
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 زیست دهم

 گوارش و جذب مواد – 2فصل 
Instagram/telg: alikeramat_biology 

 

 مولف : علی کرامت

 ................................ دانش آموزان ویژۀ

           

 هر گونه سوءاستفاده از این جزوه و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است!
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 : یاخته و بافت جانوری1گفتار  

 یاخته:

و عملکرد بدن جانداران است. در  ساختارآموختید یاخته، واحد 

بینید. جانوری را میة یک یاختة دهندهای تشکیلشکل زیر بخش

 دهند؟های یاخته چه کاری انجام میهر یک از بخش

 
 

 یاخته جانوری -1شکل 

اند. یافتهختلف سازمانهای مهای بدن انسان به شکل بافتیاخته

پر کرده است. این مایع،  اییاختهمایع بینها را یاختهفضای بین

ها مواد الزم )اکسیژن و مواد هاست. یاختهمحیط زندگی یاخته

کنند و مواد دفعی مانند کربن مغذی( را از این مایع دریافت می

. دهند تا به کمک خون از بدن دفع شونداکسید را به آن میدی

ست و  شبیه خوناب )پالسما(ای، یاختهترکیب مواد در مایع بین

مواد مختلفی را با خون مبادله  طور دائمبهای یاختهمایع بین

های بدن را که با خون در ای بافتیاختهمایع بینة کنند. مجموعمی

 نامند.می محیط داخلیتبادل دائم است، 

 
 محیط داخلی  -2شکل 

ی ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشای مواد گوناگون برا

دانید غشای یاخته، نفوذپذیری انتخابی یا یاخته عبور کنند. می

 ها ها و یوندارد؛ یعنی فقط برخی از مولکول تراوایی نسبی

 

 

 

 هاسلولی و وظایف آن ساختارهای

 مرکز ژنتیک سلول هسته -1

 سازیپروتئین تن()رناریبوزوم -2

 تولید لیپیدهای مختلف آندوپالسمی صاف شبکه -3

 هاهای ترشحی مثل آنزیمترشح پروتئین آندوپالسمی زبر شبکة -4

 به بیرون سلول هاگذاری مواد و ترشح آننشانه گلژی دستگاه -5

 با تنفس سلولی (ATP)آزادسازی انرژی  )میتوکندری( راکیزه -6

محل انجام متابولیسم و حاوی مواد  )سیتوپالسم( یاختهمیان -7

 مصرفی و دفعی

 سازماندهی دوک تقسیم سانتریول -8

 گوارش مواد ()لیزوزوم تنکافنده -9

 کریچه غذایی

 کریچه گوارشی ]کریچه غذایی+ لیزوزوم[

 کریچه دفعی     کریچه )واکوئل( انواع -10

 دارکریچه ضربان

 

 محیط داخلی بدن

 اییاختهیع بینام

 پالسما )خوناب(

 لنف

 زاللیه چشم

 مایع مفصلی

 نخاعی -مایع مغزی

 

 ای بدن انسان های ماهیچهمحیط زندگی یاخته :1 تست…… 

ای نوعی بافت پیوندی ( به طور دائم در حال تبادل با مادة زمینه1

 است.

( توسط ساختاری فاقد کربوهیدرات از محیط درون سلول جدا 2

 شده است.

( دارای ساختاری به نام راکیزه است که از طریق تنفس سلولی 3

ATP کند.تولید می 

 هاست.( شبیه خوناب بوده و جزو محیط داخلی سلول4

ای با خون )نوعی بافت های هر ماهیچهمحیط زندگی یاخته پاسخ:

 صحیح است.(« 1»پیوندی( در حال تبادل مواد است. )گزینة 
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های لیپید، توانند از آن عبور کنند. غشای یاخته از مولکولمی

 (.2ل )پروتئین و کربوهیدرات تشکیل شده است شک

دارد  و کلسترول فسفولیپیدهایی به نام بخش لیپیدی غشا، مولکول

توانند از غشا عبور که در دو الیه قرار گرفته است. موادی که می

های گذرند و یا مولکولهای لیپیدی میکنند، از فضای بین مولکول

ای از کنند. مواد با فرایندهای ویژهها کمک میپروتئینی به آن

 کنند.خته عبور میغشای یا

 
 غشای یاخته  -3شکل 

 های عبور مواد از غشای یاخته:روش

ها از جای پر غلظت به جای کم انتشار، جریان مولکول انتشار:

شوند. منتشر می ها براساس شیبِ غلظت،یعنی مولکولغلظت است؛ 

غلظت آن در محیطی است که  یکسان شدنهر ماده،  انتشارة نتیج

انرژی ها به دلیل داشتن شود. مولکولانجام میانتشار در آن 

توانند در دو سوی غشا منتشر و براساس شیبِ غلظت، می جنبشی

هایی مولکول کند.یاخته انرژی مصرف نمیشوند. بنابراین در انتشار، 

 شوند.اکسید از غشا، منتشر میمانند اکسیژن و کربن دی

 
 انتشار ساده -4شکل 

های غشا، انتشار مواد را ر این روش پروتئیند شده:انتشار تسهیل

ها، از غشا عبور کنند و مواد را در جهت شیبِ غلظت آنتسهیل می

به  های رودهاز یاختهآمینواسیدها  اغلبو  خروج گلوکزدهند. می

 شود.انجام می شدهانتشار تسهیلای با یاختهمایع بین

 

 ی سلول جانوری ای که در هر دو الیه غشاهر ماده :2 تست

 ……شرکت دارند قطعاً 

 ( در ساختار خود فسفات دارد.1

 اس است.م( با یکی از انواع لیپیدی غشا در ت2

 ( از واحدهای آمینواسیدی تشکیل شده است.3

 ( برای عبور مواد گوناگون از غشا تراوایی نسبی دارد.4

کلسترول، فسفولیپید و پروتئین در هر الیه غشای سلول  پاسخ:

اند ها با یک نوع لیپید در تماسنوری شرکت دارند و هر یک از آنجا

 صحیح است.(« 2»)گزینة 

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. :1تمرین 

 یاخته در تماس است یاخته جانوری که با میان الف( هر الیه غشای

 تری دارد.بیش کربوهیدرات

عرض غشا عبور کند با کربوهیدرات ب( هر پروتئین غشایی که از 

 در تماس است.

 ای در تماس است.یاختهغشا با مایع بین سطحیپ( هر پروتئین 

 الف( نادرست پاسخ:

 ب( نادرست

 پ( نادرست

 

عبور مواد از 

عرض غشا از 

دو جهت مهم 

 است

اندازه  -1

 مولکول

اده + انتشار تسهیل کوچک= انتشار س

 انتقال فعال+ اسمزشده+ 

رانی(+ بزرگ= اگزوسیتوز )برون

 بری(آندوسیتوز )درون

 شیب غلظت -2

 مقایسه سرعت مواد در انتشار ساده براساس زمان و شیب غلظت:

 

 



 (زیست دهم) علی کرامت                 و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    : گوارش و جذب مواد 2فصل           

 Keramat A. 

19 

 

 

 انتشار تسهیل شده -5شکل 

یاخته در دو سوی غشای یاخته، درون میان گذرندگی )اُسمز(:

ها و ولکولمحلول آبی شامل مای، یاخته)سیتوپالسم( و مایع بین

ها نفوذپذیری های مختلفی وجود دارد که غشا نسبت به آنیون

 بینید.می 6مثال این حالت را در شکل  انتخابی دارد.

 

 اسمز آب -6شکل 

در یک طرف غشای نازکی که نفوذپذیری انتخابی یا تراوایی نسبی 

 )یا قند( دارد، آب خالص و در طرف دیگر آن، محلول سدیم کلرید

توانند از غشا عبور کنند؛ در این های آب میارد. فقط مولکولوجود د

تر است و این های آب در سمت چپ بیش، تعداد مولکولحالت

به انتشار آب از شوند. تر به سمت راست منتشر میها بیشمولکول

در دو طرف این غشا،  گویند.درون غشایی با تراوایی نسبی، اُسمز می

های متفاوت وجود دارد و در اثر این های آبی با غلظتمحلول

  .دهدجایی خالص آب رخ میجابهاختالف غلظت، 

، فشار اسمزی محلول نام دارد که توقف کامل اسمزفشار الزم برای 

است. هر چه اختالف غلظت آب در دو سوی  اسمزة برندعامل پیش

جا تر جابهتر است و آب سریعتر باشد، فشار اسمزی بیشغشا بیش

 شود.می

 ده براساس شیب غلظت:قایسه سرعت انتشار تسهیل شده و سام

 
ها سرعت تا یک در انتشار تسهیل شده به دلیل محدود بودن تعداد کانال

 یابد.حدی افزایش می

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. :2تمرین 

پروتئین الف( در انتشار تسهیل شده همانند انتشار ساده نوعی 

 دخالت دارد.

نوعی پروتئین دخالت  ب( در انتشار تسهیل شده همانند انتقال فعال

 دارد.

با گذشت زمان شیب  پ( در انتقال فعال برخالف انتشار تسهیل شده

 یابد.ی غشا افزایش میغلظت در دو سو

 ب( درست  درستناالف(  پاسخ:

 پ( درست.

 

 وی غشای سلول هر چه اختالف غلظت آب در دو س :3 تست

 ……تر باشد بیش

 شود.تر میتر است و حجم سلول بیش( فشار اسمزی سلول بیش1

یاخته به غشا افزایش شود و فشار میانجا میتر جابه( آب سریع2

 یابد.می

تری از های بیشتر شده و مولکول( نفوذپذیری غشا به آب بیش3

 کنند.غشا عبور می

یاخته گیرد و حجم مایع بینمیتر صورت ( انتشار آب سریع4

 یابد.افزایش می

تر هر چه اختالف غلظت آب در دو سوی غشا سلول بیش پاسخ:

شود اگر فشار اسمزی مایع بین جا میجابه تندترباشد آب از 

شود ولی اگر در آب از سلول خارج می تر باشد.ای بیشیاخته

شود. )گزینة ل میآب وارد سلوتر باشد یاخته فشار اسمزی بیشمیان

 صحیح است.(« 3»
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 فشار اسمزی -7شکل 

بینید در اثر اسمز، حجم محلول سمت طور که در شکل میهمان

ها در بدن ما هم رخ یابد. آیا این پدیده برای یاختهراست افزایش می

دهد؟ آیا ممکن است ورود آب به درون یاخته در اثر اسمز می

خیر. غلظت مواد در مایع ا شود؟ های بدن مموجب ترکیدن یاخته

در نتیجه آب  ای و خون، مشابه درون یاخته است.یاختهبین

ها از طور معمول، یاختهها شود و بهتواند بیش از حد وارد یاختهنمی

 شوند.خطر تورم و ترکیدن حفظ می

 
 اثر فشار اسمزی روی حجم سلول -8شکل 

می 8طور که در شکل کند؟ همانآب چگونه از عرض غشا عبور می

که از بین فسفولیپیدهای غشای های آب عالوه بر اینبینید مولکول

های اختصاصی به نام کنند، از طریق پروتیئنای عبور میدوالیه

 شوند.هم از عرض غشا رد می (آکواپورینتسهیل کنندة عبور آب )

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 جهت شیب غلظت  های کوچک از عرض غشا و درمولکولانواع عبور  -9شکل 

 

 

یاخته و مایع بین یاخته سلول جانوری و تأثیر مقایسه فشار اسمزی میان

 آن روی اندازه سلول

 اندازه سلول زیاد  یاختهبین یاختهمیان

 ندازه سلول کم ا یاختهبین یاختهمیان

 اندازه سلول ثابت یاختهبین یاختهمیان

 

 های عبور آب از عرض غشاراه

 منافذ بین فسفولیپیدها -1

 (7)فصل  انال اختصاصی تسهیل کنندۀ عبور آب از ک -2

 های غیراختصاصی آباز کانال -3
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ها نیاز دارد که باید ها و یوناز مولکول رخیبیاخته به  انتقال فعال: 

ها در یاخته زیاد باشد. برای وارد آن شوند؛ هر چند غلظت آن

کار، یاخته باید انرژی مصرف کند. فرایندی که در آن، یاخته این

نام دارد. در  انتقال فعّالکند، منتقل می برخالف شیب غلظتمواد را 

ای را منتقل با صرف انرژی، ماده های پروتئینیاین فرایند، مولکول

 آید.دست میبه«  ATP » از مولکول می تواند کنند. این انرژیمی

از جمله ای های ویژهتوانند انرژی را در مولکولها مییاخته

وقتی یاخته به انرژی نیاز دارد،  ذخیره کنند. ATPهای مولکول

انرژی آزاد شده شکند و را می«  ATP » پیوندهای پرانرژی مولکول

 کند.استفاده می

 
 انتقال فعال -10شکل 

 

 
  -11شکل 

 

سدیم و پتاسیم با مصرف انرژی و برخالف ة دهندپروتئین انتقال

شیب غلظت، یون پتاسیم را به یاخته وارد، و یون سدیم را از آن 

 کند.خارج می

 رانی )اگزوسیتوز(:بری )آندوسیتوز( و بروندرون

های پروتئینی های بزرگ، مانند مولکولتوانند ذرهمیها یاخته بعضی

فرایند خروج  رانیبرونجذب کنند.  بریدرونرا با فرایندی به نام 

های کیسههای بزرگ از یاخته است. این فرایندها با تشکیل ذره

 نیاز دارد. ATPغشایی همراه است و به انرژی 

 

 

ظت باشد انتقال عبور مواد کوچک از عرض غشا اگر خالف شیب غل

شود فعال نام دارد، پروتئینی که در این کار نقش دارد پمپ نامیده می

جایی توجه انواع جابهبه در انتقال فعال هم باید به منبع انرژی و هم 

 داشت:

انتقال 

 فعال

 منبع انرژی -1
ATP 

 الکترون

 جاییجابه -2

: برگشت کلسیم به شبکه تک انتقالی

 (5)فصل  آندوپالسمی

هم  -2

 انتقالی

  : !همسو

ناهمسو
K,Na 

 

 

 کدام عبارت در مورد تراوایی غشا درست است؟: 4 تست 

برخالف  ،از غشای سلول عبور کند ATPای که با صرف ( هر ماده1

 شیب غلظت خود عبور کرده است.

 شود، می های غشا وارد سلولای که از طریق پروتئین( هر ماده2

 تواند از بین فسفولیپدها عبور کند.نمی

( هر پروتئین انتقالی که در انتشار تسهیل شده شرکت دارد فقط 3

 دهد.به یک ماده خاص اجازه عبور می

به مایع بین یاخته و  نتقال مولکول درشتی از سیتوپالسم( هر ا4

 بالعکس با تغییر سطح غشا همراه است.

