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دوم :گوارش وجذب مواد فصل  

 

 بافت جانوری و یاخته : 1گفتار  ❖

 گویند.می یاخته )سلول(احد  ساختار و عملکرد بدن جانداران را و 

  .هایی وجود دارد که هریک وظیفه خاصی را بر عهده دارندبخش در هر یاخته

پر  یااختهینیب عیما ها رااختهی نیب یاند. فضاافتهیمختلف سازمان  یهابدن انسان به شکل بافت یهااختهی

 هاست. اختهی یزندگ طیمحکه  کرده است

مانند  یکنند و مواد دفعیم افتیدر اییاختهبین عیما نیرا از ا( یمغذ مواد و ژنیاکس)مواد الزم  هااختهی

 ،یااختهی نیب عیمواد در ما بیخون از بدن دفع شوند. ترک کمک تا به ،دهندیرا به آن م دیاکسیدکربن

 کند. یرا با خون مبادله م یبه طور دائم مواد مختلف یااختهینیب عیما .ست (پالسما)خوناب  هیشب

  یداخل طیمحکه با خون در تبادل دائم است،  بدن یهابافت یااختهی نیب عمایمجموعه به 

 .گویندمی

 های مختلفی است. برای مثال: یاخته جانوری دارای قسمتهر 

 رهیذخاست که تمامی اطالعات الزم را برای فعالیت حیاتی  (DNAدنا )جایگاه  ،یاختههسته  •

 کندیم

یک مبدل  )میتوکندری(، راکیزه •

تواند انرژی شیمیایی انرژی است که می

 های غذا را آزاد کند.نهفته در مولکول
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مانند که مواد مختلفی مثل های کیسه و لولهگسترده از بخشای شبکه شبکه آندوپالسمی: •

 سازد.می را هاانواع لیپید پروتئین و

 .کنددار میرا نشان شبکه آندوپالسمی توسط های ساخته شدهمحلی که مولکول دستگاه گلژی: •

 ها است. ساخت انواع پروتئین محل ریبوزوم: •

اخته عبور مواد گوناگون برای ورود به یاخته یا خروج از آن باید از سد غشای ی غشای یاخته: •

یا تراوایی نسبی پذیری انتخابی نفوذها ها ویوننسبت به عبور برخی مولکول ی یاختهغشاکنند. 

 دارد.

 خش لیپیدی غشاء ب کربوهیدرات تشکیل شده است. و ، پروتئینی لیپیدهاغشای یاخته از مولکول

 قرار گرفته است. الیه دارد که در دو کلسترول و فسفولیپیدهایی به نام مولکول

ی پروتئینی با هامولکولگذرند و یا به کمک ای لیپیدی میهاز فضای بین مولکول، از غشاء عبوربرای  مواد

 د.نکنمیعبور  ای از غشای یاختهفرایندهای ویژه

 های عبور مواد از غشای یاختهروش ❖

 

بر اساس شیب غلظت است. در  ی موادهامولکول حرکت ساده، انتشار .1

جای کم غلظت از جای پر غلظت به بدون صرف انرژی،  این روش مواد

های عبور مواد از غشاروش

انتقال فعالاسمزانتشار تسهیل شدهانتشار ساده
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  شدن غلظت آن درتمام نقاط است. نتیجه انتشار یک ماده یکسانبنابراین  روند؛می

 اکسید از سلول.دیخروج اکسیژن و کربنمثال:  -

 

نوعی از انتقال مواد است که  انتشار تسهیل شده، .2

در  .شودپروتئینی غشا انجام میهای ولکولم به کمک

جهت شیب  در بدون صرف انرژی، مواداین روش 

  کنند.غلظت حرکت می

از  هاخروج گلوکز و اغلب آمینواسید :مثال -

  .ایه به مایع بین یاختهی رودهایاخته

 

ی های لیپیدی یا کانالهابین مولکول توانند ازمیی آب هامولکول این روش در گذرندگی)اسمز(، .3

 .ندجا شوای جابهبین سیتوپالسم و مایع بین یاخته اخته عبور کنند وی یپروتئینی ویژه غشا

  انتشار آب از عرض غشایی با خاصیت تراوایی نسبی یا نفوذپذیری انتخابی است.، اسمزپدیده 

 آب انتخابی، نفوذپذیری با نازکی غشای طرف یک در ،برای مثال

از  .دارد کلرید وجود سدیم محلول آن، دیگر طرف در و خالص

 کنند، عبور غشا از توانندمی آب یهامولکولآنجاکه فقط 

های آب بیشتر که تراکم مولکولآب از سمت چپ  هایمولکول

این در دو طرف بنابراین  .شوندمنتشر میبه سمت راست است، 

 دهد.آب رخ می جاییهجاب غلظت اختالف این اثر در و دارد وجود متفاوت یهاغلظت با آبی یهامحلول غشا،

 است اسمزبرنده  شیمحلول نام دارد که عامل پ یفشار اسمزتوقف کامل اسمز،  یفشار الزم برا. 
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تر  عیاست و آب سر شتریب یفشار اسمز باشد، شتریغشا ب یسو اختالف غلظت آب در دو هرچه ✓

 شود. یم جاجابه

 غلظت  ترکند، زیراورود آب نمیکدام از آنها در اثر ، هیچما های بدنبا وجود پدیده اسمز در یاخته

