وارد مویگ خونی نمیشود.
نکته :علت آنکه مواد چربی برخالف سایر مواد آلی از راه لنفی جذب میشوند این است که سطح خارجی مویرگهای خونی دیوارهی روده مانند سایر
مویرگهای خونی با الیهای از پلیساکاریدها پوشیده شده است که مانع ورود مولکولهای چربی میشود.
تذکر :در مویرگهای لنفی برخالف مویرگهای خونی الیهی پلیساکاریدی وجود ندارد.
نکته :در رودهی باریک ویتامینهای محلول در چربی ) (D, A, K, Eهمراه با ذرات چرب جذب مویرگهای لنفی میشوند.
 -9ویتامینهای محلول در آب (به جز ویتامین  )B67از طریق انتشار جذب مویرگهای خونی رودهی باریک میشوند.
 -13ویتامین  B67چون مولکول درشتی است جذب آن همراه با مصرف انرژی زیستی ) (ATPبوده و به کمک فاکتور داخلی معده (یک پروتئین حامل)
صورت میگیرد.
نکته :فاکتور داخلی معده جزء پروتئینهای حامل بوده و فعالیت آن وابسته به مصرف  ATPاست این گلیکوپروتئین توسط شبکهی آندوپالسمی زبر
سلولهای حاشیهای سنتز و طی اگزوسیتوز به درون معده ترشح میشود.
 -11جذب ترکیبات معدنی روده از راه انتشار یا انتقال فعال صورت میگیرد.
 -12جذب آب در روده منحصراً از قوانین اسمز تبعیت میکند.

انتقال مواد از روده به قلب
 -1موادی که در رودهی باریک وارد مویرگهای خونی میشوند توسط سیاهرگ روده وارد کبد میشود.
 -2پس از ورود مواد به کبد در آن سمزدایی تنظیم قند خون و  ..صورت میگیرد و در نهایت خون تیره از کبد خارج شده و به سیاهرگ زیرین میریزد و
سپس وارد دهلیز راست قلب میشود.
یادآوری :آمینواسیدها ،مواد معدنی ،ویتامینهای محلول در آب ،مونوساکاریدها و قندهای ساده وارد مویرگهای خونی روده میشوند.
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توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

 -3مواد لیپیدی ویتامینهای محلول در چربی ) (D, A, K, Eو کاروتن در روده جذب مویرگهای لنفی میشوند و سپس از طریق رگهای لنفی
پس از عبور از گرههای لنفی به یکی از سیاهرگهای بدن میریزند و در نهایت وارد دهلیز راست قلب میشوند.
تذکر :مواردی که در  3گفتم هیچگاه از رودهی باریک وارد کبد نمیشوند اما بعداً که وارد خون شدند میتوانند از طریق خون وارد کبد نیز شوند.

بافت شناسی رودهی باریک
یادآوری :در برش عرضی روده از خارج به داخل الیههای زیر وجود دارد:
بافت پیوندی