شتی یعنی آندوسیتوز یا اگزوسیتوز که هر انتقال مولکول در پاسخ:

 صحیح است.(« 4»)گزینة  با تغییر سطح غشا همراه است.

 بری باشد.بری یا بیرونشاید درون« 1»گزینة 

 شود.با آب رد می« 2»گزینة 

 شود.های غیراختصاصی رد میبا کانال« 3»گزینة 

 

 ید:درستی یا نادرستی هریک از جمالت زیر را مشخص کن :3تمرین 

 همۀ انواع یاخته های زنده توانایی برون رانی دارند. -الف

 در عبور اکسیژن از غشای یاخته، هیچ انرژی نقش ندارد. -ب

 مصرف می شود. ATPدر اگزوسیتوز، همواره  -پ

 مصرف می شود. ATPدر انتقال فعال، همواره  -ت

 غ-ص / ت-غ  / پ-غ /  ب -الف پاسخ:
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ها( با سازند )مانند پروتئینا موادی را که میهالف( یاخته -12شکل  

بری وارد یاخته های درشت با درونکنند. ب( مولکولرانی، ترشح میبرون

 شوند.می

 های جانوری:بافت

، پیوندی، پوششی اصلی از چهار نوع بافتدانید بدن انسان می

 ها و موادها از یاختهساخته شده است. این بافت عصبیو  ایماهیچه

ها به شوند. انواع بافتها تشکیل میموجود در فضای بین یاخته

 های بدن وجود دارند.ها و دستگاههای مختلف در اندامنسبت

 

 
 

 های جانوریانواع بافت -13شکل 

 

 

ها بافت پوششی، سطح بدن )پوست( و سطح حفره بافت پوششی:

( را هاها و رگو مجاری درون بدن )مانند دهان، معده، روده

و بین  اندبسیار نزدیکدیگر های این بافت، به یکپوشاند. یاختهمی

 های این. در زیر یاختهای اندکی وجود داردیاختهفضای بینها آن

 

 

 

 

 

 

 رانی )اگزوسیتوز(برون چه + غشایابد= کیسهسطح غشا افزایش می

 بری )آندوسیتوز(درون غشا -چهیابد= کیسهسطح غشا کاهش می

 

 دارانهای اصلی بدن مهرهبافت

 بافت پوششی -1

 پیوندی -2

 سست

 متراکم

 چربی

 خون

 غضروف

 استخوان

 ایماهیچه -3

 عصبی -4

 

 توان گفت یاختة از بین چهار نوع بافت بدن انسان می :5 تست

 اند.ه یک نوع بافت اصلی بدنمتعلق ب ……و یاختة  ……

تولیدکننده پیام  -( تولیدکننده پیام در گره سینوسی دهلیزی قلب1

 النخاعدر بصل

 شکل نای Cدرون حلقة  -( دارای پروتئین هموگلوبین2

 تولیدکنندة کالژن -کنندة گاسترین( ترشح3

 کنندة گاسترینترشح -( سازندة پادتن4

گلوبین )گلبول قرمز= بافت یاخته دارای پروتئین همو پاسخ:

شکل نای )غضروف= بافت پیوندی(  Cپیوندی( و یاختة درون حلقة 

 اند.هر دو متعلق به یک نوع بافت اصلی

 عصبی -ایماهیچه« 1»گزینة 

 پیوندی -پوششی« 3»گزینة 

 پوششی -پیوندی« 4»گزینة 

 صحیح است.(« 2»)گزینة 
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به ها را دارد که این یاختهوجود  غشای پایهبافت، بخشی به نام  

دارد. غشای پایه، ، متصل نگه میهای زیر آنبه بافتو  دیگریک

)ترکیب  گلیکوپروتئینیو  های پروتئینیرشتهای از شبکه

 کربوهیدرات و پروتئین( است.

 
 غشای پایه -14شکل 

و  مکعبی، سنگفرشیهای های بافت پوششی به شکلیاخته

 یابند.د الیه سازمان میدر یک یا چن ایاستوانه

گوارش، بافت پوششی به شکل سنگفرشی ة های مختلف لولدر بخش

، در دهان و مریای وجود دارد؛ مثالً بافت پوششی و یا استوانه

، بافت پوششی در روده و معدهای است. سنگفرشی چند الیه

 ای و یک الیه است.استوانه

 
 انواع بافت پوششی -15شکل 

های بدن، از بخشدر برخی بافت پوششی  ای:هبافت پوششی غد

های پوششی های بزاقی، یاخته؛ مثالً در غدهدهدغده تشکیل می

سازند و به درون مجراهایی که به دهان راه دارند، ترشح بزاق را می

 ها و یاخته های ترشحی از نوع بافتکنند. معده و روده نیز غدهمی

 

 

 ست؟چند مورد صحیح درست ا :6 تست 

 شود.غشای پایه تحت تأثیر آنزیم لیپاز تجزیه می -

 بافت پوششی به غشای پایه چسبیده است. هر یاخته -

بافت پوششی از طریق مجرایی به بیرون بدن  ترشحات هر یاخته -

 شود.های بدن مییا وارد حفره

تواند ترکیبی دیگر میهای بافت پوششی به یکعامل اتصال یاخته -

 و کربوهیدرات باشد. از پروتئین

1 )2  2 )1 

 ( صفر4  3( 3

مورد اول نادرست است چون در ساختار غشای پایه لیپید  پاسخ:

 وجود ندارد. 

 کند.های پوششی چند الیه صدق نمیمورد دوم برای بافت

مورد سوم نادرست است مثالً اگر هورمون گاسترین یا سکرتین باشد 

 شود.وارد خون می

 صحیح است.(« 2»)گزینة  است. مورد چهارم درست

 

اند، یعنی دارای (های پوششی که جزو الیه مخاطی )موکوزیبافت

 کنند:اند که موسین ترشح میهایییاخته

 سنگفرشی چند الیه: دهان و مری -1

 الیه: معده و رودهای تکاستوانه -2

 دار: بینی، نای، نایژه و نایژکای مژکاستوانه -3

 فالوپ در زنان ةدار لولژکبافت پوششی م -4

 

 موارد ستون الف و ب را با هم ارتباط دهید: :4تمرین 

 ب الف

 سنگفرشی چند الیه )a مویرگ خونی( 1

 الیهای تکاستوانه)b نفرون( 2

 مکعبی تک الیه )c پوست( 3

 سنگفرشی تک الیه )d روده( 4

 پاسخ: 

1 )d  2 )c 

3 )a  4 )b 
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ها سازند و به فضای درون این اندامپوششی دارند که موادی را می

 کنند.ترشح می

 
 غده ترشحی بزاق  -16شکل 

های پروتئینی رشتهها، بافت پیوندی از انواع یاخته پیوندی: بافت

 ة های کشسان )ارتجاعی( و مادهای کالژن و رشتهبه نام رشته

سازند، تشکیل شده ، آن را میهای این بافتای که یاختهزمینه

دهد. های مختلف را به هم پیوند میها و بافتاست. این بافت، یاخته

متفاوت ای زمینه ة ها و مادی، مقدار و نوع رشتهدر انواع بافت پیوند

نوع بافت پیوندی )سست، متراکم، چربی،  6در بدن انسان است.

 خون، غضروف و استخوان( وجود دارد.

پذیر نوعی بافت پیوندی است که انعطاف بافت پیوندی ُسست

ای بافت زمینه ة. مادچندان مقاوم نیستاست و در برابر کشش، 

رنگ، چسبیده و مخلوطی از انواع ، شفاف، بیپیوندی، سست

بافت  معموالًهای درشت مانند گلیکوپروتئین است. این بافت مولکول

 گوارشی یک الیه بافت پیوندی سست قرار دارد. ةپوششی لول

 
 بافت پیوندی سست -17شکل

میزان نوع دیگری از بافت پیوندی است که  بافت پیوندی متراکم

های ، تعداد یاختهتربیشاز بافت پیوندی سست های کالژن آن رشته

این بافت در . مقاومت نیز اندک استای آن زمینه ةو ماد ترکمآن 

 ، ولیتربیشمقابل کشش از بافت پیوندی سست 

 

 

 

ویژگی غده  

 بزاقی

یاخته های ترشح کنندۀ بزاق، هرمی شکل با هستة 

+ غشای پایه )شبکة پروتئینی و گلیکو  در قاعده

 وتئین(پر

 یاخته های مجرا کوچک تر و مکعبی شکل

مرکز تنظیم ترشح بزاق در پل مغزی قرار دارد و 

 خودمختار است.تحت کنترل دستگاه عصبی 

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید. :5تمرین 

 .الف( کالژن نسبت به  رشته های  کشسان ضخیم تر است

رشته های کشسان جزئی از ماده زمینه ای در  ب( رشته های کالژن و

 بافت پیوندی اند.

های ارتجاعی از تعداد های پیوندی تعداد رشتهپ( در همۀ بافت

 تر است.های کالژن بیشرشته

بی همانند بافت پیوندی استخوان موجب ارتباط ت( بافت چر

 شود.های دیگر به هم میبافت

 الف( درست پاسخ:

 ب( نادرست

 ستپ( نادر

 ت( درست

 

 بافتی که در رباط قرار دارد نسبت به بافتی که در زیر  :7 تست

 ……بافت پوششی مخاط معده قرار دارد 

 تری دارد.( کالژن کم1

 تری دارد.ترین واحد حیاتی بیش( کوچک2

 تری دارد.ای کم( ماده زمینه3

 ای اندکی است.یاخته( دارای فضای بین4

ط قرار دارد بافت پیوندی متراکم است و بافتی که در ربا پاسخ:

بافتی که در زیر بافت پوششی مخاط معده قرار دارد پیوندی سست 

تر از بافت پیوندی ای بافت پیوندی متراکم کماست، ماده زمینه

 صحیح است.(« 3»سست است. )گزینة 
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هایی از قلب بافت پیوندی در بخشاست.  ترکمپذیری آن انعطاف 

 دارد.متراکم وجود 

 

 بافت پیوندی متراکم -18شکل 

 ةیاخت تعداد زیادیکه از  نیز نوعی بافت پیوندی است بافت چربی

چربی در خود ذخیره دارد،  ةای که مقدار زیادی مادچربی، یاخته

. انرژی در بدن است ةترین ذخیربزرگ این بافتتشکیل شده است. 

گیری قش ضربهنها و پاها، هایی از بدن مانند کف دستدر بخش

کند. خون، استخوان و نیز عمل می عایق حرارتیعنوان و به دارد

ها آشنا تدریج با آنغضروف، انواع دیگر بافت پیوندی هستند که به

 شوید.می

 

 

 بافت پیوندی چربی -19شکل 

ای برای حرکت تمایز پیدا های ماهیچهیاخته :ایبافت ماهیچه

ای )صاف، قلبی و اسکلتی( ماهیچهکردند. در انسان سه نوع بافت 

 وجود دارند.

جمالت زیر را با انتخاب کلمۀ مناسب از داخل پرانتز پر  :5تمرین 

 کنید:

الف( مقاومت بافت پیوندی متراکم در مقابل کشش از بافت پیوندی 

 است. ……تر( کم -ترسست )بیش

پذیری بافت پیوندی متراکم نسبت به بافت پیوندی ب( انعطاف

 است. ……تر( کم -تر)بیش سست

ای بافت مادة زمینه ……برخالف(  -پ( در غشای پایه )همانند

 پیوندی سست، گلیکوپروتئین وجود دارد.

 ……( نیست -)استبافت پیوندی سست رگ خونی جزئی از ت( 

 ترب( کم  ترالف( بیش پاسخ:

 ت( نیست   پ( همانند

 

 کند؟تکمیل می ینادرستکدام مورد جملة زیر را به  :8 تست 

 ……کنندة انرژی ترین بافت ذخیرهبزرگ

 ( همانند بافت متراکم در ساختار قلب شرکت دارد.1

 ( در هومئوستازی محیط داخلی بدن دخالت دارد.2

 گلیسرید فراوان دارند.هایی است که همگی تری( دارای یاخته 3

 های پیوندی دارد.ای متفاوت با سایر بافت( ماده زمینه4

 گلیسرید فراوان ندارد.های چربی، تریالزاماً همة یاخته پاسخ:

خوانید که بافت چربی در می 5در فصل « 2»در مورد گزینة 

 هومئوستازی کلیه نقش دارد.

های ای بافتدر کتاب اشاره شده به ماده زمینه« 4»در مورد گزینة 

 صحیح است.(« 3»)گزینة پیوندی مختلف با هم فرق دارند. 
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 ایبافت ماهیچه -20شکل 

 

بافت 

 ایماهیچه

شکل 

 سلول

تعداد 

 هسته

نوع 

 انقباض

سرعت 

 انقباض

مدت 

 انقباض

ای استوانه اسکلتی

 و مخطط

چند

 تا

ارادی و 

 غیرارادی

 کم زیاد

منشعب و  قلبی

 مخطط

یک 

 یا دو 

خیلی  غیرارادی

 زیاد

خیلی 

 کم

و  دوکی صاف

 صاف

 زیاد کم غیرارادی یکی

 ایه انواع بافت ماهیچهمقایس -1جدول

 ماهیچه صاف به دو صورت سیستم تک واحدی و سیستم چند

واحدی منقبض می شوند در سیستم تک واحدی هر سلول ماهیچه 

مستقل از سلول دیگر منقبض می شود اما در سیستم چندواحدی 

به تار دیگر منتقل کند و موج  کرمی هرتار می تواند انقباض خود را 

 ایجاد کند. شکل

 
 انواع انقباض در ماهیچه صاف -21شکل 

 

 

 کند؟چند مورد جمله زیر را به درستی تکمیل می :9 تست 

 ……ای که هر بافت ماهیچه

 شود.صورت ارادی منقبض میدارای نوارهای تیره و روشن است به -

صورت ارادی دارد قطعاً به بیش از یک هسته در یک یاخته -

 شود.منقبض می

 خود یک هسته دارد، قطعاً ماهیچه صاف است. ختهدر هر یا -

دیگر منتقل کند، قلبی  نقباض خود را از یاخته ای به یاختهبتواند ا -

 است.