از حد وارد  شیتواند بیآب نم جهیاست. در نت اختهی درون و خون، مشابه یااختهی نیب عیمواد در ما

 .شوندیحفظ م دنیتورم و ترک خطر ها ازاختهیطور معمول، ها شود و بهاختهی

 

به کمک  ی موادهامولکولدر این روش  ،انتقال فعال .4

بر  ی ناقل غشای یاخته و با صرف انرژی،هاپروتئین

مکن یعنی م کنند.حرکت می خالف شیب غلظت

اد باشد اما یاخته ای در یاخته زیاست غلظت ماده

 صورتباشد، در اینداشته همچنان به آن ماده نیاز 

وارد یاخته  ، برخالف شیب غلظتماده مورد نیاز

 . شودمی

با مصرف  میپتاس و مسدی)پمپ(  دهندهلانتقا نیپروتئمثال:  -

 میسد ونیو  وارد، را میپتاس ونیغلظت،  بیش و برخالف یانرژ

 .کندیم خارج یاخته را از

به دست  ATPانرژی مورد نیاز خود را از مولکول  یاخته ✓

 آورد.می

 

 ATP )را نآ یاختهمولکولی است که ، )آدنوزین تری فسفات

 کند.ذخیره می میان پیوندهای آن انرژی را در سازد ومی
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را  ATPهای مواقع الزم پیوند بین مولکول در یاخته .شده است لیسه بخش تشک از ATP مولکول

. در این حال انرژی ذخیره شده در کندفسفات( تبدیل میدی)آدنوزین ADPآن را به و  شکندمی

 آن استفاده کند.شود تا یاخته از این مولکول آزاد می

 

 دارد. وجودی انرژ د،یپیو ل کوژنینشاسته،گل مانندیی هامولکول ییایمیش یهاوندیدر پ ✓

. 

های بزرگ مانند ذره با این فرایند (:بری )آندوسیتوزدرون ◊

ها، به درون برخی درشت پروتئینی یا کربوهیدرات هایمولکول

های ها، مولکولدر این روش یاخته .شوندها وارد مییاخته

 کنند. ورودی را به همراه بخشی از غشای خود، وارد یاخته می

 

بزرگ  هایذره هایاختهدر این روش  :)اگزوسیتوز( رانیبرون ◊

خود  صرف انرژی به خارج ازهای غشایی و تشکیل کیسهرا با 

مانند ) سازندیم را یها مواداختهیبعضی  .دنفرستمی

 .ندشویترشح م ،یرانبرونروش  با ( کههانیپروتئ

 های جانوریفتبا ❖

مواد موجود در  ها از تعدادی یاخته وبافت

 شوند.تشکیل می هافضای بین یاخته

 بافت پوششی .1

 پوشاند.میومجاری درونی)مانند دهان معده روده ورگها( را  هاحفره )پوست(، ح بدنپوششی سطبافت 

 وجود دارد و در زیر آنها، میک اییاختهبوده و فضای بین ی این بافت، به یکدیگر بسیار نزدیکهایاخته

 دارد. قرار غشای پایه

های اصلی بدنانواع بافت

عصبی پوششی
ایماهیچهپیوندی
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 های پروتئینی و گلیکوپروتئینی )ترکیبی از پروتئین و ای از رشتهشبکه ،غشای پایه

 کند.ی زیرین خود متصل میهابه بافت را به یکدیگر و هایاختهکه  ،استکربوهیدرات( 

 

 

 برای مثال: .هایی از بدن، غده تشکیل دهدتواند در بخشبافت پوششی می: ایبافت پوششی غده ◊

سازند و به درون یبزاق را م یپوشش یها اختهی ،یبزاق یهاغدهدر  -

 کنند.یم ترشحکه به دهان راه دارند، ییمجراها

 از نوع بافت پوششی هستند ،روده معده وی ترشحی هایاخته و هاغده -

 .دنکنترشح می هااندام درون اینفضای به  سازند ومی که موادی را

 

 

 

 

انواع بافت پوششی

سنگفرشی

هاهوایی ششکیسهودیواره داخلی رگیک الیه

مری ناحیه دهان ودرچند الیه

استوانه ای

معده  در روده ویک الیه

کننده ترشحات غدددر مجاری بزرگ خارجچند الیه

مکعبی

غده تیروئیدیک الیه

در مجرای غده عرقچندالیه
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 بافت پیوندی .2

و  (یارتجاع)کشسان  یها رشته کالژن و یهابه نام رشته ینیپروتئ یهاها،رشتهاختهیاز انواع  یوندیبافت پ

 یهاها و بافتاختهیبافت،  نی. ااست شده لیسازند، تشک یبافت، آن را م نیا یها اختهیکه  یانهزمیماده 

 .متفاوت است یانهزمیها و ماده رشته نوع مقدار و ،یوندیدهد. در انواع بافت پیم وندیمختلف را به هم پ

 

 انواع بافت پیوندی: ◊

 شود:دسته میچند ای ها و ماده زمینهبافت پیوندی بر اساس مقدار و نوع رشته

این  یانهزمیماده  .ستیو در برابر کشش، چندان مقاوم ن تاس ریپذ نعطافکه ابافت پیوندی سست،  •