ما یچهی حلقوی

زیر مخاط

ما یچهی طولی

میاط

 -1دیوارهی داخلی رودهی باریک چین خوردگیهای زیادی دارد که روی آنها پرزهای متعدد دیده میشود این پرزها و چین خوردگیها سطح تماس روده را با
مواد غذایی افزایش میدهند.
 -2وجود چینها و پرزهای درشت و ریز در مخاط روده سطح جذب را چندین برابر افزایش میدهد.
تذکر :اندازهی پرزهای روده یکسان نبوده و بعضی درشت و بعضی دیگر ریز هستند.
 -3هر سلول پوششی مخاط رودهی باریک صدها ریز پرز دارد به طوری که مساحت جذب در روده به حدود  711مترمربع میرسد .جذب مواد در روده با
پدیدههای انتشار و اسمز و انتقال فعال صورت میگیرد.
 -4با توجه به شکل ( )4-8باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aدر سطح داخلی رودهی باریک چینهای حلقوی وجود دارد.
تذکر :ماهیچههای روده فاقد چینهای حلقوی هستند.
نکته :چینهای حلقوی رودهی باریک شامل الیههای مخاطی و زیر مخاطی است پس در تشکیل پرز و چینهای حلقوی رودهی باریک  2الیهی لولهی
گوار و  4نوع بافت اصلی نقش دارند.
 .bدر دیوارهی داخلی روده تعداد زیادی پرز وجود دارد.
در هر پرز تعداد زیادی سلولهای استوانهای ،سیاهرگ ،سرخرگ ،شبکهی مویرگی (با بخش سرخرگی و سیاهرگی) و یک مویرگ لنفی وجود دارد.
نکته :مویرگ لنفی در وسط پرز و شبکهی مویرگی خونی قرار داشته و ابتدای آن بسته است.
نکته :در هر پرز الیهی مخاطی و زیرمخاطی (رگ ،عصب و بافت پیوندی) یافت میشود.
نکته :چین خوردگی الیههای داخلی رودهی باریک (الیهی مخاطی و زیرمخاطی) پرز را ایجاد میکند.
 .cدر هر پرز تعداد زیادی سلولهای پوششی استوانهای وجود دارد که توسط مایع مخاطی احاطه شده است (الیهی مخاطی).
 .dهر سلول پوششی رودهی باریک استوانهای شکل و تک الیه (ساده) بوده که دارای صدها ریز پرز است.
نکته :ریز پرز چین خوردگی غشای پالسمایی است که دارای مقدار کمی سیتوپالسم میباشد.
نکته :ریز پرز سبب افرایش سطح (و نسبت سطح به حجم) سلول استوانهای روده شده و سطح تماس را افزایش میدهد.
نکته :ریز پرز فقط در یکی از سطوح سلول استوانهای که رو به فعای داخلی روده میباشد وجود داشته و توسط مایع مخاطی احاطه شده است.
تذکر :ریز پرز تاژک یا مژک نیست.
 .eدر هر سلول استوانهای رودهی باریک تعداد فراوانی میتوکندری وجود دارد که انرژی الزم برای جذب فعال مواد را فراهم میکند.
.f

در سطح سلولهای استوانه ای که ریز پرز وجود دارد فضای بین سلولی کم و در سطح پایینی این سلولها فضای بین سلولی بیشتر

میشود.
 .gسرخرگهای روده وظیفهی خونرسانی به الیههای پیوندی و ماهیچهایی و زیر مخاطی را بر عهده دارند.
نکته :در بافت پوششی مویرگ و رگ وجود ندارد.
 .hسرخرگها و سیاهرگهای روده در امتداد و موازی یکدیگر قرار دارند.
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چند تا مطلب
 -6دربارهی سیاهرگهای خارج شده در رودهی باریک باید مطالب زیر را بدانیم:
 .aمحتوای خون تیره میباشد.
 .bابتدای آن (در پرزهای رودهی باریک) و انتهای آن (در کبد) دارای مویرگ است.
مویرگهای رودهی باریک
سیاهرگ
.c

مویرگهای کاد

هیچگاه نمیتواند مسیر انتقال مواد لیپیدی (چربی ،ویتامینهای  D, A, K, Eو کاروتن) از سلولهای استوانهای روده به کبد باشد.