1 )2  2 )1 

 ( صفر4  3( 3

 مورد اول برای ماهیچه قلب نادرست است. پاسخ:

 کند.مورد دوم نیز برای ماهیچه قلب صدق نمی

هایی باشد که همگی یاخته ای دارایبافت ماهیچه مورد سوم اگر

 اند آن ماهیچه از نوع صاف است.ایتک هسته

های صاف نیز این وضعیت دیده مورد چهارم برای بعضی ماهیچه

 صحیح است.(« 2»شود. )گزینة می

 

 های بافت عصبی چند مورد در ارتباط با همة یاخته: 10 تست

 درست است؟

حاوی هسته هدایت ها پیام عصبی را به بخش های آنآکسون -

 کند.می

 تواند منشعب و دارای راکیزه باشند.ها میهای آندندریت -

ها را نیز تواند دیگر سلولای میهای ماهیچهعالوه بر سلول -

 تحریک کنند.

 ای خود یک هسته دارند.در جسم یاخته -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

بی )نورون( و های عصبافت عصبی دارای انواعی از یاخته پاسخ:

غیرعصبی )نوروگلیا( است بنابراین هر چهار موردی که مطرح شد 

کند. ها صادق است اما برای نوروگلیا صدق نمیفقط برای نورون

 صحیح است.(« 4»)گزینة 
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های یاختهها(، های عصبی )نوروندانید یاختهمی بافت عصبی: 

 های دیگربافتهای یاختهها با بافت عصبی هستند. این یاخته اصلی

های عصبی یاخته های های ماهیچه ارتباط دارند. یاختهمانند یاخته

 .تا منقبض شوندکنند را تحریک می ماهیچه

 
 

 ـتة عصبییاخ -22شکل 

 

 

 

 

 

 
 

 انواع نوروگلیا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عصبی: به آکسون بلند یا دندریت بلند گویند. اگر مربوط به نورون  رشته

حسی است و اگر مربوط به نورون حرکتی باشد تار حرکتی حسی باشد، تار 

 است.

 عصبی است. ای از چند رشتهمجموعهعصب: 

 
 

 

 

 

 
 

 عصب
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 : ساختار و عملکرد لوله گوارش2گفتار 

ای است که از دهان تا مخرج ادامه دارد. پیوسته ةگوارش، لول ةلول

اسفنگتر به نام های حلقوی های مختلف این لوله را ماهیچهبخش

اند که هاییها دریچه. این ماهیچهکنند)بنداره( از هم جدا می

ها بسته است تا از برگشت محتویات و منفذ آن اندهمیشه منقبض

هنگام عبور  فقطها لوله به بخش قبلی، جلوگیری کنند. این بنداره

 گوارش نیز، دو بنداره ة(. در انتهای لول22)شکل  شوندباز می مواد

صاف و مخطط وجود دارد که هنگام دفع  ةبه ترتیب از نوع ماهیچ

 شوند.باز می

 ةبا لول صفرا ةکیسو  کبد، پانکراس )لوزالمعده(، های بزاقیغده

ریزند. این و ترشحات خود را به درون آن می اندمرتبطگوارش 

 ترشحات در گوارش غذا نقش دارند.

 
 

 بط با آنهای مرتگوارش و اندام ةلول -22شکل 

باریک )بنداره پیلور(  ةدر ابتدای مری، انتهای مری، بین معده و رود 

مانند های حلقوی وجود دارند که باریک، ماهیچه ةو انتهای رود

 کنند.دریچه عمل می

گوارش، ساختار  ةهای مختلف لولبخش ةدیوار گوارش: ةساختار لول

بیرونی،  ة، چهار الیتقریباً مشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل

ها ای، زیرمخاطی، مخاطی دارد که هر الیه، از انواع بافتماهیچه

 .در همه این الیه ها بافت پیوندی سست وجود دارد تشکیل شده است.

ای است که صفاق پردهاست.  بخشی از صفاقاین الیه،  بیرونی: ةالی

 کند.های درونی شکم را از خارج به هم وصل میاندام

 

 

 

 ند: ااند که در حالت عادی منقبضهای حلقویها ماهیچهبنداره

 

 انواع

 صاف

 پایین مری )کاردیا(

 )پیلور( انتهای معده

 انتهای روده باریک

 مجرای صفرا و پانکراس

 داخلی مخرج

 داخلی میزراه

 هاابتدای مویرگ

 اسکلتی

 مریی باال

 خارجی مخرج

 خارجی میزراه

 های بدن را بشناسید:محل قرار گرفتن اندام

 چپ بدن راست بدن

 کبد لوب کوچک کبد لوب بزرگ

 پانکراس تنه و دم کیسه صفرا

 کاردیا پیلور

 تنه معده دوازدهه

  بنداره انتهایی روده باریک

 روکولون پایین کولون باالرو

 طحال آپاندیس

  

 کننده در ساختار لولة الیه شرکتبا توجه به چهار  :11 تست

 ها وجود دارد. در همة الیه ……بافت  ……گوارش انسان، بافت 

 سست -( پوششی، برخالف1

 عصبی -ای، همانند( ماهیچه2

 متراکم -( چربی، همانند3

 پوششی -( سست، برخالف4

 پاسخ: 

 الیه
الیه  -1

 بیرونی

2- 

 ایماهیچه

3- 

 زیرمخاطی

4- 

 مخاط

     بافت پوششی

     ت پیوندیباف

     ایماهیچهیاخته

     بافت عصبی



 (زیست دهم) علی کرامت                 و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه    : گوارش و جذب مواد 2فصل           

 Keramat A. 

29 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفاق -، بساختار لوله گوارش-الف -23شکل 

در دهان، حلق و ابتدای مری و ای ماهیچه ةالی ای:ماهیچه ةالی

های است. این الیه در بخش نوع مخططخارجی مخرج از بنداره 

به  کهای صاف است های ماهیچهگوارش شامل یاخته ةدیگر لول

افت پیوندی ها بو در بین آن یافتهشکل حلقوی و طولی سازمان

اند. قرار گرفته های خونیهای عصبی و رگای از یاختهسُست، شبکه

 تر دارد.ای بیشماهیچه ةیاخت ةمعده یک الی ةدیوار

 

، بافت پیوندی سُستاین الیه، از  زیرمخاطی(: ةزیرمخاط )الی

تشکیل شده است و  های عصبیای از یاختهشبکهو  های فراوانرگ

و به راحتی روی  بچسبدای ماهیچه ةمخاط، روی الی شودموجب می

 آن بلغزد یا چین بخورد.

 

و  هارگ، بافت پیوندی سُستدر این الیه،  مخاطی(: ةمخاط )الی

های مخاط، یاخته ترینداخلیقرار دارند.  صاف ةهای ماهیچیاخته

 های بافت پوششی هستند.یاخته

گوارش،  ةهای مختلف لولهای بافت پوششی مخاط در بخشیاخته

 ةهای پوششی لولدهند. برخی از یاختهانجام می کارهای متفاوتی

های گوناگون را از لوله دریافت، و به فضای توانند مولکولگوارش، می

گونی را های پوششی مواد گوناای وارد کنند. یاختهیاختهبین

، در گوارش ها و اسید معدهمانند آنزیمسازند؛ برخی از این مواد می

هستند که به خون  هاییهورمونشیمیایی غذاها نقش دارند و برخی 

کنند. های دستگاه گوارش را تنظیم میشوند و فعالیتترشح می

  شود، موسین است.گوارش ترشح می ةدیگری که در سراسر لول ةماد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 کدام عبارت در مورد صفاق صحیح است؟  :12 تست 

 پوشاند.گوارشی را می مرتبط با لولة هایاندامهمة ( بخش خارجی 1

 دستگاه گوارش است. د آن اندام جزءِن( هر اندامی را احاطه ک2

( سیاهرگ های آن خون را به سمت اندام سازنده صفرا هدایت می 3

 .کند

(هر الیه ماهیچه ای لولة گوارش که با آن در تماس است به دو 4

 .شکل طولی و حلقوی سازمان یافته است

 صحیح است.(« 3»)گزینة   پاسخ:

 بافت پیوندی سست

 معده

 دهرو

 کبد

 طحال

 پانکراس

 مثانه

 رحم

 تخمدان

 الیه صفاق

 بافت پوششی

 بافت چربی

 رگ خونی

 رگ لنفی

 عصب

 قفسه سینه

 دیافراگم

 حفره شکمی





 الیه بیرونی مری



30 

 

 : گوارش و جذب مواد 2فصل  و فروش آن از سوی هر فردی ممنوع است . هسوءاستفاده از این مجموعهر گونه       (زیست دهم)علی کرامت                 

Keramat A. 

مخاطی  ةفراوانی جذب و ماداست که آب  گلیکوپروتئینیموسین، 

 از خراشیدگیگوارش را  ةلول ةمخاطی دیوار ةکند. مادایجاد می

حفظ  آسیب شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم(ا حاصل از تماس غذا ی

 ةها را به تودو آن چسباندهای غذایی را به هم میذرهکند و می

 کند.ای تبدیل میلغزنده

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های لوله گوارشانواع الیه -24شکل 

گوارش،  ةلول ةهای دیوارانقباض ماهیچه گوارش: ةحرکات لول

دو حرکت گوارش،  ةآورد. لولمیوجود را در آن به حرکات منظمی

 دارد. کنندهقطعهقطعهو  کرمی

های عصبی و یاخته گوارش را گشاد ةلول، ورود غذا حرکات کرمیدر 

های دیواره های عصبی ماهیچه. یاختهکندتحریک میلوله را  ةدیوار

 انقباضی در لوله ة. در نتیجه، یک حلقکنندوادار میرا به انقباض 

کند. ه به جلو )از دهان به سمت مخرج( حرکت میشود کظاهر می

 راندحرکات کرمی، غذا را در طول لوله با سرعتی مناسب به جلو می

 (25)شکل 

 
 

 حرکت کرمی -25شکل 

 

های مشخص کنید کدام مواد توسط یاخته -با عالمت + و  :7تمرین 

 شوند؟بافت پوششی لولۀ گوارش ترشح می

 د )   (ب( اسی  الف( هورمون )  (

 کربنات )   (ت( بی پ( گلیکوپروتئین )   (

 ب( )+(  الف( )+( پاسخ:

 ت( )+(   پ( )+(

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 چند مورد در ارتباط با حرکات لولة گوارش انسان  :13 تست

 درست است؟

شکل، فقط کننده برخالف حرکات کرمیقطعه در حرکات قطعه -

 های صاف شرکت دارند.ماهیچه

در گوارش  ،کننده برخالف حرکات کرمی شکلرکات قطعه قطعهح -

 مکانیکی دخالت دارد.

در الیه عضالنی خود  ،های دارای حرکات کرمی شکلهمة بخش -

 فقط دو نوع ماهیچة طولی و حلقوی دارند.

 ،کنندهحرکات کرمی شکل در روده همانند حرکات قطعه قطعه -

 برند.جلو می روده ه انتهاییهمواره محتویات روده را به سمت بندار

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

دهد و کننده در روده رخ میقطعهمورد اول: حرکت قطعه پاسخ:

که حرکت دودی از حلق شروع های صاف دارد در حالیروده ماهیچه

 های اسکلتی وجود دارد.شود و در حلق ماهیچهمی

 دارند.مورد دوم: هر دو حرکت در گوارش مکانیکی دخالت 

 گردند.مورد سوم: اگر استفراغ رخ دهد مواد به عقب برمی

 صحیح است.(« 4»گزینة )
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وقتی که  ویژهبه، کنندگی دارندحرکات کرمی نیز نقش مخلوط 

حرکت رو به جلوی محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف 

ین کنند. در اشود؛ مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می

 توانند محتویات لوله را مخلوط کنند.حرکات کرمی فقط میحالت، 

و محتویات لوله  شودجهت حرکات کرمی، وارونه میهنگام استفراغ، 

به سرعت رو به دهان حرکت  باریک ةابتدای رودحتی از بخش 

 کند.می

بین شده  های منقبض، بخشقطعه قطعه کنندهدر حرکات 

 در کسری از دقیقهها این انقباض یند.آوجود میهای شل بهقطعه

دهد. یابند و انقباض در نقاط جدید، بین نقاط قبلی رخ میپایان می

تر ریزتر و بیشکننده، محتویات لوله، های قطعه قطعهدر اثر انقباض

 (.26)شکل  شوندهای گوارشی مخلوط میبا شیره

 

 
 کنندهقطعهحرکت قطعه -26شکل 

 

، غذا را طی فرایند گوارش مکانیکیگوارش  دستگاه گوارش غذا:

های بزرگ گوارش شیمیایی، مولکولو با فرایند  کندآسیاب می

های کوچک ها و لیپیدها را به مولکولها، پروتئینمانند کربوهیدرات

 شوند؟ این فرایندها چگونه انجام می کند.تبدیل می

 ها نقش دارند؟چه عواملی در آن

 

 

 ولة گوارش:مکانیسم حرکات ل

تحریک گیرندۀ کششی )هم پر شدن و هم خالی بودن مثل معده( و  -1

 ارسال پیام حسی به دستگاه عصبی مرکزی

 هافرمان حرکتی از طریق دستگاه عصبی خودمختار به ماهیچه -2

 یابد.از زیر هر بنداره شروع و تا بنداره بعدی پایان می -3

 کیفیت و کمیت حرکت بستگی دارد به: -4

 ب( ترکیبات شیمیایی غذا الف( حجم مواد غذایی

 پ( ترشحات غدد گوارشی

 

 جاهای خالی را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید: :8تمرین 

وقتی پیلور  ……کننده( قطعهقطعه -)کرمی شکل لف( حرکاتا

 .، فقط می توانند محتویات را مخلوط کننداستبسته 

 یابد.پایان می ……روده(  -ب( گوارش مکانیکی غذا در )معده

 ب( روده  الف( کرمی شکل پاسخ:

 

 جذب گوارش شیمیایی گوارش مکانیکی بخش

    دهان

    حلق

    مری

    معده

    روده باریک

    روده بزرگ

 توسط باکتری
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هماهنگ  با ورود غذا به دهان، فعالیت گوارش در دهان:

ها، و دندان ها، زبان، لبهاها و گونهی اسکلتی آروارههاماهیچه

شدن غذا شود. آسیابموجب جویدن غذا و گوارش مکانیکی آن می

، الزم های گوارشیفعالیت بهتر آنزیمهای بسیار کوچک برای به ذره

گوارش بر اثر تماس با غذا  ةلول از خراشیده شدناست. این کار 

ضمن کند؛ زیرا ذا را از لوله نیز آسان میهای غجلوگیری، و عبور ذره

 شود.ای قابل بلع، تبدیل می، غذا با بزاق مخلوط و به تودهگوارش

، دهان ةهای بزاقی کوچک حفرغدهو  بزاقی بزرگ ةسه جفت غد

، کربناتهایی مانند بییون، آبکنند. بزاق، ترکیبی از بزاق ترشح می

به گوارش  آمیالز بزاق یماست. آنز هاانواعی از آنزیمو  موسین

، آنزیمی است که در از بین بردن لیزوزیمکند و نشاسته کمک می

 درون دهان نقش دارد. هایباکتری

 