 مانند درشت یهااز انواع مولکول یچسبنده و مخلوطرنگ، یسست، شفاف، ب ی،وندیپ بافتنوع 

  .کندیم یبانیرا پشت یبافت پوشش معموال و است نیکوپروتئیگل

 سست قرار دارد. یوندیبافت پ هیال کی گوارشیلوله  یبافت پوشش ریدر ز نمونه یبرا -

 

در ای و میزان ماده زمینه هااختهیتعداد  بیشتری دارد.کالژن  یهارشته زانیم ،متراکم یوندیپ بافت •

 در برابر کشش از بافت پیوندی سست بیشتر، است. مقاومت این بافت از بافت پیوندی سست آن کمتر

 .استکمتر  آن پذیریولی انعطاف

 .متراکم وجود دارد یوندیاز قلب بافت پ ییهادر بخش -

این  بدن است. در یانرژ رهیذخ نیتربزرگ و شده لی، تشکیچرب اختهی یادیاز تعداد ز بافت چربی، •

 کند.  یعمل م زین یحرارت قیدارد و به عنوان عا یریگپاها، نقش ضربه و هاکف دستبافت در 

 د.دار رهیدر خود ذخ چربیماده  یادیکه مقدار ز است یااختهی، یاخته چربی 
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  .هستند یوندیبافت پ گرید انواع خون، استخوان و غضروف، ✓

 

  :بافت ماهیچه ای .3

 .صاف، قلبی ،سکلتی(امخطط ) شود:سه نوع بافت ماهیچه ای دربدن یافت می

سلول هاى  .شودصورت مخطط )خط دار( دیده میبه شود وارادی کنترل می طوربه ،اسکلتی ماهیچهالف( 

مُخطط  هچیآنها ماه به لین دلیره و روشن وجود دارد. به ایهاى تو در آنها بخش هستند اىبافت رشته ینا

 .ندیگوهم مى (دارخط)

 

اردای غیرمنقبض کننده قلب است و  ماهیچه قلبی،ب( 

 دارخط مخطط،چه یمانند ماهاین بافت نیز،  شود.کنترل می

 اسکلتى،چه یهاى ماهسلول برخالف آن هاىسلول اما است،

 .هستند منشعب

های این سلول .غیرارادی داردکنترل  ،ماهیچه صافج( 

به آنها  لین دلیستند، به ایدار نخط شکل بوده ودوکیبافت 

شوند و ها به آهستگى منقبض مىسلول نیند. ایگویصاف م
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مجارى ادرار،  مثانه، ،گوارشرامون لوله یهاى پچهیماه دارند.نگه مى شترىیانقباض خود را مدت ب

 اند.ن نوعیاز ا ،کنندیکار م ارادىریهاى داخلى بدن که غر اندامیها و ساسرخرگ

 

 بافت عصبی .4

ها و دندریتای، ها از سه بخش جسم یاخته. این یاختهشودگفته می نورون ی اصلی بافت عصبیهابه یاخته

 ها را تحریک کنند. های سایر بافتتوانند یاختهمی (هانورونهای عصبی )یاخته آکسون تشکیل شده اند.

  ، تا منقبض شوند.کنندرا تحریک می ایی ماهیچههایاختههای عصبی، برای مثال یاخته -
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 عملکرد لوله گوارش ساختار و: 2گفتار 

 

 

 :در بدن انسان دستگاه گوارش های مختلفبخش ⧫

باریک روده معده، مری، حلق، دهان، :لوله گوارشی شامل

  .بزرگروده و

، کبد، غدد بزاقی: ی ضمیمه گوارشی شاملهاغده

 .لوزالمعده )پانکراس( و کیسه صفرا

 

 

ی های مختلف این لوله را ماهیچههابخش دهان تا مخرج ادامه دارد. که از است ای پیوستهلوله ،لوله گوارش

  کند.میازهم جدا  بنداره )اسفنکتر(حلقوی به نام 

 )تا  منفذشان بسته است که همیشه منقبض وای هستند، ماهیچهیی هادریچه ،بنداره )اسفنکتر

ها فقط هنگام عبور غذا باز بنداره .از برگشت محتویات لوله به بخش قبلی، جلوگیری کنند

 شوند.می

 بنداره)  کباریمعده و روده  نیب ،یمری انتها ،یمر یدر ابتدایی از جنس ماهیچه حلقوی، هابنداره ✓

  وجود دارند. کباریروده  یو انتها (لوریپ

مخطط وجود دارد که هنگام دفع  نوع ماهیچه صاف و دو بنداره به ترتیب ازانتهای لوله گوارش،  در ✓

 ند.شومیباز 
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 :ساختار لوله گوارش ⧫

ماهیچه ای، زیر مخاطی و مخاطی، تشکیل شده و  ،گوارش، از خارج به داخل از چهار الیه بیرونیلوله 

 است. های مختلفارای بافتدهرالیه، 

 

 

 ساختار لوله گوارش

 های تشکیل دهندهبافت وظایف 

ترین الیه لوله گوارش و بخشی از خارجی الیه بیرونی

 است. صفاق

ها ی )بعضی قسمتبافت پوشش، بافت پیوندی سست

 ی خونیهارگو بافت چربی ، فاقد بافت پوششی است(

 کردن غذا، مخلوط کردننرم  خرد و وظیفه: ایالیه ماهیچه

دادن و حرکت  یگوارش یهارهیش با غذا

 . گوارشلوله  اتیمحتو

 یاچهیماه اختهی هیال کی معده وارهید -

 .دارد

 