 -7به طور معمول سرخرگ تبدیل به مویرگ و مویرگ تبدیل به سیاهرگ میشود اما:
سیاهرگ روده ← مویرگهای کاد ← سیاهرگ خارج شده از کاد
نکته :خون سیاهرگهای روده و خون سیاهرگهای کبد تیره و کم اکسیژن بوده و در آن  21درصد  co2به صورت بیکربنات 73 ،درصد متصل به هموگلوبین
و  2درصد محلول در پالسما میباشد.
 -3در روده هیدرولیز چربیها میتواند کامل یا ناقص باشد:
هیدرولیز کامل :تبدیل تریگلیسرید به اسیدهای چرب و گلیسرول
هیدرولیز ناقص :تبدیل تریگلیسرید یا دیگلیسرید
 -4در روده هم اسیدهای چرب و گلیسرول (حاصل هیدرولیز کامل) و هم مونوگلیسرید و دی گلیسرید (حاصل هیدرولیز ناقص) وارد سلولهای استوانهای
رودهی باریک میشوند.
تذکر :در نهایت تری گلیسریدها وارد مویرگهای لنفی میشوند نه اسید چرب ،گلیسرول ،مونوگلیسرید یا دی گلیسرید.
 -5محل تبدیل اسیدهای چرب و گلیسرول به تری گلیسریدها در رودهی باریک ،شبکهی آندوپالسمی صاف سلولهای استوانهای میباشد.
 -6در موارد زیر هیدرولیز ناقص رخ میدهد:
 .aکیسهی گوارشی هیدر
 .bدهان (تبدیل نشاسته به مالتوز در اثر پتیالین)
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 .cمعده (تبدیل پروتئین به تکههای پروتئینی در اثر پپسین فعال)
 .dروده (تبدیل چربی به مونوگلیسرید و دی گلیسرید در اثر لیپاز)
سؤال :درستی یا نادرستی عبارتهای زیر را تعیین کنید:
ال ) به منظور ساختن ریز پرز در رودهی باریک به حعور بیش از یک سلول نیاز است.
ب) هیچگاه ممکن نیست جذب مواد توسط مخاط دهان و معده صورت گیرد.
ج) جذب همهی قندهای ساده در روده طی انتقال فعال و به کمک یون سدیم میباشد.
د) جذب همهی ویتامین در روده طی انتشار و بدون مصرف  ATPصورت میگیرد.
ه) آنزیمهای ترشح شده از دیوارهی رودهی باریک توانایی هیدرولیز کامل دارند.
و) جذب گروهی از مواد معدنی در روده طی پدیدهی انتشار صورت میگیرد.
ز) الیهی پلیساکاریدی مویرگهای لنفی نسبت به آمینواسیدها نفوذناپذیر میباشد.
ح) همهی مواد جذب شده در رودهی باریک توسط سیاهرگهای روده وارد کبد میشوند.
ت) فعالیت گروهی از مواد ترشح شده از دیوارهی معده در روده وابسته به مصرف انرژی میباشد.
ی) گروهی از مواد لیپیدی جذب شده در رودهی باریک به صورت دیگلیسرید وارد مویرگهای لنفی میشوند.
ک) چین خوردگیهای حلقوی رودهی باریک واجد الیههای مخاطی و زیرمخاطی میباشد.
ل) به منظور ساختن پرز به حعور هر چهار نوع بافت اصلی نیاز است.
م) محل تبدیل مونوگلیسرید به تری گلیسرید در سلول واجد ریز پرز قرار دارد.
ن) در طی جذب در رودهی باریک همواره مواد از الیهی مخاطی عبور میکنند.
پاسخ
درست :و -ت (فاکتور داخلی معده) -ک -م (سلول ای استوانهای روده) -ن
نادرست :الف (ریز پرز چین خوردگی غشای پالسمایی سلول استوانهای است ) -ب (جیب برخی مواد دارویی) -ج (اغلب قند ای ساده) -د ( -)B22ه (رودهی باریک آنزیم ترشح
نمیکند ) -ز (الیهی پلیساکاریدی در مویرگ ای خونی وجود دارد ) -ح (لیپید ا و مواد محلول در چربی جیب مویرگ لنفی شده و وارد کبد نمیشوند ) -ی (به صورت تریگلیسرید جیب
مویرگ لنفی میشوند ) -ل (ما یچهای ندارد )

رودهی بزرگ
آناتومی و بافت شناسی رودهی بزرگ
 -1ابتدای رودهی بزرگ رودهی کور نام دارد و به زایدهی آپاندیس ختم میشود.
نکته :زایدهی آپاندیس جزء رودهی بزرگ نیست.
ترکیب :غدهای از لنفوسیتها به گرههای
لنفی ،طحال ،لوزهها و آپاندیس منتقل و در
این اندامها مستقر میشوند.
ترکیب :برای تشخیص عفونت آپاندیس آزمایش
شمار

گلبولهای سفید را نیز انجام میدهند.