 
 

 کنند.ای و زیرزبانی، بزاق ترشح میهای بناگوشی، زیرآروارهغده -27شکل 

 

داخل غذا به عقب دهان و  ة، تودفشار زبانهنگام بلع با  بلع غذا:

با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی، شود. ه میراند حلق

دانید حلق را به چهارراه تشبیه طور که می. همانکندادامه پیدا می

، توضیح دهید هنگام بلع چگونه 28کنند. با استفاده از شکل می

 شوند؟های دیگر حلق بسته میراه

ست و از ورود ها، بسته ازمانی بین بلع ةدر فاصل ابتدای مری ةبندار

ای حلق ماهیچه ةهنگام بلع، دیوارکند. هوا به مری جلوگیری می

 ةبندار راند.شود و حرکت کرمی آن، غذا را به مری میبسته می

شود. حرکت کرمی در مری ، و غذا به مری وارد میابتدای مری، شل

، غذا وارد معده انتهای مری ةبندارکند و با شل شدن ادامه پیدا می

  خروج گازهای بلعیدهود. این بنداره برای شمی

 

 

 

 

 روده معده دهان گوارش شیمیایی

    کربوهیدرات

   ! لیپید

    پروتئین

    نوکلئیک اسید

 

 

 شده از غدد بزاقی قطعاً هر پروتئین ترشح :14 تست…… 

 کند.ساکارید را هیدرولیز می( نقش آنزیمی داشته و پلی1

 شود.آنزیمی داشته و فعالیت آن در دهان شروع می ( نقش2

 های چسبیده به غشای پایه تولید شده است.( توسط سلول3

 شود.( در معده به آمینواسید هیدرولیز می4

باشند های بزاق شامل موسین، لیزوزیم و آمیالز میپروتئین پاسخ:

 صحیح است.(« 3»شوند. )گزینة که توسط بافت پوششی ترشح می

 

 طور درستی تکمیل چند مورد جملة زیر را به :15 تست

 کند؟می

 «……در ارتباط با بلع مواد غذایی توسط انسان »

رود تا غذا وارد حلق زبان کوچک همانند زبان به سمت باال می -

 شود.

با اثر مرکز بلع بر مرکز تنفس، تنفس قطع و هیچ هوایی وارد حلق  -

 شود.نمی

 شود.باز شدن هر دو بندارة مری میموجب  حرکات کرمی -

 شود.های مکانیکی گلو، بلع شروع میبه دنبال تحریک گیرنده -

1 )2  2 )1 

3 )4  4 )3 

مورد دوم نادرست است موقع بلع کمی هوا وارد لوله گوارش  پاسخ:

 شود.می

های مکانیکی حلق مورد چهارم نادرست است، با تحریک گیرنده

 صحیح است.(« 1»شود. )گزینة وع میمرحلة غیرارادی بلع شر
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زمین به حرکت غذا در  ةجاذبشود. شده با غذا )باد گلو( نیز شل می 

مخاطی ترشح  ةهای مخاطی مری، مادغده کند.مری کمک می

 کنند.می

 

 

 

 

 

 

 مراحل بلع -28شکل 

 

 

 

 

 ةاگر انقباض بندار برگشت اسید معده به مری )ریفالکس(:

شود. در این می فرد دچار برگشت اسیدشد، انتهای مری کافی نبا

معده به مری، به تدریج، مخاط مری  ةحالت در اثر برگشت شیر

باریک،  ةمعده و رود ةآن به انداز ةبیند؛ زیرا حفاظت دیوارآسیب می

رژیم غذایی ، های الکلیمصرف نوشابه، سیگار کشیدننیست. 

تنش و و  دهاستفاده بیش از اندازه از غذاهای آماو  نامناسب

 های برگشت اسیدند.، از علتاضطراب

 

 
 بیماری رفیالکس – 29شکل 

  

گوارش است.  ةای شکل لولمعده بخش کیسه گوارش در معده:

 هایی دارد که با پر شدن معده بازخوردگیچینمعده،  ةدیوار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل بلع:

 الف( ارادی:

سبد، لقمه غذا را به سمت چزبان بزرگ باال آمده به سقف دهان می

 مکانیکی حلق تحریک شوند.های فرستد تا گیرندهحلق می

 ب( انعکاس بلع )مرحله غیرارادی بلع(

شود. مرکز بلع با اثر روی مرکز تنفس سبب قطع تنفس می -1

 النخاع()بصل

 شود.زبان کوچک باال رفته راه بینی بسته می -2

ی( پایین رفته تا راه نای بسته کناگلوت )برچانجره باال آمده، اپیح -3

 شود.

در حلق شروع شده سبب باز شدن بنداره باالی مری  حرکات کرمی -4

 شود.می

و تا حدی جاذبه زمین به سمت معده  غذا به کمک حرکات کرمی -5

 کند.حرکت می

شود تا غذا به همراه هوا وارد بنداره انتهای مری )کاردیا( شل می -6

 معده شود.
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د تا غذای بلع شده در آن انبار شود. گوارش غذا در معده در شومی

طور بهکه غذا شود. پس از اینانجام می حرکات آنو  معده ةشیراثر 

کیموس دست آمده که معده آمیخته شد، مخلوط به ةبا شیر کامل

 شود.باریک می ة، وارد رودنام دارد

وندی در بافت پیهای پوششی مخاط معده یاخته معده: ةشیر

مجاری آورند. وجود میرا به های معدهحفره و  اندزیرین فرو رفته

 .ها راه داردهای معده، به این حفرهغده

های برخی از یاختهو  مخاط معده های پوششی سطحییاخته

چسبنده  بسیارکنند که ، ماده مخاطی زیادی ترشح میهای آنغده

 پوشانند.عده را میای چسبناکی، مخاط مژله ةاست و به شکل الی

)HCO(، بیکربنات های پوششی سطحییاخته

نیز ترشح  3

. به این ترتیب سد کندای حفاظتی را قلیایی میژله الیهکنند که می

 آید.وجود میحفاظتی محکمی در مقابل اسید و آنزیم به

را ترشح  (پروتئازها و لیپازهای معده )، آنزیمهاهای اصلی غدهیاخته

و  نامندمی پپیسنوژنطور کلی کنند. پروتئازهای معده را بهمی

شود. پپسین به پپسین تبدیل می در اثر کلریدریک اسیدپپسینوژن 

. آنزیم پپسین، کندتر میتبدیل آن را سریعخود با اثر بر پپسینوژن، 

های یاختهکند. تر تجزیه میهای کوچکها را به مولکولپروتئین

 عامل )فاکتور( داخلی، کلریدریک اسید و های معدهی غدهکنار

 ةدر رود 12Bویتامین  برای جذبکنند. عامل داخلی، ترشح می

 عالوه برها تخریب شوند. فرد ضروری است. اگر این یاختهباریک 

شود؛ زیرا دچار می خونی خطرناکیکمکمبود کلریدریک اسید، به 

های قرمز در مغز استخوان که برای ساختن گویچه 12Bویتامین 

عامل داخلی در صورت برداشتن معده،  شود.جذب نمیالزم است، 

 افتد.و زندگی فرد به خطر می شودترشح نمی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار معده – 30شکل 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص کنید:: 9تمرین 

 های لیپاز و پروتئاز دخالت دارند.ف( برای تشکیل کیموس آنزیمال

 یابد.های معده افزایش میخوردگیب( با خروج کیموس معده چین

( برای تشکیل کیموس حرکات کرمی سبب آسیاب شدن مواد پ

 غذایی می شود.

 ب( درست  الف( درست پاسخ:

  درستپ( 

 کنید:جاهای خالی را با کلمات مناسب پر :10تمرین 

……الف( آنزیم پپسینوژن+ آنزیم  
ترشح

 ……یاخته  

 

……          ب(  
ترشح

 ……یاخته  

 

 پپسین

 آنزیم لیپاز - الف( یاخته اصلی )پپتیک( پاسخ:

  HCl -پ( یاخته کناری

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :11تمرین 

 کدام ماهیچه قرار گرفته است؟الف( الیه زیر مخاط در مجاورت 

 شود؟های معده در کدام الیه دیده میب( غده

تر پ( چرا با پیدایش پپسین، تبدیل پپسینوژن به پپسین سریع

 شود؟می

 کنند؟های پوششی سطحی چه موادی ترشح میت( یاخته

 الف( ماهیچه مورب پاسخ:

 ب( الیه مخاط

 کند.پپسین تبدیل می ، پپسینوژن را بهHClپ( چون پپسین همانند 

 کربناتت( ماده مخاطی+ بی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پپسینوژن
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 به پرسش های زیر پاسخ دهید:با توجه به شکل -12تمرین

(یاخته های درون ریز معده بین چه نوع یاخته هایی جای 1

 دارند؟

بین چه نوع یاخته هایی جای بیشتر  (یاخته های کناری معده 2

 دارند؟

 های معده غشای چین خورده دارد؟ ( کدام یاخته3

 ( شکل هسته یاخته های کناری گرد است یا بیضی؟4

بیش ترین و کم ترین یاخته ها چه  ،( در یک غده معده5

 وظایفی دارند؟

( محل تجمع ریزکیسه ها را در هریک از یاخته های درون 6

 ریز و اصلی مشخص کنید.
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 انواع سلول در غدد معده  – 31شکل 

 

یابد و ، معده اندکی انبساط میپس از هر بار بلع غذا حرکات معده:

این امواج از  شود.صورت موجی آغاز میبههای کرمی معده، انقباض

کنند و غذا را با های باالتر معده به سمت پیلور حرکت میبخش

طور معمول با راندن غذا به سمت پیلور، که به آمیزند.معده می ةشیر

باریک  ةکند و به رودمی کیموس از پیلور عبور میبسته است، ک

های درشت غذا جلوگیری شود. انقباض پیلور از عبور ذرهوارد می

و  تا باز هم آسیاب شوندگردند کند؛ این ذرات به عقب برمیمی

تقریباً به شکل مایع درآیند. با شدت پیدا کردن حرکات کرمی، 

با کاهش کند و می محکمی به سمت پیلور حرکت انقباضی ةحلق

 شود.باریک، وارد می ةکیموس معده به رود انقباض پیلور،

 

 

 

 

 

 

 

 

 حرکات معده – 32شکل 

باریک  ةتدریج وارد رودبهکیموس  باریک: ةگوارش در رود

که  ویژه در ابتدای آن،بهدر آن و  مراحل پایانی گوارششود تا می

 صفراو  لوزالمعده، روده ةشیردوازدهه نام دارد، انجام شود. مواد 

 

 

های سلول -1

 کننده سطح معدهقلیایی

 )از پوششی سطحی( کربناتبی

 )از پوششی سطحی + غده( موسین

 های کناریسلول -2

فاکتور داخلی معده برای حفظ و جذب 

12B 

ترشح 
H  و

Cl 

 ی اصلیهاسلول -3
 پروتئازها )پپسینوژن(

 لیپاز

های درون سلول -4

 ریز

ریزند، گاسترین جزو گاسترین به خون می

 ه نیست!شیرۀ معد

 

 کدام عبارت در مورد غدد معده درست است؟ :16 تست 

 ها وارد محیط داخلی بدن شوند.( ممکن نیست ترشحات آن1

 HClبرخورد با  ها بدونشده آنهای ترشح( ممکن نیست آنزیم2

 فعال شوند.

کننده ترکیبات قلیایی به درون های ترشح( همگی دارای سلول3

 معده هستند.

ها ها در الیة زیر مخاط قرار دارد و ترشحات آن( بافت ترشحی آن4

 شود.از طریق مجرا وارد معده می

های ترشحی معده در الیه مخاط قرار دارند که از طریق غده پاسخ:

ریزند اما همة ترشحات های معده مید به درون حفرهمجاری خو

شوند مثل گاسترین که وارد خون های معده نمیمعده وارد حفره

 صحیح است.( « 3»شود. )گزینة می

 

 معده: حرکات کرمی

 محل شروع: زیر کاردیا -1

 محل پایان: پیلور -2

 (زمان شروع حرکت: چند دقیقه پس از ورود غذا )مرحلة خاموش -3

 تر نزدیک پیلور(الف( گوارش مکانیکی )بیش

 نقش حرکت -4

 ب( تشکیل و تخلیه کیموس

مقداری  و * در تخلیه کیموس ابتدا با فشار کیموس به پیلور، پیلور باز

شود و شود اما در پایان گوارش معدی پیلور شل میکیموس تخلیه می

 شوند.مواد خارج می
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رکات روده، در گوارش نهایی به کمک حریزند که به دوازدهه می 

 کیموس، نقش دارند.

باریک، عالوه بر گوارش  ةهای رودحرکت باریک: ةهای رودحرکت

آن را در سراسر مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده، 

های گوارشی و نیز تا تماس آن با شیره گستراندمخاط روده می

 های پوششی مخاط، افزایش یابد.یاخته

عالوه بر ماده باریک  ةهای پوششی مخاط رودیاخته روده: ةشیر

کنند. ، ترشح میهای مختلف از جمله بیکربناتیونو  آب، مخاطی

 دارند. های گوارشیها آنزیمگروهی از این یاخته

و  ندارد صفرا آنزیمسازند. های کبد )جگر(، صفرا را مییاخته صفرا:

فسفولیپید و  رولکلست، بیکربنات، های صفراوینمکترکیبی از 

کیموس، به دوازدهه  کمی بعد از ورود ةبا فاصلاست. صفرا  لسیتین

، نقش دارد. ها به محیط داخلیورود چربیو  در گوارشریزد و می

ای که از تخریب )ماده روبینبیلیبرخی مواد، مانند  در دفعصفرا 

کلسترول آید( و وجود میهای قرمز در کبد بههموگلوبین گویچه

 نیز نقش دارد. افیاض

در کیسه گاهی ترکیبات صفرا مانند کلسترول،  صفرا: ةسنگ کیس

شود. میزان ایجاد می صفرا ةسنگ کیسکنند و رسوب می صفرا

افرادی که چند  میزان چربی غذا بستگی دارد.کلسترول در صفرا به 

تر در معرض تولید سنگ صفرا سال رژیم پرچربی داشته باشند، بیش

بندد و درد ایجاد د. سنگ، مجرای خروج صفرا را میقرار دارن

ها، زردی یابد و در بافتروبین در خون افزایش مییلیکند. بمی

 آید.)یرقان( پدید می

 
 ارتباط کبد و پانکراس با دوازدهه – 33شکل 

 

قرار گرفته  در زیر و موازی با معدهلوزالمعده  ةغد لوزالمعده: ةشیر

ها و بیکربنات لوزالمعده از کند. آنزیمترشح میاست و انواع مواد را 

 هایریزند. لوزالمعده، آنزیمبه دوازدهه می دو مجراراه 

 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید: :13تمرین 

معده تخریب شوند، فرد  ……کناری(  -های )اصلیالف( اگر یاخته

 شود.دچار آنمی می

های( آنزیم -را در برابر )اسید 12Bیتامین ب( عامل داخلی معده و

 کنند.معده محافظت می ……

پپتید  -پ( آنزیم پپسین معده، کالژن گوشت را به )آمینواسید

 کند.تجزیه می ……کوچک( 

 ……رودة بزرگ(  -ت( گوارش نهایی کیموس در )رودة باریک

 شود.انجام می

 هایب( آنزیم  الف( کناری پاسخ:

 ت( رودة باریک  پ( پپتیدهای کوچک

درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص  :14تمرین 

 کنید:

 الف( در شیرة رودة باریک همانند شیرة معده، هورمون وجود دارد.