 :در دهان، حلق و ابتدای مری و دریچه خارجی مخرج

ای از شبکه، بافت پیوندی سست، ماهیچه مخطط

 های خونیهای عصبی و رگیاخته

ماهیچه صاف به شکل  :های دیگر لوله گوارشدر بخش

ای از شبکه ی، بافت پیوندی سست،حلقوی یا طول

 های خونیهای عصبی و رگیاخته

ای و وظیفه: اتصال مخاط به الیه ماهیچه الیه زیرمخاطی

 لغزندگی راحت مخاط

ای شبکه فراوان و خونی هایرگ بافت پیوندی سست،

 ی عصبیهااز یاخته

  الیه لوله گوارش. ترینداخلی الیه مخاطی

 وظیفه: ترشح مواد مورد نیاز در لوله گوارش

 و صاف چهیماه یهااختهی ،هاسست، رگ یوندیبافت پ

 .یبافت پوشش یها اختهی
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 کند.هم وصل میخارج به  ی درون شکم را ازهاای است که اندامپرده :صفاق 

مواد گوناگونی را  لوله گوارش اند، یمخاطالیه در  هاترین یاختههای بافت پوششی که داخلییاخته ✓

   سازند. این مواد شامل:می

 .گوارش شیمیایی غذا نقش دارند درکه اسید معده  و هاآنزیم -

 شوند. میکه به خون ترشح  ،هابرخی هورمون -

  شود.میترشح ، سراسر لوله گوارش محافظت در، که برای موسین -

 ماده مخاطی  کند.ایجاد می ماده مخاطی ، گلیکو پروتئینی است که آب فراوانی جذب وموسین

 کند.میتماس غذا یا آسیب شیمیایی حفظ  دیواره لوله گوارش را از خراشیدگی حاصل از

 

 

 حرکات لوله گوارش  ⧫

 حرکت دو گوارش،آورد. لوله  یآن به وجود م در را منظمی حرکات گوارش،لوله  وارهید یهاچهیانقباض ماه

 .ددار قطعه کنندهقطعه و کرمی

 در حرکات کرمی، ورود غذا لوله گوارش را گشاد و حرکت کرمی: •

ها، در اثر انقباض ماهیچهکند. یاخته عصبی دیواره را تحریک می

حرکت  شود که به جلومییک حلقه انقباضی در لوله ظاهر 

در طول لوله، از با سرعتی مناسب کند. این حرکات غذا را می

کنندگی این حرکات نقش مخلوط راند.می دهان به سمت مخرج،

بیشتر در زمانی است که محتویات لوله گوارش به یک بنداره 

 برخورد کنند. 

برای نمونه در برخورد محتویات معده با بنداره پیلور، فقط حرکت کرمی باعث مخلوط شدن  -

 محتویات لوله است.
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از بخش ابتدای روده  محتویات لوله حتی شود ومیجهت حرکات کرمی وارونه استفراغ هنگام  ✓

  کند.باریک به سرعت روبه دهان حرکت می

 

در حرکات قطعه قطعه کننده،  حرکت قطعه قطعه کننده: •

 در اثرآیند که وجود میبهده بین قطعات شل ی منقبض شهابخش

ی گوارشی هابیشتر با شیره شده و این انقباضات محتویات ریزتر

یابد و سپس در ها در چند ثانیه پایان میاین انقباض شود.میمخلوط 

 دهد.، بین نقاط قبلی رخ مینقاط جدیدی

 

 هایانقباضکه  شودآن ایجاد می حرکات کرمی در ی معده برای چند ساعت خالی باشد،وقت ✓

 ، ایجاد کند.درد خفیف معده تواند در فردمی و نام داردگرسنگی 

 

 : گوارش غذا ❖

ی هامولکول، شیمیایی گوارش با فرایند غذا را آسیاب و، مکانیکیگوارش دستگاه گوارش طی فرایند 

 کند.میی کوچک تبدیل هارا به مولکولها و لیپیدها ها، پروتئینمانند کربوهیدراتبزرگ 

 

 گوارش در دهان: ⧫

آن  یکیغذا و گوارش مکان دنیجو موجب ها،ها، زبان و دندانها، لبها و گونهآرواره یاسکلت یهاچهیماه

 نیا است. الزم ،یگوارش یها میبهتر آنز تیفعّال یکوچک برا اریبس یبه ذره ها غذا شدن ابیشود. آسیم

 کند.باعث مخلوط شدن بیشتر غذا با بزاق شده و بلع توده غذا را آسان می کار

 ست.ا هاآنزیم انواعی از موسین و مانند بیکربنات،یی هایونترکیبی از آب و ، بزاق 
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 حفرهدر کوچک  یبزاق یهابزرگ و غده بزاقیسه جفت غده 

  .کنندیبزاق ترشح م دهان،

ناحیه دهان: بنا گوشی، های بزاقی اصلی در غده ✓

 ای، زیرزبانیزیرآرواره

 کند.میبزاق به گوارش نشاسته کمک  میالزآآنزیم  ✓

 های درون دهان نقش دارد.است که در از بین بردن باکتریآنزیمی  ؛لیزوزیم ✓

 