نکته :آپاندیس در انتهای رودهی کور قرار دارد.
 -2رودهی بزرگ شامل سه قسمت تقریباً
مساوی است:
 .aکولون باالرو
نکته :ابتدای کولون باالرو رودهی کور نام دارد و
به زایدهی آپاندیس ختم میشود.
نکته :کولون باالرو در سمت راست بدن قرار دارد.
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 .bکولون افقی رو
نکته :کولون افقی رو بین کولون باالرو و پایین رو قرار داشته و به صورت عرضی حفرهی شکمی را طی میکند و قوسدار است.
.c

کولون پایین رو

نکته :کولون پایین رو سمت چپ بدن قرار داشته و در نهایت به راست روده ختم میشود.
 -3راست روده به مخرج ختم میشود و در انتهای آن دو ماهیچه وجود دارد:
 .aماهیچهی حلقوی داخلی
نکته :ماهیچهی حلقوی داخلی از نوع ماهیچهی صاف بوده و غیرارادی است و تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار میباشد.
 .bماهیچهی حلقوی خارجی
نکته :ماهیچهی حلقوی خارجی از نوع ماهیچهی اسکلتی و مخطط بوده و ارادی است و تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری میباشد.
توجه :دربارهی انواع ما یچه ا و ویژگی ای آن ا در فصل قبل کلی مطلب گفتیم که باید به صورت ترکیبی بدانید
 -4سلولهای استوانهای رودهی بزرگ مانند رودهی باریک تک الیه بوده و استوانهای شکل میباشد.
 -5سلولهای استوانهای رودهی بزرگ و معده برخالف رودهی باریک ریز پرز ندارند.
 -6در الیهی مخاطی رودهی بزرگ مانند سایر بخشهای لولهی گوار سلولهای ترشح کنندهی موسین وجود دارد.
 -7رودهی بزرگ برخالف رودهی باریک و معده تحرک زیادی ندارد.

هضم و جذب در رودهی بزرگ
 -6موادی که وارد رودهی بزرگ میشوند شامل موارد زیر است:
 .aآب
 .bامالح
 .cمقدار کمی مواد گوار نیافته مانند سلولز و بقایای ترشحات غدههای گوارشی
 -2دیوارهی رودهی بزرگ آب و امالح را جذب میکند و بدین طریق باعث غلیظتر شدن مدفوع میشود.
یادآوری :رودهی ملخ ،هزارالی گاو و رودهی بزرگ انسان محل جذب آب و غلیظتر شدن مواد هستند.
 -3باکتریهایی که در رودهی بزرگ زندگی میکنند کارهای زیر را انجام میدهند:
 .aبرخی از مواد مانند سلولز را تجزیه و از گلوکز ایجاد شده برای تغذیهی خود استفاده میکنند.
نکته :گوارشی که در  aگفتم از نوع برونسلولی و همراه با ترشح سلوالز میباشد.
نکته :الیهی مخاطی رودهی بزرگ انسان توانایی جذب گلوکز ندارد (برخالف رودهی بزرگ فیل و اسب).
 .bساختن مقدار کمی ویتامینهای B , K
نکته :ویتامینهای ساخته شده توسط باکتریهای موجود در رودهی بزرگ انسان ) (B,Kجذب خون میشوند.
تذکر :ویتامین  Kدر رودهی باریک جذب مویرگهای لنفی میشوند نه مویرگهای خونی (برخالف رودهی بزرگ).
.c

بخشی از گازهای روده مانند هیدروژن ،متان و سولفید هیدروژن مربوط به عمل تجزیهای باکتریهای روده هستند.

توجه :به لغت «بخشی» در  Cتوجه کنید!
 -4مقدار کمی پتاسیم و موکوز از غدههای دیوارهی رودهی بزرگ ترشح و دفع میشوند.
تذکر :دیوارهی رودهی بزرگ یون پتاسیم ترشح میکند نه ویتامین .K

چند تا مطلب
 -1دیوارهی رودهی باریک مایع نمکی و دیوارهی رودهی بزرگ یون پتاسیم ترشح میکند و در صفرا امالح وجود دارد.
 .aمایع نمکی :تسهیل کردن حرکت مواد در روده
 .bامالح صفرا :شدت دادن حرکات دودی روده
.c

یون پتاسیم ترشح شده از رودهی بزرگ :دفع میشود.
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 -2باکتریهایی که در رودهی بزرگ انسان معدهی گاو لولهی گوار