های پوششی سطحی های پوششی رودة باریک همانند یاختهب( یاخته

معده 
3HCO کنند.ترشح می 

گلیسریدهای زیادی دفع پ( در افراد مبتال به سنگ صفرا، تری

 شود.می

 کربنات وجود دارد.ت( در شیرة لوزالمعده همانند صفرا، بی

 ب( درست  الف( نادرست پاسخ:

 ت( درست   پ( درست

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش :15تمرین 

 الف( لسیتین چه نوع لیپیدی است؟

 شود؟ای و در کجا تولید میروبین از تخریب چه مادهب( بیلی

 علت یرقان در افراد مبتال به سنگ صفرا چیست؟پ( 

 کبد -ب( هموگلوبین  الف( فسفولیپید پاسخ:

 هاروبین از خون به بافتپ( ورود بیلی

 

 

 پانکراس

 هورمون انسولین و گلوکاگون ریزبخش درون

خش ب

 ریزبرون

 شیرۀ پانکراس

 کربنات سدیمبی بخش غیر آنزیمی

 بخش آنزیمی

فعال: لیپاز، آمیالز، 

 نوکلئاز

 غیرفعال: پروتئازها
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پروتئازهای  کند.انواع مواد را تولید میالزم برای گوارش شیمیایی 

 شوند و درون رودة باریک، ترشح میلبه شکل غیرفعالوزالمعده 

ترشح می  مقدار زیادی بیکربنات سدیملوزالمعده،  ند.شوفعال می

کند. بیکربنات اثر اسید معده را خنثی و درون دوازدهه را قلیایی می 

کند. به این ترتیب دیواره دوازدهه از اثر اسید حفظ و محیط مناسب 

 می شود. برای فعالیت آنزیم های لوزالمعده فراهم

 

 
 چگونگی فعال شدن پروتئازهای پانکراس  – 34شکل 

 

رژیم غذایی ما شامل انواع گوناگون  ها:گوارش کربوهیدرات

، الکتوز )قند شیر(و  ساکارز )قند نیشکر(هاست. کربوهیدرات

وجود یعنی از پیوند دو مولکول مونوساکارید به اندساکاریددی

یعنی  ساکاریداند؛گلیکوژن، پلی ر حالی که نشاسته واند، دآمده

آمیالز شده از تعداد زیادی مونوساکارید )گلوکز(اند. پلیمری تشکیل

و  به نام مالتوز ساکاریدیک دی، نشاسته را به بزاق و لوزالمعده

آنزیم  یاخته های رودة باریک. کننددرشتی تبدیل می های مولکول

 رید تبدیل می کنند،هایی دارند که این مولکول ها را به مونوساکا

 ةهای رودتوانند به یاختهزیرا مونوساکاریدهایی مانند گلوکز می

 باریک وارد شوند.

های کربوهیدرات کافت )هیدرولیز(،با واکنش آبهای گوارشی آنزیم

مصرف با نند. در آب کافت ک، تبدیل میمونوساکاریدتر را به درشت

 مولکول ها می شکند. پیوند بین ، آب

 

 با مسدود شدن مجرای مشترک خروجی صفرا و  :17 تست

 ……شیرة پانکراس قطعاً ورود 

 کربنات صفرا( بی2  ( لیپاز صفرا1

 کربنات پانکراس( بی4  ( لیپاز پانکراس3

مجاری پانکراس به در صورت اصلی و فرعی است مجرای  پاسخ:

ا شود لذاصلی با مجرای صفرا قبل از ورود به دوازدهه مشترک می

تواند مانع از ورود صفرا به روده شود. در ضمن صفرا سنگ صفرا می

 صحیح است.(« 2»)گزینة آنزیم ندارد. 

 هر پروتئاز شیرة پانکراس  :18 تست…… 

 غیرفعال است. ( در محل تولید خود1

 شود.( پس از برخورد با ترشحات دوازدهه فعال می2

 کند.نواسیدی تبدیل میهای پروتئینی را به تکپارهای آمی( بسپاره3

 شود.( از طریق مجرای مشترک صفرا وارد دوازدهه می4

پروتئازهای پانکراس وقتی وارد دوازدهه شدند توسط آنزیم  پاسخ:

شوند به این صورت که ابتدا تریپسین فعال مخاط دوازدهه فعال می

 کند.شود و این آنزیم عالوه بر خود سایر پروتئازها را نیز فعال میمی

 صحیح است.(« 1»)گزینة 
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 ها گوارش کربوهیدارات – 35شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مکانیسم جذب مونوساکاریدها – 36شکل 

  

پپسین در محیط اسیدی معده، گوارش  ها:گوارش پروتئین

کند. تبدیل می تری کوچکهامولکولها را به ها را آغاز و آنپروتئین

های کالژن بافت پیوندی درون وجود پپسین برای گوارش رشته

پروتئازهای فعالیت  ةباریک در نتیج ةدر رود گوشت الزم است.

ها به ، پروتئینباریک ةهای رودهای یاختهآنزیمو  پانکراسی

 شوند.کافت می، آبیعنی آمینواسیدهاخود  ةواحدهای سازند

 

 

 

 

 

 

 

 

 جمالت زیر را با کلمات مناسب داخل پرانتز پر کنید: :16رین تم

کافت را با واکنش آب ……گلیکوژن(  -)نشاسته بزاق الف( آمیالز

 دهد.گوارش می

 است. ……ساکارز(  -ب( قند نیشکر )الکتوز

 ب( ساکارز  الف( نشاسته   پاسخ:

 

 :برای نادرستی هر یک از جمالت زیر یک دلیل بنویسید :17تمرین 

 3های با حداقل الف( آمیالز بزاق و لوزالمعده، نشاسته را به مولکول

 کند.گلوکز تبدیل می 9تا 

 شود.های رودة باریک میب( فراوردة آنزیم آمیالز بزاق جذب یاخته

یز ید )دو گلوکز( نیز هیدرولساکارد دیتواند درحالف( می پاسخ:

 کنند.

که آمیالز بزاق حالی شود درها میب( چون گلوکز جذب یاخته

 تواند نشاسته را به گلوکز هیدرولیز کند.نمی

 

و طی  ATPپتاسیم در سلول پوششی روده با مصرف  -پمپ سدیم -1

فرستد که ها را از سلول خارج و به خون میفرایند انتقال فعال سدیم

نتیجة آن افزایش شیب غلظت سدیم بین فضای درون روده و میان 

 سم( است.یاخته )سیتوپال

های هم انتقالی در ریز پرزهای روده قندهای ساده مثل پروتئین -2

گلوکز و گاالکتوز را به همراه 


Na کنند.یاخته میوارد میان 

جذب برخی مونوساکاریدها مثل فروکتوز از طریق انتشار تسهیل شده  -3

و مستقل از 


Na .است 

ة قندهای ساده پس از ورود به سلول پوششی روده از طریق هم -4

یاخته شده تا جذب یاخته خارج و وارد مایع بینانتشار تسهیل شده از میان

 های خونی شوند.مویرگ

 

 

 

 

Pr )غذا )کالژن 

 موسین

 آمیالز بزاق

 لیزوزیم

Pr های مردهسلول 

 

 معده پپسیندیگر پروتئاز پانکراس+ پروتئاز روده                     تریپسین پانکراس                                 

آمینواسید پپتیدهای کوچک پپتیدیهای پلیزنجیره  
)NC(کافت پیوند پپتیدی آب                            کافتکافت                                   آبآب 
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 گوارش و جذب پروتئین – 37شکل 

 

گلیسیریدها ترین لیپیدهای رژیم غذایی، تریفراوان ها:ربیگوارش چ

 نامند.ها را چربی میهستند، که معموالً آن

گوارش  ة، و در سطح محتویات لولدر دمای بدن ذوبچربی غذا 

است. بنابراین،  لیپاز در آب محلولشود؛ در حالی که شناور می

های ریز است رهها به قطها، تبدیل آننخستین گام در گوارش چربی

 ةکنندصفرا و حرکات مخلوطها اثر کند. تا آنزیم لیپاز بتواند بر آن

ها، گوارش چربی شوند.ها میباریک موجب ریز شدن چربی ةرود

. لیپاز شودتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام میبیش

گلیسیریدها لیپیدها در دوازدهه، تری ةکنندهای تجزیهو دیگر آنزیم

کافت آبو لیپیدهای دیگر مانند کلسترول و فسفولیپیدها را 

 .کنندمی

 
 اثر صفرا روی چربی – 38شکل 

 

ها نیاز به ها به آمینواسیدها، جذب اغلب آنPrپس از گوارش  -1

یاخته با فضای درون روده دارد که این اختالف شیب غلظت سدیم میان

 گیرد.صورت میپتاسیم  -عمل توسط پمپ سدیم 

یاخته انتقالی با سدیم وارد میانآمینواسیدها از طریق سیستم هم -2

 شوند.سلول پوششی روده می

همه آمینواسیدها از طریق انتشار تسهیل شده میان یاخته سلول را  -3

 شوند تا جذب خون گردند.یاخته میترک و وارد مایع بین

 

ر کدام مورد داخل پرانتز های زیبرای هر یک از گزینه :18تمرین 

 تر است؟مناسب

 -ترین لیپیدهای رژیم غذایی است. )کلسترولالف( فراوان

 گلیسرید(تری

 نامحلول( است. -ب( لیپاز در آب )محلول

 شود.دوازدهه( آغاز می -پ( گوارش لیپید در )معده

رودة باریک(  -کافت چربی توسط لیپاز )لوزالمعدهتر آبت( بیش

 د.گیرصورت می

 ب( محلول  گلیسریدالف( تری پاسخ:

 ت( لوزالمعده   پ( معده   

 

 

 

 

 

 

 
 

 شود.ها در معده شروع میگوارش شیمیایی چربی -1

 شود.پس از ورود چربی به روده، صفرا به دوازدهه ترشح می -2

 ها توسط ریز شدن چربی -3

 روده حرکات قطعه کننده -الف

 ین()نمک های صفراوی + لسیتصفرا -ب

 محلول شدن چربی در آب توسط صفرا -4

 برای آب کافت چربی ها شروع فعالیت لیپاز پانکراس -5
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 اثر لیپاز پانکراس روی گوارش چربی  – 39شکل 

 

 درون دستگاه گوارش: ةمشاهد

توان درون ، روشی است که با آن میبینی )آندوسکوپی(درون

 معده، درون مریاز جمله دستگاه گوارش و  های مختلف بدنبخش

ای باریک و بین )آندوسکوپ( لولهرا مشاهده کرد. درون دوازدههو 

از راه دهان و یا برش پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که انعطاف

بین، دوربین ویدئویی نیز دارد که . درونشودجراحی وارد بدن می

. دهدنمایش نشان می ةطور مستقیم در صفحتصویر درون بدن را به

تشخیص عفونت در ، سرطان معده، هاتشخیص زخمبین برای درون

به منظور بررسی سالمت بافت  بردارینمونهو  اثر هلیکوباکتر پیلوری

کولون روشی برای بررسی  بینی )کولونوسکوپی(کولونرود. کار میبه

تا محل اتصال به بزرگ را  ةکه به کمک آن رود بزرگ است ةیا رود

آن را  ةهای احتمالی دیوارکنند تا اختاللمی ررسیکوچک ب ةرود

 (.40مشاهده کنند )شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آندوسکوپی – 40شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آندوسکوپی  …… در کولونوسکوپی: 19 تست…… 

 شود.انتهایی رودة باریک مشاهده و بررسی می -( برخالف1

 گیرد.رزهای رودة بزرگ مورد بررسی قرار میپ -( برخالف2

ها ناشی فعالیت هلیکوباکتر پیلوری تشخیص عفونت -( همانند3

 شود.داده می

 برداری کرد.توان از بافت پوششی مخاط نمونهمی -( همانند4

در آندوسکوپی مری، معده و ابتدای رودة باریک مورد مطالعه  پاسخ:

پی رودة بزرگ مورد بررسی و نمونه گیرد ولی در کولونوسکوقرار می

شود. دقت داشته باشید که رودة بزرگ پرز ندارد و محل برداری می

صحیح « 4»)گزینة  فعالیت هلیکوباکتر پیلوری نیز معده است.