 

 بلع غذا: ⧫

بلع به  ،با رسیدن غذا به حلق شود.میداخل حلق رانده  هنگام بلع با فشار زبان، توده غذا به عقب دهان و

 یابد.میادامه  ،شکل غیرارادی

  ،حلق مانند چهارراهی است که به دهان

بینی، نای و مری راه دارد. در هنگام بلع 

و راه  زبان کوچکبینی توسط  غذا، راه

بسته  (گلوتپیبرچاکنای )انای توسط 

ماند؛ بنابراین می شده و فقط راه مری باز

 شود.غذای خمیری وارد مری می

 

 واژه شناسی
 .دهنده آنزیم(آز )پسوند نشان + ترکیب واژه آمیلوم )به معنای نشاسته( =)آنزیم تجزیه کننده نشاسته(  آمیالز

 . کننده لیپید و پروتئین هستندهای تجزیه لیپاز و پروتئاز هم به ترتیب آنزیم
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ها، بسته )اسفنکتر( ابتدای مری در فاصله زمانی بین بلع بنداره

هنگام بلع  .کندیم یریجلوگ یاز ورود هوا به مراست و 

شود و حرکت کرمی آن غذا را میای حلق بسته دیواره ماهیچه

شل، و غذا  ،یمر یابتدادر این هنگام بنداره  راند.میبه مری 

 کندیم دایادامه پ یدر مر یشود. حرکت کرمیوارد م یبه مر

 شود. یغذا وارد معده م ،یمر یانتهاه بندار و با شل شدن

 شود. یشل م زین( بادگلو)شده با غذا  دهیبلع یخروج گاز ها یبرا بنداره مری، ✓

 . کندیکمک م یبه حرکت غذا در مر نزمیجاذبه  ✓

ترشح  یمخاط مادهبرای حرکت آسان توده غذایی،  ی وجود دارد کهیهاغدهدر دیواره داخلی مری،  ✓

 .کنندیم

 

  :)ریفالکس( برگشت اسید معده به مری ◊

به تدریج امکان آسیب به  و شودمیقباض بنداره انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسید اگر ان

 .مخاط مری وجود دارد

استفاده بیش از حد از غذاهای  مناسب وهای الکلی، رژیم غذایی نامصرف نوشابهسیگار کشیدن،  ✓

 .ی برگشت اسید هستندهااضطراب از علت تنش و ماده وآ

 

 گوارش در معده  ⧫

شدن معده باز یی دارد که با پرهاخوردگیمعده چین ای شکل لوله گوارش است. دیوارهمعده؛ بخش کیسه

 .دنشو یمباعث گوارش غذا آن حرکات و  عدهم رهیش تا غذای بلع شده درآن انبار شود. ،شودمی

 شود.میوارد روده باریک  ایجاد شده، که کیموس عد از آمیخته شدن کامل غذا با شیره معده،ب
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 شیره معده ◊

 یمجار حفرات معده را ایجاد کرده اند. و بافت پیوندی زیرین فرو رفته مخاط معده در ی پوششیهایاخته

 .ها راه داردحفره نیمعده، به ا یهاغده

 

ترشح  (3HCO-)  بیکربناتو ماده مخاطی مقدار زیادی  ،مخاط معده ی پوششی سطحیهایاخته

ای الیه ژله شود. ایندر سطح مخاط معده می ای چسبناکالیه ماده ژله وجود آمدن یکباعث به کنند کهمی

 .کندآنزیم محافظت می در مقابل اسید واز دیواره معده  ی،محکم خاصیت قلیایی داشته و با ایجاد سد

 

 های کناری.های اصلی و یاختهاند: یاخته شامل دو دسته یاخته های معدهغده

 ند.نکرا ترشح می ،لیپاز وپروتئاز مانند  ،ی معدههانزیمی معده، آهاغده ی اصلیهایاخته •

 پپسینبه   (HCl) اسیدپپسینوژن در اثر کلریدریک نامیم.می پپسینوژنپروتئازهای معده را به طور کلی 

 کند.تر میر پپسینوژن تبدیل آنرا سریعپپسین با اثر ب د وشومیتبدیل 

 کند. تر تجزیه میهای کوچکها را به مولکولآنزیم پپسین، پروتئین ✓
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 کنند.میترشح  )فاکتور( داخلی عامل وکلریدریک اسید  ،معده هایغده ی کناریهایاخته •

 ضروری هابرابر آنزیم آن در حفاظت از در روده باریک و B12ویتامینداخلی برای جذب  عامل ✓

 ست.ا

صورت برداشتن  درن الزم است. ی قرمز در مغز استخواهابرای ساختن گویچه B12ویتامین ✓

 افتد.میبه خطر  زندگی او خونی شده و و فرد دچار کم شودمیمعده، عامل داخلی ترشح ن

 

 حرکات معده ◊

 شوند.یم جادیآن ا یهاچهیانقباض ماه حرکات معده در اثر

 ،یمعده در سه جهت طول وارهید صاف یاچهیماه هیال یهااختهی

 .و موّرب قرار گرفته اند یحلقو

ی کرمی هاانقباض یابد ومیپس از هر بار بلع، معده اندکی انبساط 

، از باالی معده به به صورت موجیها شود. انقباضمعده آغاز می

 شود. بوده و باعث ترکیب غذا با شیره معده در معده. می سمت پیلور

 لوریانقباض پ شود.کیموس وارد روده باریک می کمی از با راندن غذا به سمت پیلور، بنداره پیلور باز شده و