ملخ و موریانه و  ...زندگی میکنند با جانور همزیست بوده و رابطهی بین

آنها همیاری است.
ترکیب :باکتری اشرشیاکالی در لولهی گوار

انسان زندگی میکند و غذای اول آن گلوکز و غذای دوم آن الکتوز است این باکتری هتروتروف بوده و

مولکولهای  NAPDHو آنزیم روبیسکو ندارد و فاقد چرخهی کالوین است.
 -3استانلی میلر به منظور آزمایش الگوی سوپ بنیادین از گازهای ( CH4متان) ( NH3 ،N2آمونیاک) و ( H2هیدروژن) استفاده کرد .بخشی از این گازها
(متان و هیدروژن) توسط باکتریهایی که در رودهی انسان زندگی میکنند ساخته میشود.
 -4باکتریهای شیمیواتوتروف (نیتروزوموناس و نیتروباکتر) از آمونیاک و هیدروژن سولفید ) (H7Sبه عنوان منبع الکترون استفاده میکنند میدانید که
باکتریهای روده توانایی تولید هیدروژن سولفید دارند.
 -5گوار

نشاسته در گیاهخوارها و همهچیزخوارها برونسلولی است.

 -6گوار

گلیکوژن در همهچیزخوارها و گوشتخوارها هم برونسلولی و هم درونسلولی است.

 -7گوار

نشاسته در گیاهان فقط درون سلولی بوده و در پالستها صورت میگیرد.

 -8همهی سلولهای لولهی گوار

(سلولهای پوششی ،ترشح کنندهی موسین ،ترشح کننده آنزیم ،ترشح کنندهی مایع نمکی ،جذب کنندهی مواد و  )...زنده و

هوازی بوده پس دارای میتوکندری ،گلیکولیز (بخش بیهوازی تنفس ،چرخهی کربس ،مولکولهای  FADH7, NADHپیرووات ،استیل کوآنزیم  ،Aمولکولهای
شش کربنی دو فسفاته ،اگزالواستات (چهار کربنی بدون فسفات) ،اسید سیتریک (شش کربنی و بدون فسفات) و  ...میباشند.
 -9همهی ماهیچههای حلقوی صاف کتاب درسی:
ماهیچهی حلقوی داخلی راست روده -ماهیچهی حلقوی پایینی مثانه -ماهیچههای حلقوی صاف در طول لولهی گوار  -ماهیچهی صاف حلقوی دیوارهی
سرخرگهای کوچک
ترکیب :چون این ماهیچهها صافاند پس سلولهای آن دوکی شکل بوده و تک هستهای هستند و تحت کنترل دستگاه عصبی خود مختار بوده و فعالیت
آنها غیرارادی است.
 -13همهی ماهیچههای حلقوی اسکلتی کتاب درسی:
ماهیچهی حلقوی خارجی راست روده -ماهیچهی حلقوی خارجی میزراه -ماهیچهی حلقوی لب -ماهیچهی حلقوی چشم
ترکیب :چون این ماهیچهها اسکلتی و ارادیاند پس سلولهای آنها میون بوده و چند هستهای میباشد این سلولها دارای تارچه ،بخش تیره و روشن ،خط ،Z
خط تیرهی  Mو  ...هستند و فعالیت آنها توسط اعصاب پیکری کنترل میشود.
سؤال  :درستی یا نادرستی جملههای زیر را مشخص کنید:
ال ) آپاندیس بخشی از رودهی بزرگ بوده که در انتهای رودهی بزرگ قرار دارد.
ب) در انسان سالم آپاندیس برخالف طحال در سمت راست بدن قرار دارد.
ج) فعالیت بخشی از راست روده توسط دستگاه عصلی پیکری و خود مختار کنترل میشود.
د) مواد ترشح شده از دیوارهی رودهی بزرگ معدنی و آلی بوده که دفع میشوند.
ه) منشأ همهی گازهای موجود در رودهی انسان فعالیت تجزیهای باکتریهای روده است.
و) در رودهی انسان مواد لیپیدی منحصرا جذب مویرگهای لنفی میشوند.
ز) همهی باکتریهای موجود در لولهی گوار انسان منحصرا از سلولز تغذیه میکنند.
ح) میزان وقوع حرکات دودی در رودهی باریک بیشتر از رودهی بزرگ میباشد.
ت) وجه اشتراک سلولهای پوششی رودهی بزرگ و باریک وجود ریز پرز میباشد.
ی) گروهی از محصوالت حاصل از فعالیت تجزیهای باکتریهای رودهی بزرگ جذب خون میشود.
ک) بععی از گازهای به کار رفته در آزمایش میلر توسط باکتریهای رودهی انسان تولید میشود.
ل) سلولهای ترشح کنندهی موسین در رودهی بزرگ به منظور تنفس به تیامین نیاز دارند.
م) سلولهای ترشح کنندهی پتاسیم در رودهی بزرگ انسان دارای  NADHو اگزالواستات هستند.
پاسخ
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مدرس :استاد شاکری