 است.(

 گلیسریدتری

 )گوارش(

 مونو گلیسرید 

 + 

 دو اسید چرب

 سرید گلیدی

 + 

 یک اسید چرب

 گلیسرول 

 + 

 سه اسید چرب

 یاخته سلول پوششی رودهمیان

 شبکة آندوپالسمی صاف

 گلیسریدتری

 دستگاه گلژی

 کیلومیکرون
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 : جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش3گفتار 

بافت  هایاز یاخته بایدهای بدن مواد مغذی برای رسیدن به یاخته

ورود گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند.  ةپوششی لول

جذب . در دهان و معده، مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد

 شود.باریک انجام می ةدر رود جذب اصلیو  اندک است

 باریک: ةجذب مواد در رود

های گوناگونی وجود باریک، مولکول ةپس از گوارش در فضای رود

روده بگذرند و به  ةهای پوششی دیواره باید از غشای یاختهدارند ک

 ها و پس از آن، به محیط داخلی وارد شوند.این یاخته

ها، وجود دارند؛ روی این چین های حلقویچینروده،  ةدر دیوار

 شوند.دیده می پرزهای فراوانی

باریک نیز در سمت فضای روده،  ةهای پوششی رودغشای یاخته

گویند. می های میکروسکوپی، ریزپرزبه این چیناست. خورده چین

باریک را که در  ةها، پرزها و ریزپرزها سطح داخل رودچین ةمجموع

دهند. در مخاط افزایش می تا چند صد برابرتماس با کیموس است 

، موجب هاانقباض آنای وجود دارند که های ماهیچهروده یاخته

. در بیماری ری انجام شودتتا جذب بیششود می حرکت پرزها

)که در گندم یا جو وجود  پروتئین گلوتنیا حساسیت به  سلیاک

شوند و ریزپرزها و های روده تخریب مییاختهدارد( در اثر گلوتن، 

، کاهش سطح جذب مواددر نتیجه،  روند.حتی پرزها از بین می

از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب  بسیاریکند و شدیدی پیدا می

 شوند.مین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ساختار چین و پرز در روده -41شکل 

 چین حلقوی روده  ……در ساختار پرز رودة باریک  :20 تست

……  
 الیه زیرمخاط شرکت دارد. -( همانند1

 الیه زیرمخاط شرکت ندارد. -( برخالف2

 الیه زیر مخاط شرکت ندارد. -( همانند3

 الیه زیر مخاط شرکت دارد. -( برخالف4

 ر ساختار چین حلقوی روده باریک:د خ:پاس

  ای الیه ماهیچه  بیرونی الیه

 الیه مخاط   الیه زیرمخاط 

 در ساختار پرزهای روده باریک: 

 الیه زیرمخاط ای الیه ماهیچه الیه بیرونی 

 بافت پوششی 

 الیه مخاط     بافت پیوندی سست 

 ای بافت ماهیچه

 صحیح است.(« 2»)گزینة 

 

 تفاوت پرز با ریز پرز را بنویسید: :19تمرین 

پرزها زوائد ریزپرز چین خوردگی غشای یاخته است اما  پاسخ:

 اند. درون هر پرز:های حلقوی روده باریکمانند روی چینانگشت

 مویرگ لنفی با یک سر مسدود -1

 مویرگ خونی -2

 شبکه عصبی -3

 ماهیچه صاف وجود دارد. -4
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 های خونی و لنفی، ماهیچه و شبکه عصبی در پرزوجود رگ -42شکل 

 

 ةهای پوششی هر پرز، به شبکمواد گوناگون پس از عبور از یاخته

طور که شوند. همانمویرگی درون پرز و سپس جریان خون وارد می

لنفی نیز وجود  ةدر هر پرز، یک مویرگ بستبینید، می 42در شکل 

های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفی وارد لکولمو دارد.

شوند. در فصل دستگاه گردش خون، با ساختار مویرگ خونی و می

 شوید.تر آشنا میلنفی بیش

ای، گلوکز با کمک مولکول ناقل ویژه جذب گلوکز و آمینواسیدها:

انتقالی نام شود. این روش همپرز روده می ةهمراه با سدیم وارد یاخت

انرژی الزم برای انتقال گلوکز، از شیب غلظت سدیم فراهم  دارد.

(. شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین 30)شکل  شودمی

با انتشار ؛ سپس گلوکز شودحفظ میپتاسیم  -سدیم ةدهندانتقال

تر بیششود. روش عبور ای مییاخته، وارد فضای بینشدهتسهیل

 ز مانند گلوکز است.پرز نی ةاز غشای یاخت آمینواسیدها

 
های حاصل از گوارش لیپیدها به درون مولکول جذب لیپیدها:

ها ، از این مولکولهای پرزدرون یاختهشوند. پرز، منتشر می ةیاخت

همراه با گلیسرید شود. تریگلیسرید ساخته میتری مولکول دوباره

 مل هایی شا)ذره کیلومیکرونبه شکل  سایر لیپیدهاو  هاپروتئین

 مخاطی -1

 انواع غدد روده باریک 

 زیرمخاطی -2

 غدد رودۀ باریک: انواع سلول

 های در حال تقسیمسلول -1

 کننده موسینهای ترشحسلول -2

 کربناتکننده آب و بیهای ترشحسلول -3

 کننده سکرتین به خونهای ترشحسلول -4

 های دارای آنزیمسلول -5

 

 های زیر پاسخ دهید:به پرسش سیلیاکدر مورد  :20تمرین 

تواند گلوتن را تجزیه های لیپاز و پروتئاز کدام میالف( از بین آنزیم

 کند؟

 هایی وجود دارد؟ب( گلوتن در چه دانه

 شوند؟پ( به چه دلیل افراد دچار سوء تغذیه می

 ب( گندم و جو  الف( پروتئاز پاسخ:

ها و حتی پ( به دلیل کاهش سطح جذب در اثر تخریب ریزپرز

 پرزهای رودة باریک

 

 همانند ورود گلوکز  ……به  ورود بیشتر آمینواسیدها :21 تست

 ……به 

انتقالی با یاخته از طریق هممایع بین -یاخته( میان1
Na .است 

یاخته به واسطه اختالف شیب غلظت مایع بین  -یاخته( میان2


Na نپذیر است.امکا 

 از طریق انتشار تسهیل شده است. یاختهمایع بین -یاخته( مایع بین3

پتاسیم  -یاخته به کمک پمپ سدیممیان -یاخته( مایع بین4

 پذیر است.امکان

 یاخته نیاز به سدیم ندارد. ورود هر آمینواسیدی به میان پاسخ:

 صحیح است.(« 3»)گزینة 

 توسط سلول پوششی روده  به دنبال جذب گلوکز :22 تست

یاخته به ترتیب چه یاخته و پتاسیم میانباریک تراکم سدیم مایع بین

 کند.تغییری می

 زیاد -( کم2   کم -( کم1

 زیاد -( زیاد4  کم -( زیاد3

پتاسیم مقدار سدیم مایع  -به دلیل فعالیت پمپ سدیم پاسخ:

یاخته ه میانشود همچنین به دلیل ورود پتاسیم بیاخته زیاد میبین

تراکم 
K صحیح است.(« 4»شود. )گزینة سیتوپالسم هم زیاد می 
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 آیند( در میپروتئینو  کلسترول، فسفولیپیدها، گلیسریدتری 

وارد  سپس به مویرگ لنفیای و به مایع بین یاخته رانیبرونو با  

 شوند.می

 
 مراحل جذب لیپیدها -44شکل 

ها بعداً همراه با لنف، به خون وارد و لیپیدهای آن در نکیلومیکرو

از این لیپیدها  در کبد. شوندکبد یا بافت چربی ذخیره می

( ساخته ترکیب انواع لیپید و پروتئینهای لیپوپروتئین )مولکول

 کند.ها منتقل میبه بافت در خونرا  انواع لیپیدهاشود که می

 
لیپوپروتئین کم رول زیادی دارند:ها کلستگروهی از لیپوپروتئین

تر است: و در گروهی دیگر، پروتئین از کلسترول بیش (LDL)چگال 

 گروه اولهای . کلسترول لیپوپروتئین(HDL)لیپوپروتئین پرچگال 

چسبند و به تدریچ مسیر عبور خون را تنگ می هاسرخرگ ةبه دیوار

 این دوم،  های گروهکند. در مقابل، لیپوپروتئینیا مسدود می

 یاخته سلول پوششی روده ورود لیپیدها به میان :23 تست

صرف انرژی زیستی  ……یاخته ها به درون بینورود آن ……

 باشد.می

 بدون -( همانند2  با -( همانند1

 بدون -( برخالف4  با -( برخالف3

های پوششی روده با انتشار است جذب لیپیدها توسط سلول پاسخ:

 ATPیاخته با روش اگزوسیتوز و با صرف ها به مایع بیناما ورود آن

 صحیح است.(« 4»است. )گزینة 

 

 گلیکومیکرون  :24 تست…… LDL  وHDL …… 

 گلیسرید دارد.تری -( همانند1

 کلسترول دارد. -( برخالف2

 پروتئین دارد. -( برخالف3

 شود.از طریق لنف وارد سیاهرگ باب می -( همانند4

، کلسترول، HDLو  LDLار کلیکومیکرون همانند در ساخت پاسخ:

صحیح « 1»گلیسرید و فسفولیپید وجود دارد. )گزینة پروتئین، تری

 است.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پوششی روده باریک دستگاه گلژی سلول

 کیلومیکرون

 اییاختهاگزوسیتوز به مایع بین

 مویرگ رگ لنفی پرز

 دستگاه گردش لنف

 LDL(کلسترول)

 HDL()کلسترول

 ایسیاهرگ زیر ترقوه

 دستگاه گردش خون و قلب

 آئورتبافت چربی

 سرخرگ کبدیکبدلیپوپروتئین

 گلیسریدتری

 فسفولیپید

 کلسترول

Pr 
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زیاد بودن لیپوپروتئین  در نتیجه،کنند. جذب میکلسترول ها را

 ةچگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارپرچگال نسبت به کم

، چاقی، های اشباعمصرف چربیدهد. ها را کاهش میرگسرخ

های ، میزان لیپوپروتئینمصرف بیش از حد کلسترولو  تحرکیکم

 دهد.چگال را افزایش میکم

 

 
 HDLو  LDLمقایسه  -46شکل 

و مواد معدنی  روش اسمزآب به  جذب آب و مواد معدنی:

مثالً کلسیم د؛ شون، جذب میال فعالانتقو  روش انتشارگوناگون به 

 شوند.و آهن با انتقال فعال، جذب می

و A ،D ،Eهای محلول در چربی )ویتامین ها:جذب ویتامین

Kاختالل شوند. بنابراین ها، جذب میها و همراه آن(، مانند چربی

و عملکرد آن ممکن است به سوء جذب این  رشح صفرادر ت

های محلول در ها در بدن منجر شود. ویتامینها و کمبود آنویتامین

 شوند.، جذب میانتشار یا انتقال فعالآب با 

، بریدرونهمراه با عامل داخلی معده به روش « 12B»ویتامین 

 شوند.جذب می

 بزرگ و دفع: ةرود

 ةرودبزرگ(،  ةباریک به رود ةبزرگ )محل اتصال رود ةرود ابتدای

کولون بزرگ از  ةرود ةادامشود. نام دارد که به آپاندیس ختم می کور

، تشکیل شده است که کولون روکولون پایینو  کولون افقی، باالرو

شود. در انتهای راست روده، منتهی می راست رودهرو به پایین

( قرار مخطط ةماهیچ( و خارجی )صاف ةماهیچ) های داخلیبنداره

 ةهای پوششی مخاط آن، مادو یاخته بزرگ، پرز ندارد ةروددارند. 

 کنند.ولی آنزیم ترشح نمیمخاطی ترشح می کنند 

 ةماندهای مرده و باقییاخته ةنیافتمواد جذب نشده و گوارش

و  بزرگ، آب ةرودشوند. بزرگ می ةهای گوارشی، وارد رودشیره

آید. در نتیجه، مدفوع به شکل جامد درمی کنند؛ها را جذب مییون

 با ورود  شوند.آهسته انجام میبزرگ،  ةحرکات رود

 

 چند مورد صحیح است؟ :24 تست 

- HDL برخالفLDL تواند کلسترول رسوب یافته در جدار می

 های خونی را جذب کند.رگ

- HDL  همانندLDL  شوند.خارج میبه خون وارد و از خون 

- HDL  برخالفLDL شود.موجب افزایش کلسترول بافت چربی می 

- HDL  برخالفLDL های اشباع در خون افزایش با مصرف چربی

 یابد.می

1 )1  2 )2 

3 )3  4 )4 

 مورد اول درست است. پاسخ:

 مورد دوم درست است.

توانند باعث افزایش مورد سوم نادرست است. زیرا هر دو می

 رول بافت چربی شوند. کلست

صحیح « 2»مورد چهارم نادرست است، برعکس گفته است. )گزینة 

 است.(

 است؟ نادرستچند مورد  :25 تست 

جذب آب در روده از طریق فضای بین دو سلول پوششی روده  -

 باریک ممکن نیست.

 برای جذب هر یونی، نیاز به یک پروتئین کانالی است. -

 جر به اختالل در انعقاد خون شود.سنگ صفرا ممکن است من -

جذب هر ویتامین محلول در آب اگر با صرف انرژی زیستی باشد،  -

 بری است.درون

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

مورد اول درست است. چون جذب آب از طریق اسمز است  پاسخ:

 یعنی عبور آب از غشا

 هاطریق پمپمورد دوم نادرست است، چون جذب آهن و کلسیم از 

 گیرد.و با انتقال فعال صورت می

  Kمورد سوم درست است، به خاطر جذب ویتامین 

های محلول در آب اگر مورد چهارم نادرست است، زیرا ویتامین

بدون صرف انرژی باشد یعنی انتشار و اگر با صرف انرژی باشد 

 صحیح است.(« 2»بری است. )گزینة انتقال فعال یا درون
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و سرانجام دفع  افتدانعکاس دفع به راه می، مدفوع به راست روده 

 شود.انجام می صورت ارادیبه

 

 

 

 

 

 

 
 بخش های مختلف روده بزرگ  -47شکل 

 

 
 انعکاس دفع مدفوع -48شکل 

، خون های دیگر بدنبرخالف اندام گردش خون دستگاه گوارش:

سیاهرگ بلکه از راه  گرددبه قلب برنمیطور مستقیم به گوارش ةلول

 رود.های دیگر به قلب میباب، ابتدا به کبد و سپس از راه سیاهرگ

فزایش خوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گوارش ا پس از

تر تأمین شود و مواد مغذی تا نیاز آن برای فعالیت بیش یابدمی

منتقل شوند. در کبد از مواد جذب شده،  به کبدجذب شده، 

برخی و  آهند و موادی مانند شوساخته می گلیکوژن و پروتئین

، جریان خون پس از مدتیشوند. نیز در آن ذخیره می هاویتامین

 .گرددبه حالت معمول برمیدستگاه گوارش 

 

 رودة بزرگ  ……در انسان، بخش  :26 تست…… 

 برخالف بخش ابتدایی آن، در سمت چپ بدن است. -( انتهایی1

 رود.د، باال میدر سمت راست بدن تا زیر کب -( ابتدایی2

به بخشی متصل است که در انتهای خود دارای  -( انتهایی3

 ای است.چند هسته هایسلول

شود که هیچ راه ارتباطی با فضای ای ختم میبه زائده -( ابتدایی4

 درون روده ندارد.