گرداند. کرده و آنها را برای آسیاب مجدد و مایع شدن، به معده برمی یریدرشت غذا جلوگ یاز عبور ذره ها

 و با کاهش انقباض کندیحرکت م لوریبه سمت پ یمحکم انقباضیحلقه  ،یحرکات کرم داکردنیپ با شدت

 شود.یوارد م ک،باریمعده به روده  موسیلور،کیپ

 

 :حرکات آن گوارش در روده باریک و ⧫

ویژه در ابتدای آن انجام مراحل پایانی گوارش در روده باریک، به شود.میکیموس به تدریج وارد روده باریک 

 شود.می

  نام دارد.دوازدهه ابتدای روده باریک،  ✓
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گوارش نهایی  در حرکات رودهبه کمک  ،ریزندمیکه به دوازدهه  صفرا و لوزالمعدهشیره ، شیره روده

 دارند.کیموس نقش 

جمله  ی مختلف ازهایون عالوه بر ماده مخاطی، آب، ،ی پوششی مخاط روده باریکهایاخته شیره روده:

 .کنندمیترشح های گوارشی و برخی آنزیمکربنات بی

ی صفراوی، هاترکیبی از نمکد. صفرا دارای آنزیم ندار شود و)جگر(، ساخته می ی کبدهااختهتوسط ی ،صفرا

 فسفولیپید لسیتین است. بیکربنات، کلسترول و

 نقش اضافی کلسترول و روبینبیلیمانند دفع برخی مواد به محیط داخلی و  هادر گوارش و ورود چربیصفرا 

 دارد.

 .شودیم رهیصفرا ذخ سهیو در ک وارد، مشترک یمجرا کیکبد به  یصفراو یصفرا از راه مجار ✓

 میچند سال رژ که یافراد چربی غذا بستگی دارد.مصرف به میزان  میزان کلسترول در صفرا، ✓

 .سنگ صفرا قرار دارند دیدر معرض تول شتریداشته باشند، ب یپرچرب

 

های لوزالمعده کربناتو بی هاآنزیم .موازی با معده قرار گرفته است غده لوزالمعده در زیر و :شیره لوزالمعده

)مونومر(  )پلیمر( به تکپار تبدیل بسپارها مواد ودر گوارش شیمیایی  ریزند ومیاز راه مجرایی به دوازدهه 

 .نقش دارند

اگر ها این آنزیم شوند.و در قسمت دیگری فعال می شوندمیترشح  فعالغیرپروتئازهای لوزالمعده به شکل 

 شوند.میآنزیم  ی سازنده خودهاشوند، موجب تخریب یاختهبه صورت فعال وارد دوازدهه 

پروتئازهای دیگر را هم  وشده درون روده باریک فعال های لوزالمعده است که از آنزیم، تریپسین ✓

 کند.میفعال 

فرا ترکیبات صرسوب 
در(مانندکلسترول)

کیسه صفرا 

ایجاد سنگ در 
کیسه صفرا

بسته شدن مجرا و
ین  روبافزایش بیلی
خون

ایجاد درد و بروز
زردی در بافت
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 هاوارش شیمیایی چربیگ آمیالز(، )مانند ی لوزالمعدههاکننده کربوهیدراتی تجزیههاآنزیم لیپاز و ✓

 دهند.میک انجام یرا در روده بار هاکربوهیدرات و

 

 های شیره لوزالمعده و کار آنهاآنزیم

 میکار آنز جهینت مولکول مورد اثر مینام آنز

 دهاینواسیآم نیب وندیشکستن پ نیپروتئ نیپسیتر

 رهیزنج یانتها از دینواسیجدا کردن آم دیو پپت نیپروتئ دازیپپت یکربوکس

 چرب دیاس و سرولیگل جادیا ی(چرب) دیپیل پازیل

 دیپیاز فسفول چرب دیجدا کردن اس دیپیفسفول پازیفسفول

 دیساکار یتر د،یساکارید کوژنینشاسته، گل الزیآم

 سازندهی به واحدها لیتبد DNA مانند دهایاسکینوکلئ )دهایاسکینوکلئ کنندههیتجز میآنز) نوکلئاز

 

 )قندها( هاگوارش کربوهیدرات ◊

 

 واکنش،آب نیشوند. در ایم لیتبد د،یساکاریپل ای دیساکاریبه د میکمک آنز ها بهدیمونوساکار ✓

 .شودیآزاد م

 

 

انواع کربوهیدرات

کربن، مانند گلوکزترین نوع هیدراتسادههامونوساکارید

(   رقند و شک)مانند ساکاروز . گردداز اتصال دو مونوساکارید ایجاد میهادی ساکارید

مانند نشاسته. شوداز اتصال چندین منوساکارید تشکیل میساکاریدهاپلی
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مولکول  9ا ت 3مولکول درشتی شامل  ساکارید ونشاسته را به یک دی)در بزاق و لوزالمعده(  آمیالز  ✓

  کند.می گلولز تبدیل

 ساکاریدهاتر را به مونوی درشتهاکربوهیدارت )هیدرولیز( کافتآبی گوارشی با واکنش هاآنزیم ✓