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

درست :ب -ج -د (پتاسیم و موکوز) -ح -ی (ویتامین  -)K,Bک (متان و یدروژن) -ل (تیامین ویتامین  B2است که برای تبدیل پیرووات به استیل کوآنزیم  Aدر
تنفس وازی در میتوکندری نیاز است ) -م ( مه سلول ای لولهی گوارش انسان زنده بوده و وازی اند پس  ،NADHاگزالواستات ،چرخهی کربس ،اسید سیتریک،
پیرووات و دارند )
نادرست :الف (آپاندیس بخشی از رودهی بزرگ نیست ) -ه (منشأ بخشی از ) و (ویتامین  Kکه محلول در چربی است در رودهی بزرگ جیب خون میشود ) -ز (باکتری اکالی م از
گلوکز و م از الکتوز استفاده میکند ) -ت (سلول ای استوانهای معده و رودهی بزرگ ریز پرز ندارند )

کلینیک پزشکی
کم خونی وخیم
 -1فاکتور داخلی معده از سلولهای حاشیهای ترشح شده و برای حفظ جذب ویتامین  B67نیاز است.
 -2ویتامین  B67در زایش طبیعی گلبولهای قرمز نقش مهمی دارد.
 -3با توجه مطالب  1و  2میتوانگفت برداشتن معده یا آسیب دیواره ی آن باعث کاهش ترشح فاکتور داخلی معده و از بین رفتن ویتامین  B67در اثر شیرهی
معده میشود و جذب آن در روده کاهش مییابد و سبب کاهش تعداد گلبولهای قرمز خون میشود و فرد مبتال به کم خونی وخیم (آنمی) میگردد.
نکته :هر چقدر غدد دور از پیلور بیشتر آسیب ببینند یا حذف گردند شدت کم خونی بیشتر خواهد بود.
ترکیب :با نبود  B67مصرف آهن ،تولید هموگلوبین ،آنزیم انیدرازکربنیک ،گلبول قرمز و هماتوکریت کاهش مییابد در این حالت ترشح اریتروپویتین از کلیه و
کبد افزایش مییابد.

زخم معده و دوازدهه
 -1پرکاری غدد گاسترینی ،پرکاری سلولهای حاشیهای و یا کمکاری سلولهای موکوزی در معده میتواند سبب ضخم معده و آسیب دیوارهی آن شود.
 -2در صورت وقوع موارد  1احتمال ابتال به کمخونی افزایش مییابد.
 -3پرکاری غدد گاسترینی ،پرکاری سلول های موکوزی ،کاهش ترشح بیش از حد بیکربنات از پانکراس و متوق شدن ترشح هورمون سکرتین میتواند سبب
تخریب الیهی مخاطی دوازده و زخم دوازدهه شود.

یرقان یا زردی
 -1ورود رنگهای صفرا (بیلیروبین و بیلیوردین) به خون باعث بیماری یرقان یا زردی میشود.
نکته :به طور طبیعی مقداری رنگ صفرا در خون است اگر مقدار رنگ صفرا در خون بیشتر از مقدار طبیعی شود فرد دچار یرقان یا زردی میشود.
 -2عواملی که میتوانند باعث بیماری یرقان شوند عبارتند از :
.a
.b
.c
.d
.e

سنگهای صفرا
بیماریهای خونی و کبدی
بیماری ماالریا
هپاتیت B
دیفتری

ترکیب :در فرد مبتال به ماالریا کبد آسیب میبیند و گلبولهای قرمز زیادی تخریب میشوند.
ترکیب :عامل هپاتیت  Bنوعی ویروس است که به کبد حمله میکند.
ترکیب :کورینه باکتریوم دیفتریا نوعی باکتری گرم مثبت است که توکسین آن بر قلب ،اعصاب ،کبد و کلیهها اثر میکند.