 پاسخ: 

 روده بزرگ

 سکوم= روده کور+ آپاندیس ابتدا

 کولون ادامه

 باالرو )راست(

 افقی

 رو )چپ(پایین

 

   
 

های مخرج قرار دارند، بنداره داخلی ماهیچه روده در انتهای راست

های چند ماهیچه صاف ولی بنداره خارجی ماهیچه اسکلتی با یاخته

 صحیح است.(« 3»ای است. )گزینة هسته

 

 انعکاس تخلیه مدفوع:

 ه نخاعهای حسی راست روده و ارسال پیام بتحریک گیرنده -1

های صاف راست روده و ماهیچه صاف بنداره فرمان حرکتی به ماهیچه -2

 (تگاه عصبی خودمختارداخلی مخرج برای تخلیه مدفوع )دس

 کنترل دفع مدفوع به کمک مغز و نخاع از طریق ماهیچه اسکلتی بنداره -3

 خارجی مخرج )دستگاه عصبی پیکری(

 

 یان یاخته سلول خارج شده از م ……ممکن است  :27 تست

 یاخته قبل از کبد مستقیم به قلب برود.پوششی روده به مایع بین

 12B( ویتامین 2  ( پروتئین1

 ( کلسیم4   ( گلوکز3

، گلوکز و کلسیم پس از جذب در رودة باریک 12Bویتامین  پاسخ:

ها اگر در ساختار پروتئین روند امااز طریق سیاهرگ باب به کبد می

کیلومیکرون باشند ابتدا جذب لنف شده و قبل از کبد مستقیماً به 

 صحیح است.(« 1»روند )گزینة قلب می
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 و فوق کبدی سیاهرگ باب -49شکل 

 تنظیم فرایندهای گوارشی:

)فاصله بین خوردن  خاموشی نسبی ةیک مرحلدستگاه گوارش 

)بعد از ورود غذا( دارد.  عالیت شدیدیک مرحله فهای غذایی( و وعده

های این دستگاه باید به ورود غذا پاسخ مناسبی بدهد؛ یعنی شیره

به گوارش  ةترشح و حرکات لول کافی ةبه اندازو  به موقعگوارشی 

و در طول لوله با  مخلوط کندها انجام شوند تا غذا را با شیره موقع

گر بدن از جمله های دی. فعالیت بخشحرکت دهدسرعت مناسب 

. هماهنگ باشدبا فعالیت دستگاه گوارش  بایدگردش خون نیز 

های دستگاهبدن،  دیگرهای بخش مانندفعالیت دستگاه گوارش را 

 کند.عصبی و هورمونی تنظیم می

را بخشی از دستگاه عصبی به نام  تنظیم عصبی دستگاه گوارش

دستگاه، دهد. فعالیت این انجام می خودمختاردستگاه عصبی 

شود. کنیم، بزاق ترشح میناخودآگاه است؛ مثالً وقتی به غذا فکر می

حس )سمپاتیک(، حس )پاراسمپاتیک( و همبا فعالیت اعصاب پاد هم

های بزاقی دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی مغز را به غده

هایی مانند محرک شود.رساند و بزاق به شکل انعکاسی ترشح میمی

 شوند.به آن باعث افزایش ترشح بزاق می حتی فکرو  غذا وی، بدیدن

بدن نیز  دیگرهای های بخشهای گوارشی با فعالیتانجام فعالیت

مثالً هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در باید هماهنگ شود. 

النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار بصل

، متوقف زمانی کوتاهنای بسته و تنفس برای در نتیجه،  کند.می

 شود.می

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نقش هورمون اندام دستگاه گوارش

   دهان

   مری

 گاسترین معده
و  HClمحرک ترشح 

 آنزیم

 سکرتین روده باریک
کربنات محرک ترشح بی

 سدیم پانکراس

   روده بزرگ

 تنظیم قند خون انسولین و گلوکاگون پانکراس

 تنظیم گلبول قرمز خون اریتروپویتین کبد

 

 بزرگ سیاهرگ باالیی

 آئورت

 کبدیسیاهرگ فوق کبدسرخرگ کبد

 طحال اندام   

 معدهاندام    

 رودهاندام     

 پانکراس اندام

 زیرینبزرگ سیاهرگ 

 ایسیاهرگ زیر ترقوه

 سیاهرگ باب

 رگ لنفی

 قلب
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 (1یم ترشح بزاق )کتاب یازدهم فصل تنظ -50شکل 

 

از این لوله ) ةگوارش دیدیم، در دیوار ةطور که در ساختار لولهمان

های عصبی، وجود دارند. این شبکه های یاخته( شبکهمری تا مخرج

 ترشحو  تحرکنامند. این دستگاه، می ایستگاه عصبی رودهدرا 

طور که دیدید، کند. مثالً همانگوارش، تنظیم می ةرا در لول

های عصبی این با تحریک یاخته ای درون پرزهاهای ماهیچهیاخته

ای شوند. دستگاه عصبی رودهمی موجب حرکت پرزهادستگاه، 

ختار، فعالیت کند. اما تواند مستقل از دستگاه عصبی خودممی

ای ارتباط دارند حس با دستگاه عصبی رودهحس و پاد هماعصاب هم

حس فعالیت اعصاب پاد هم معموالً گذارند.و بر عملکرد آن تأثیر می

حس فعالیت این دستگاه را و اعصاب هم افزایشدستگاه گوارش را 

 دهند.می کاهش

 
 ای لولة گوارشبی رودههای عصبی دستگاه عصیاخته شبکة -51شکل 

 

 

 های حسیپیام 

 شیمیایی
 بو

 چشایی

 بینایی

 شنوایی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های حسیپیام 

 مرکز تنظیم ترشح بزاق

 فرمان حرکتی

 )سمپاتیک+ پاراسمپاتیک(

 های بزاقغده

 بناگوشی زیرزبانی ایزیر آرواره

 ایدستگاه عصبی روده

 )الیه زیر مخاط(ایسنرباخ           شبکه عصبی مورشبکه عصبی آئ

 فعالیت حرکتی

حرکت قطعه قطعه  کرمی حرکت

 کننده

 ت ماهیچه مخاط            فعالیت ترشحی فعالی

 ریز غدد مخاط    غدد درون

 فعایت ماهیچه مخاط

 کنترل دستگاه عصبی خودمختار کنترل مستقل
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ند که هایی وجود دارعده و روده، یاختهم های مختلفبخشدر 

 همراه باریزند و ها به خون میسازند. این هورمونهورمون می

کنند. رش را تنظیم میهای دستگاه گوادستگاه عصبی، فعالیت

این هورمون از دوازدهه و در هاست. ، یکی از این هورمونسکرتین

شود و با اثر بر پانکراس پاسخ به ورود کیموس، به خون ترشح می

 کربنات افزایش یابد.شود ترشح بیموجب می

 
 

 محل ترشح و هدف هورمون سکرتین -52شکل 

 

 

عده که در مجاورت پیلور قرار م ةهای دیوارگاسترین از بعضی یاخته 

شود. دارند ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می

 (.53)شکل 

 
 محل ترشح و هدف گاسترین -53شکل 

 

را  در جوامع امروزیافزایش اضافه وزن و چاقی  علت وزن مناسب:

 عوامل روانیغذاهای پرانرژی )غذاهای پرچرب و شیرین(،  استفاده از

 است. تحرککمزندگی  ةشیوغذا خوردن برای رهایی از تنش،  مانند

ها مربوط است. چاقی، سالمت فرد  ژن افراد به برخیالبته چاقی در 

هایی مانند دیابت نوع بیماریاندازد و احتمال ابتال به را به خطر می

سکتة قلبی و مغزی را ، هاتنگ شدن سرخرگ، انواعی از سرطان، 2

 .دهدافزایش می

 

 

شود و اسید آن مخاط دوازدهه را تحریک کیموس وارد دوازدهه می -1

 کند.می

 ریزند.ساز مخاط دوازدهه سکرتین به خون میهای هورمونسلول -2

 کند.ای پانکراس اثر میسکرتین روی بافت پوششی غده -3

 دهد.کربنات را در شیرۀ پانکراس افزایش میپانکراس ترشح بی -4

 کند.دیم اسید کیموس دوازدهه را خنثی میکربنات سبی -5

 

 کدام عبارت صحیح است؟ :28 تست 

در ترشح آنزیم لیزوزیم نقش توانند های بینایی انسان می( گیرنده1

 داشته باشند.

های حسی از طریق عصب های چشایی پیام( با تحریک گیرنده2

 شوند.پادهم حس به مرکز تنظیم بزاق فرستاده می

تواند آگاهانه کنترل ترشح شیرة پانکراس، ترشح بزاق می ( برخالف3

 شود.

 ،های باالتر از پیلورهای مجاور پیلور معده همانند غده( یاخته4

 کنند.گاسترین ترشح می

توانند در ترشح بزاق )آنزیم لیزوزیم( های بینایی میگیرنده پاسخ:

 صحیح است.(« 1»دخالت داشته باشد. )گزینة 

 ها:ی سایر گزینهدلیل نادرست

عصب پادهم حس )پاراسمپاتیک( جزو اعصاب خود «: 2»گزینة 

 شمار بوده و حرکتی است.

 ها غیرارادی است.کار غده«: 3»گزینة 

های مجاور پیلور ترشح گاسترین فقط توسط غده«: 4»گزینة 

 .شوندمی
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خورند و در غذا می تر از نیاز خودکمی دیگر، افرادی که از سو 

به علت کاهش دریافت مواد مغذی دچار  شوند.الغر می نتیجه،

 د.نمی شو هاکاهش استحکام استخوان و کم خونیمشکالتی مانند 

 کاهش وزن بیش ازحددر تمایل افراد به  فشار اجتماعیو  تبلیغات

 نقش دارد.

کنند. این بدنی استفاده می ةتود ةبرای تعیین وزن مناسب، از نمای

 شود:ر محاسبه میزی ةاز رابط نمایه

)m(

)kg(

2
بدنی ةتود ةنمای 

بدنی برای افراد در سنین  ةتود ةتعیین وزن مناسب براساس نمای

در سن  تر از بیست سالکمجا که افراد . از آنمتفاوت استمختلف 

 ةتود ةرشد قرار دارند. برای بررسی مناسب بودن وزن این افراد نمای

 کنند. ، مقایسه میجنسیتسن و همراد همافها را با بدنی آن

 چربی بدن اوو  بافت ماهیچه، تراکم استخوانالبته وزن هر فرد به 

مناسب ة توانند دربارمی فقط افراد متخصصبستگی دارد. بنابراین 

 بودن وزن فرد، قضاوت کنند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درستی یا نادرستی هر یک از جمالت زیر را مشخص :21تمرین 

 کنید.

 .چاقی در برخی افراد به ژن ها مربوط استالف( 

ب( علت افزایش اضافه وزن و چاقی در جوامع امروزی فقط شیوة 

 زندگی است.

 دهد.را افزایش می 1پ( چاقی ابتال به بیماری دیابت نوع 

 ت( چاقی با انواعی از سرطان رابطۀ مستقیم دارد.

های مغزی را برخالف سکته های قلبی راث( اضافه وزن ابتال به سکته

 دهد.افزایش می

ج( در افراد مبتال به بیماری سیلیاک همانند افرادی که دچار الغری 

 خونی وجود دارد.شدید هستند احتمال کم

 ب( نادرست  الف( درست پاسخ:

 ت( درست  پ( نادرست

 ج( درست  ث( نادرست

 

متر برابر یسانت 160اگر نمایۀ تودة بدنی فردی با قد  :22تمرین 

 باشد، وزن این فرد چند کیلوگرم است؟ 32

 نمایۀ تودة بدنی    پاسخ:

kJ/
)/(

?
9281

61
32

2
 

 جرم

 مربع قد

 )kg(جرم 

)m(مربع قد 
2
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 : تنوع گوارش در جانوران4گفتار 

طور به بدنیا  سطح یاختهاز جانداران، مواد مغذی را از  برخی

ین محیط، آب دریا، . اکنندبا انتشار دریافت میمستقیم از محیط، 

 برخیدستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان است؛ 

کرم کنند. را از سطح یاخته، جذب می تمام مواد مغذییاختگان تک

، مواد مغذی را از کدو نیز که فاقد دهان و دستگاه گوارش است

 کند.سطح بدن جذب می

 
 کرم کدو -54شکل 

 

ها به ذایی در این نوع کُریچهمواد غ کُریچه )واکوئل( گوارشی:

ای یاختهبنابراین، گوارش درونکند. ها گوارش پیدا میکمک آنزیم

ة غذا را از محیط به حفر هاحرکت مژکمثالً در پارامسی،  است؛

کند. در انتهای حفره، کُریچه غذایی تشکیل دهانی منتقل می

امکی به . اندکنددرون سیتوپالسم حرکت میشود. کُریچه غذایی می

های گوارشی است به آن ، که دارای آنزیمتن )لیزوزوم(کافندهنام 

کند. در های خود را به درون کُریچه آزاد میپیوندند و آنزیممی

یافته، جذب شود. مواد گوارشتشکیل می کُریچه گوارشینتیجه، 

کُریچه مانند. به این باقی می نیافته در کُریچهشوند و مواد گوارشمی

یاخته خارج  راه منفذ دفعیگویند. محتویات این کُریچه از می فعید

 شود.می

 
 ای در پارامسیگوارش درون یاخته -55شکل 

 

 

 جانوران

 الف( فاقد دستگاه گوارش

 )مانند کرم کدو(

 محیط داخلی بدن انسان 

 محیط خارجی بدن انسان

اند ب( فاقد دستگاه گوارش

ولی فقط گوارش 

 خته دارند یادرون

اسفنج: دریافت غذا از محیط 

 آب

 پ( دارای حفره گوارشی

 کرم پهن پالناریا

مرجانیان: هیدر + شقایق 

 دریایی+ عروس دریایی

 ت( دارای لوله گوارش
خاکی، بندپایان و کرم

 دارانمهره

 مراحل گوارش در پارامسی:

 فرستد.ها مواد را به سوی حفره دهانی میحرکت مژک -1

بری دهان سلولی ریزکیسه )وزیکول( به روش درونانتهای در  -2

 کند.یاخته وارد می)آندوسیتوز( غذا را به میان

تن( ادغام و واکوئل گوارشی زوزوم )کافندهواکوئل غذایی با لی -3

 شود.تشکیل می

رسد، یافته از واکوئل غذایی خارج و به مصرف سلول میمواد گوارش -4

 کند.ه در واکوئل را به واکوئل دفعی تبدیل میماندمواد باقی

و از طریق  رانی(واکوئل دفعی مواد را به روش اگزوسیتوز )برون -5

 کند.دفع می منفذ دفعی،

 

 هر کُریچه در پارامسی  :29 تست…… 

 تن ترکیب شود.تواند با کافنده( می1

ارج ( اگر دارای مواد دفعی باشد تنها با اگزوسیتوز مواد را خ2

 کند.می

 گیرد.( از طریق فاگوسیتوز و در انتهای حفره دهانی منشأ می3

ای ( اگر حاوی مواد غذایی باشد فقط با گوارش درون یاخته4

 تواند مواد را گوارش دهد.می

 انواع واکوئل در پارامسی: پاسخ:

 غذایی -1

 گوارشی -2

 دفعی -3

 انقباضی -4

 صحیح است.(« 4»)گزینة 
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 اییاختهگوارش برون 

ای برای گوارش غذا بسیاری از جانوران، درون بدن خود جایگاه ویژه

این جایگاه در خارج از محیط داخلی یعنی خارج از خون و  دارند.