 .ندکنمیتبدیل 

 شوند.میآنها ازهم جدا  پارها شکسته وپیوند بین تک با مصرف آب، به کمک آنزیم و ، کافتآبدر  ✓

 

 :ساکاریدآبکافت دی

 

 

 تر را بهدرشت یهادراتیکربوه و هادیساکاریدارند که د ییهامیآنز کباریروده  یهااختهی ✓

 .های روده شوندتا بتوانند جذب خون و یاخته کنندیم لیتبد دیمونوساکار

 

 :هاگوارش پروتئین ◊

  کند.میتر تبدیل ی کوچکهارا به مولکول هاآن را آغاز و هاپپسین در محیط اسیدی معده گوارش پروتئین

 .گوشت الزم است درون یوندیکالژن بافت پ یهاگوارش رشته یبرا نیوجود پپس ✓

پیوندهای  ک،باریروده  یهااختهی یهامیو آنز یپانکراس یزهااپروتئ تیفعّال جهیدر نت در روده باریک،

 شوند.میکافت شان یعنی آمینو اسیدها، آبسازنده هایبه واحد شود و آنهاشکسته میهاپروتئینپپتیدی 

 نام دارد. پیوند پپتیدی واسید،میان دوآمین دنپیو ✓

 

 :آبکافت پروتئین
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 :هاگوارش چربی ◊

یک  از پیوندباشد که می هاگلیسیریدتریی رژیم غذایی هافراوان ترین لیپید

  تشکیل شده اند.سه مولکول اسید چرب  مولکول گلیسرول و

 

صفرا وحرکات مخلوط کننده روده باریک . تبدیل آنها به قطرات ریز است ،هانخستین گام درگوارش چربی

 آنها اثر کند. تا آنزیم لیپاز بتواند بر کنندها را ریز میچربی

لیپیدهای دیگر همانند کلسترول  و هاگلیسیرید، تریکننده لیپیدها در دوازدههی تجزیههادیگر آنزیم لیپاز و

 ند.نکمیکافت فسفولیپیدها را آب و

 

چربی  هایهلسیتین، به قطر ی صفراوی وهانمک ✓

ریز ی بسیارهاآنها را به قطره چسبند ومیگلسیرید( )تری

 کافت کند.ا آبها رآن ؛ تا لیپازکنندمیتبدیل 

 

 مشاهده درون دستگاه گوارش ❖

 ی لوله گوارش را دید.هاتوان درون بخشمیروشی است که با آن  ،بینی )آندوسکوپی(درون 

 از  است که در یک سر خود دوربین دارد وپذیر انعطاف ای باریک ولوله ،بین )آندوسکوپ(درون

 شود.مییا برش جراحی وارد بدن  راه دهان و

ه برداری نمون و هلیکوباکترپیلوری عفونت در اثرسرطان معده، تشخیص  ،هابرای تشخیص زخم ،بیندرون

 رود.میکار به منظور سالمت بافت به

 )روشی برای بررسی کولون یا روده بزرگ است که به کمک آن  ،کولون بینی )کولونوسکوپی

 کنند.میرا تا محل اتصال به روده کوچک بررسی  روده بزرگ
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 دستگاه گوارشی هاتنظیم فعالیت جذب مواد و : 3گفتار ❖

 

محل افتد. به مقدار کم اتفاق می در دهان و معده که بدن، جذب نام دارد یداخل طیبه مح مغذی ورود مواد

 .یک استبارروده در اصلی جذب مواد 

 

 جذب مواد در روده باریک ❖

 شود.میی فراوانی دیده هاپرز ی آنهاد که رونی حلقوی وجود دارهاچین ،در دیواره روده

 نام های میکروسکوپی، بهخوردگیسمت فضای روده، چین ی پوششی روده باریک درهاغشای یاخته

 .دارند پرزریز

 های روده باریک برای افزایش جذب مواد غذایی:سازگاری •

تا چند  ،پرزها سطح داخل روده باریک را که درتماس با کیموس استریز ، پرزها وهامجموعه چین -1

  دهند.میصد برابر افزایش 

شود تا یکه انقباض آنها، موجب حرکت پرزها م دارند وجود یاچهیماه یهااختهیدر مخاط روده  -2

 .انجام شود یشتریجذب ب

دارد. در این حساسیت شود، یافت می جو وپروتئین گلوتن که در گندم  ، فرد بهسلیاکدر بیماری  ✓

درنتیجه  روند.میبین  حتی پرزها از پرزها وریز ی روده تخریب شده وهایاخته، گلوتندر اثر فرد 

 شود.میبسیاری از مواد مغذی مود نیاز بدن جذب ن و کردهسطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا 

 

سپس جریان خون وارد  ی پوششی هر پرز، به شبکه مویرگی درون پرز وهامواد پس ازعبور از یاخته

  شوند.می

 شود.میوارد  گوارش لیپید به آن ی حاصل ازهامولکولک مویرگ بسته لنفی نیز وجود دارد که ، یپرز در هر
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 هااسیدآمینو جذب گلوکز و ◊