سنگ صفرا
 -1رسوب کلسترول (نه لسیتین) در کیسهی صفرا با مجاری خروج آن سنگهای صفرا ایجاد میکند.
 -2انسداد مجاری خروج صفرا توسط سنگ صفرا و یا عدم ترشح صفرا یا اختالل در تولید آن میتواند سبب اتفاقات زیر شود:
 .aذرات ریز چربی در آب پراکنده نمیشونند و امولسیون تشکیل نمیشود.
 .bلیپاز پانکراس نمیتواند به خوبی بر لیپیدها اثر کند بنابراین لیپیدها خوب هعم و جذب نمیشوند.
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مدرس :استاد شاکری
.c

توجه :هرگونه کپی برداری از جزوه حرام میباشد و پیگرد قانونی دارد.

دیگر ویتامینهای محلول در چربی ) (D, A, K, Eجذب مویرگهای لنفی نمیشوند.

تذکر :در رودهی باریک مواد لیپیدی و ویتامینهای محلول در چربی هیچگاه جذب خون نمیشوند.
 .dحرکات دودی روده تا حدودی کاهش مییابد (چون امالح صفرا وارد روده نمیشوند).
 .eمدفوع بیرنگ میشود (چون مواد رنگی صفرا وارد روده نمیشود).
 .fممکن است یرقان یا زردی رخ دهد.
 .gکاهش جذب ویتامین  Kمیتواند سبب اختالل در انعقاد خون شود.
یادآوری :در رودهی بزرگ مقداری ویتامین  Kجذب خون میشود.
 .hعدم جذب ویتامین  Dمنجر به کاهش جذب کلسیم میشود.
ترکیب :در صورت کاهش کلسیم خون فعالیت غدد پاراتیروئید افزایش مییابد.
.i

مقدار مواد رنگی در خون و ادرار افزایش یافته و رنگ ادرار تیره میشود.

توجه :بیماریهای ماالریا ،دیفتری ،هپاتیت  Bو یا بیماریهای خونی و کبدی میتواند سبب بروز موارد باال شود.

دام پزشکی
نوعی بیماری در گاو مشاهده میشود که در آن چین خوردگیهای درون رودهی جانور از بین میروند و سطح روده از درون صاف میشود در این حالت میزان
جذب مونومرها و  ...به شدت کاهش مییابد و جانور الغر میشود.
سؤال :درستی یا نادرستی متنهای زیر را تعیین کنید:
ال ) در صورت آسیب مخاط معده احتمال میزان تولید گلبول قرمز کاهش مییابد.
ب) خروج بخشی از معده در طی جراحی میتواند سبب کاهش مصرف آهن شود.
ج) در صورت کاهش ترشح موسین در معده احتمال افزایش ترشح اریتروپویتین زیاد میشود.
د) ایجاد سنگ صفرا و ابتال به هپاتیت  Bمیتواند سبب افزایش بیلیروبین در خون شود.
ه) در صورت عدم ترشح صفرا به روده میزان ورود مواد لیپیدی به خون افزایش مییابد.
و) در افراد مبتال به ماالریا احتمال اختالل در انعقاد خون رو به افزایش است.
ز) در فردی که مبتال به یرقان است شدت حرکات دودی روده رو به کاهش است.
ح) در صورت عدم ورود صفرا به روده میزان کارآیی لیپاز پانکراس کاهش مییابد.
ت) در صورت از بین رفتن چین خوردگیهای رودهی گاو میزان جذب مونومرها کاهش مییابد.
ی) در صورت از بین رفتن ریز پرزهای رودهی باریک انسان جذب گلوکز در رودهی بزرگ صورت میگیرد.
پاسخ
درست :ال  -ب -ج -د -و -ز -ح -ت
نادرست :ه (در رودهی باریک لیپیدی وارد خون نمیشوند -).ی (رودهی بزرگ انسان توانایی جذب گلوکز ندارد).
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