های گوارشی در این های بدن است؛ به این ترتیب، آنزیمیاخته

 کند.ای پیدا مییاختهشوند و غذا، گوارش برونجایگاه ریخته می

ة ها، در کیسمرجانمهرگانی مانند گوارش در بی رشی:گواة حفر

یک  فقطاین حفره  شود.گوارشی انجام میة منشعبی به نام حفر

نیز درون همین  گردش موادسوراخ برای ورود و خروج مواد دارد. 

هایی در این حفره، شود. یاختهکیسه و انشعابات آن انجام می

را آغاز  اییاختهوارش برونفرایند گکنند که هایی ترشح میآنزیم

خواری های دیگر این حفره، مواد مغذی را با بیگانهکنند. یاختهمی

ای را در یاختهکنند و فرایند گوارش دروندریافت می )فاگوسیتوز(

خواری، ذرات با تشکیل دهند. در بیگانههای غذایی ادامه میکُریچه

در برخی ند. شوغشایی در غشا، به یاخته وارد میة یک کیس

های پهن، نظیر پالناریا، روش مشابهی در تغذیه مشاهده کرم

 شود.می

 

 
 

 حفره گوارشی در هیدر) از گروه مرجانیان( -56شکل 

 

 

 

 

 

 

 

 صحیح است؟ چند مورد: 30 تست 

 اطراف دهان بازوها وجود دارند.، در هر جانوری دارای حفرة گوارشی -

مواد غذایی را به طور مستقیم جذب از سطح بدن خود ، هر کرم پهن -

 .می کند

ای، ابتدا گوارش شیمیایی را در یاختههر جانوری دارای گوارش برون -

 کند.لوله گوارش شروع می

در هر جانوری که غذا پس از عبور از دهان بالفاصله وارد محلی  -

کند، مواد غذایی و دفعی با هم مخلوط شود که گوارش را شروع میمی

 ند.شومی

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

سه مورد اول نادرست است و برای جانوری مثل پالناریا صادق  پاسخ:

نیست، مورد چهارم درست است چون این جانور دارای حفره گوارشی 

 صحیح است.(« 1»است. )گزینة 

 

 مراحل تغذیه هیدر:

 شکار غذا و انتقال آن به حفرۀ گوارشی با کمک بازوها -1

های گوارشی را به درون حفره گوارشی ای ترشحی، آنزیمهسلول -2

 کنند.رانی( میاگزوسیتوز )برون

یاخته کند تا گوارش برونها و مواد غذایی را مخلوط میها آنزیمتاژک -3

 صورت گیرد.

دار مواد غذایی قابل جذب را به روش فاگوسیتوز های تاژکسلول -4

 کنند.ته )سیتوپالسم( وارد میاز حفره گوارشی خارج و به میان یاخ

یاخته واکوئل غذایی با لیزوزوم ادغام و کُریچه گوارشی شکل در میان -5

 گیرد.می

 شوند.یاخته، مواد غذایی مصرف میپس از گوارش درون -6

طور نسبی گوارش اند یا بهمواد دفعی و مواد غذایی که گوارش نیافته -7

 کنند.فره گوارشی را ترک میاند مجدداً از طریق دهان، حیافته

 

 در هیدر : 31 تست…… 

( همانند پارامسی، درون کُریچة غذایی گوارش شیمیایی شروع 1

 شود.می

های دفعی مواد خود را به روش اگزوسیتوز همانند پالناریا کُریچه( 2

 کنند.وارد حفرة گوارشی می

ای رخ ای و درون یاختهیاختهخاکی گوارش برون( برخالف کرم3

 دهد.می

 ( هر یاخته پوششی حفره گوارشی دارای یک یا چند تاژک است.4

در هیدر و پالناریا حفرة گوارشی وجود دارد و مواد دفعی  پاسخ:

 صحیح است.(« 2»توانند با اگزوسیتوز وارد این حفره شوند. )گزینة می

 شود.در بیرون یاخته شروع میدر هیدر گوارش شیمیایی «: 1»گزینة 

 گفت.باید همانند می«: 3»زینة گ

 ها تاژک ندارند.بعضی سلول«: 4»گزینة 
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 (4)فصل حفره گوارشی در پالناریا -57شکل 

گیرد و امکان ، شکل میدر اثر تشکیل مخرجاین لوله  گوارش:ة لول

یافته و مواد غذا را بدون مخلوط شدن غذای گوارشة طرفجریان یک

گیرد. می دستگاه گوارش کامل شکل، کند. در نتیجهدفعی فراهم می

 شود.هایی از این دستگاه ارائه میدر ادامه، نمونه

، مواد غذایی را هاآروارهو با استفاده از  خوار استگیاهای ملخ، حشره

کند. غذای خرد شده از طریق مری به دهان منتقل می و بهخرد 

است که  دان بخش حجیم انتهای مریچینهشود. دان وارد میچینه

شود. بزاق، غذا را برای عبور از دستگاه در آن غذا ذخیره و نرم می

ها را آغاز ، گوارش کربوهیدراتآمیالز بزاقکند. گوارش لغزنده می

 کند.می

؛ سپس غذا به یابدادامه میدان غذا در چینه ةطی ذخیراین مرحله، 

ه معدپیشة شود. دیواروارد می معدهبخش کوچکی به نام پیش

مواد غذایی کمک  تربه خرد شدن بیشدارد که  هاییدندانه

کنند که به هایی ترشح میهای معده، آنزیممعده و کیسهکنند. می

معده و عملکرد حرکات مکانیکی پیش شوند.معده وارد میپیش

های معده وارد و به کیسهکنند که ها، ذرات ریزی ایجاد میآنزیم

صورت  جذب، در معده شود.می ای کاملیاختهگوارش برون

نیافته پس از عبور از روده به راست روده وارد گیرد. مواد گوارشمی

و سرانجام مدفوع از مخرج دفع  شوندهای آن جذب میو آب و یون

 شود.می

 
 گوارشی در ملخ ةلول -58شکل 

 

 کند؟چند مورد جملة زیر را به درستی تکمیل می :32 تست 

  ……معده همانند پیش ……ش ملخ در دستگاه گوار

 دهد.گوارش مکانیکی رخ می -در دهان -

 شود.گوارش شیمیایی انجام می -در دهان -

 شود.های گوارشی تولید و ترشح میآنزیم -های معدهدرون کیسه -

 گیرد.جذب مواد غذایی صورت نمی -درون معده -

1 )1  2 )2 

 ( صفر4  3( 3

 پاسخ: 

 گوارش مکانیکی هاآرواره -1

 گوارش شیمیایی نشاسته در دهان های بزاقیغده -2

 مری -3

 ادامه گوارش شیمیایی آمیالز بزاق+ نرم شدن غذا

 دانچینه -4

 ای تمایز یافته در انتهای مریبخش ماهیچه

5-  

 معدهپیش

 ورودی
 ذا نیمه هضم شدهغ از مری

 آنزیم های معدهاز معده و کیسه

 گوارش
 ایهای ماهیچهمکانیکی: توسط دندانه

 هاشیمیایی: آنزیم

 های معدهیاخته در کیسهتکمیل گوارش برون -6

 جذب مواد غذایی در معده -7

ها از ب و یوننیافته به روده و همچنین ورود آورود مواد گوارش -8

 های مالپیگی به رودهلوله

 در راست روده هاجذب آب و یون -9

 دفع مدفوع از مخرج -10

 صحیح است.(« 1»)گزینة  
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دان خوار نیز چینهخاکی و پرندگان دانهجانوران دیگری مانند کرم 

این ساختار به جانور امکان کند. غذا کمک میة دارند که به ذخیر

 تر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند.ت کمدهد تا با دفعامی

 
 گوارشی در کرم خاکی ةلول -59شکل 

 

شود و دارای ساختاری سنگدان از بخش عقبی معده تشکیل می

بلعند، فرایند هایی که پرنده میسنگریزه ای است.ماهیچه

 کنند.می تسهیلکردن غذا را آسیاب

 
 گوارشی در کبوتر ةلول -60شکل 

 

چهار قسمتی ة معد ، نظیر گاو و گوسفند،پستانداران نشخوارکننده

بزرگی به نام ة در این جانوران، بخش باالیی معده، شامل کیس دارند.

است. بخش پایینی معده  نگاریو بخش کوچکی به نام  سیرابی

 واقعی یا شیردانة معدو  هزارالالیه به نام دارای یک اتاقک الیه

 است.

خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی ه سرعت غذا میاین جانوران ب

غذای  ابتداامن، غذا را با نشخوار کردن وارد دهان کنند و بجوند. 

جا در و در آن شودسرعت بلعیده و وارد سیرابی میجویده به نیمه

، به کمک ترشح مایعاتها گیرد. میکروبها قرار میمعرض میکروب

 دهند. های غذا را گوارش میوده، تا حدودی تحرارت بدن سیرابی

 

 گـوارش، پـس از آن  ة، محتویات لولـ……در  :33 تست

که گوارش مکانیکی را آغاز نمودنـد، بالفاصـله وارد بخـش 

   (93)سراسری است. ……شوند که جایگاه دیگری می

  های گوارشی ترشح آنزیم –خاکی برخالف گنجشک ( کرم 1

 آب و غذایی مواد جذب اصلی –( گنجشک برخالف ملخ 2

  پروتئین شیمیایی گوارش آغاز –( ملخ همانند کرم خاکی 3

 غذایی مواد مکانیکی و شیمیایی هضم –( گنجشک همانند ملخ 4

 پاسخ: 

 خاکی:کرم

 روده سنگدان دانچینه مری حلق دهان

 کبوتر:

 روده سنگدان معده دانچینه مری دهان

 صحیح است.(« 1»)گزینة 
 

 قطعاً  ……در هر جانوری که  :34 تست…… 

معده  -بخش انتهایی مری حجیم است و مواد را ذخیره دارد (1

 محل گوارش شیمیایی است.

معده محل گوارش شیمیایی  -( روده به سنگدان متصل است2

 است.

روده محل اصلی  -شوددان وارد معده می( غذا بالفاصله از چینه3

 جذب مواد غذایی است.

 معده قرار دارد. سنگدان بعد از -دان استمری بین حلق و چینه( 4

 صحیح است.(« 3»)گزینة 

 

 

 خوار:پستانداران علف

 الف( نشخوارکنندگان: گاو و گوسفند

 شیردان( دارند. -هزارال -نگاری -قسمتی )سیرابی 4معده  -1

 (2نگاری ) (1سیرابی ) قسمت باالیی معده

 (4شیردان ) (3هزارال ) قسمت پایینی معده

2-  

 گوارش

 معده )سیرابی و نگاری( میکروبی سلولز در

 معده )شیردان( شیمیایی سایر مواد غذایی

 روده باریک

 ب( غیر نشخوارکنندگان: فیل و اسب

 قسمتی نیست. 4معده  -1

 شیمیایی غذا: معده و روده باریک

 گوارش -2

 میکروبی سلولز: در ابتدای رودۀ بزرگ )روده کور(
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 کنندگانمعده چهار قسمتی در نشخوار -61شکل 

 

طور در این زمان غذا بهگردند. ها به نگاری وارد و به دهان برمیاین توده

وقتی غذا دوباره بلعیده شد، به سیرابی وارد  شود.کامل، جویده می

. یابدکند و به نگاری جریان میتر حالت مایع پیدا میبیششود، می

وارد  به شیردانسرانجام و  یتا حدودی آبگیرسپس مواد به هزارال رفته، 

شوند و گوارش های گوارشی وارد عمل میشوند. در این محل آنزیممی

 کند.ادامه پیدا می

 ها برای گوارش سلولز ضروری است.در نشخوارکنندگان، وجود میکروب

تولید  اغلب جانوران فاقد تواناییانرژی دارد ولی  مقدار زیادیسلولز 

توسط این  زولید سلوالتآنزیم سلولز برای گوارش آن هستند. 

 تر نموده است.خواری را اثربخشها، زندگی گیاهمیکروب

خواران غیرنشخوارکننده، عمل گوارش میکروبی، پس از گوارش در گیاه

کور ة هایی که در رودمثالً در اسب، میکروب گیرد.آنزیمی صورت می

گوارش جا که کنند. از آنکافت میکنند، سلولز را آبجانور زندگی می

، بخشی از مواد غذایی شودباریک این جانور انجام نمیة سلولز در رود

 شوند.دفع می

 

 

 

 

 

 
 دستگاه گوارش اسب -62شکل 

 دهان

 
 مری

 
 سیرابی )حرارت بدن(

                                                     گوارش میکروبی سلولز 
 نگاری

 
 مری

 
 دهان )گوارش مجدد(

 
 مری

 
 سیرابی

                                           )غذا حالت آبکی دارد( 
 نگاری

 
 هزارال )جذب آب(

 
 شیردان )گوارش آنزیمی(

 
 روده )گوارش آنزیمی + جذب(

 قطعاً  ……هر بخش از معدة گاو که  :35 تست…… 

 در جذب آب نقش دارد. -گیرد( مستقیماً از مری غذا می1

محلی برای آغاز گوارش میکروبی  -واقعی استعنوان معدة ( به2

 باشد.می

کیسة بزرگی است که به دم گاو  -کافت سلولز دخالت دارد( در آب3

 تر است.نزدیک

کنندة غذای بار تواند دریافتنمی -الیه است( به شکل اتاقک الیه4

 باشد.اول جویده شده از مری می

 پاسخ:

 صحیح است.(« 4»)گزینة 

 گوسفند  ……اسب  در: 36 تست…… 

 گیرد.جذب آب در هزارال صورت می -( همانند1

گوارش  ،ممکن نیست قبل از محل ورود شیرة پانکراس -( برخالف2

 سلولز صورت گیرد.

کافت سلولز در ریزپرزهای رودة باریک مواد حاصل از آب -( همانند3

 شود.جذب می

 د.شوغذا دوباره جویده شده وارد معده نمی -( برخالف4

 پاسخ:

 صحیح است.(« 2»)گزینة 