 ،ای همراه با سدیمویژه گلوکز با کمک مولکول ناقل

انرژی شود. میوارد یاخته پرز روده  انتقالیهمروش به

 شود.میشیب غلظت سدیم فراهم  ، ازاین انتقالالزم برای 

 بیش ،میپتاس – میسد ۀدهندانتقال نیپروتئ تیبا فعّال

انتشار تسهیل گلوکز با  سپس شده وحفظ  میغلظت سد

 شود.میای وارد فضای بین یاخته ،شده

 مانند گلوکز است.عبور اکثر آمینواسیدها از غشای یاخته پرز،  ✓
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 هاجذب لیپید ◊

 

 هستند. ،پروتئین ، کلسترول وهافسفولیپید ،گلیسیریدتریذراتی شامل  هامیکرونکیلو 

 ند.شومیساخته  پروتئین ترکیب انواع لیپید واز  ،لیپو پروتئینی هامولکول ✓

 

نسبت  پرچگال زیاد بودن لیپوپروتئین   ✓

احتمال رسوب کلسترول در  ،چگالبه کم

 دهد.میدیواره سرخرگ را کاهش 

: چگالعلل افزایش لیپوپروتئین کم ✓

، کم شدهف چربی اشباعمصر چاقی،

 .ازحد کلسترولمصرف بیش تحرکی و

 

 

های حاصل انتشار مولکول
ها به درون ازگوارش لیپید

یاخته پرز

دوباره ساخت 
ریدگلیسمولکول تری

در پرز
کیلومیکرونایجاد 

ه رانی ببرونخروج با 
اییاختهمایع بین

ه ورود کیلومیکرون ب
مویرگ لنفی

ذرات ورود 
ا کیلومیکرون همراه ب

به خونلنف

ها ذخیره شدن لیپید
بیدر کبد یا بافت چر

ئین تولید لیپوپروت
در کبد

انواع لیپوپروتئین

گال  چلیپوپروتئین کم
(LDL)

پروتیئن<کلسترول
رسوب کلسترول در دیواره

ها و مسدود کردن  سرخرگ
مسیر عبور

لیپو پروتئین پر چگال  
(HDL)

پروتئین>کلسترول 
جذب کلسترول موجود در 

دیواره
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 مواد معدنی  جذب آب و ◊

  .شوندمی انتقال فعال جذب گوناگون از راه انتشار ومواد معدنی آب به روش اسمز و 

 آهن با انتقال فعال.  مانند جذب کلسیم و •

  برای جذب کلسیم ،ویتامینD  دهنده کلسیم ویتامین به ساخت پروتئین انتقال زیرا این ،الزامیست

 کند.کمک می

 

 هاجذب ویتامین ◊

اختالل در و  دنشومیهمراه آنها جذب  و هامانند چربی (A ،  D، E ، K) چربی ی محلول درهاویتامین

 در بدن منجر شود. شح صفرا ممکن است به سوء جذب آنهاتر

 شوند.میبا انتشار یا انتقال فعال جذب  ی محلول در آبهاویتامین

 شود.میهمراه با عامل داخلی معده به روش درون بری، جذب  (B12ویتامین ) ✓

 

 روده بزرگ و دفع ❖

 )محل اتصال روده باریک به روده بزرگ(، ابتدای روده بزرگ

 رودهادامه  گردد.میختم آپاندیس نام دارد که به روده کور 

 لی، تشکرونییپا کولونو  افقی کولون ،باالرو کولون از بزرگ

 انتهای در شود.یم یمنته رودهراستشده است که به 

 ارجیبنداره خ )ماهیچه صاف( و داخلی بنداره، رودهراست

 د.)ماهیچه مخطط( قرار دار

ی پوششی مخاط آن، هایاخته روده بزرگ پرز ندارد و ✓

 کنند.میولی آنزیم ترشح ن ،کنندمیماده مخاطی ترشح 
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 ند.شومیوارد روده بزرگ  ،ی گوارشیهامانده شیرهباقی ی مرده وهانیافته یاختهگوارش  ومواد جذب نشده 

روده، با ورود مدفوع به راست .آیدجذب شده و مدفوع به شکل جامد در می هایون آب ودر روده بزرگ، 

 شود.یانجام م یاراد صورتو سرانجام دفع به افتدیانعکاس دفع به راه م

  گلوکز و دارند سلولزکافت کننده آب میآنز ک،باریروده  یانتها وبزرگ روده  ستیهمز یهایباکتر 

ها، یباکتر نیا .گلوکز را جذب کند نیتواند اینم بزرگ روده یکنند، اما بافت پوششیم دیتول

 نیعالوه بر آن، ا را جذب کند. آنها تواند می بزرگسازند که روده یم  Kنیتامیو و دیاسکیفول

روده  یپوشش یها اختهیکشند و از  یزا را میماریب یهایباکتر ،یترشح مواد سم با هایباکتر

 .کنندمی حفاظت بزرگ

 تا تعداد شده اند یساز یغن دیمف یها یباکتر مانند ماست، بایار )پروبیوتیک(، زیست ییموادغذا ،

 دهند. شیافزا گوارش را در لولههای مفید باکتری

 

 گردش خون دستگاه گوارش ⧫

بلکه از راه  ،گرددمیطور مستقیم به قلب برنخون لوله گوارش به

ی دیگر به هاسپس از راه سیاهرگو ابتدا به کبد  سیاهرگ باب،

 رود.میقلب 

 شیدستگاه گوارش افزا خون انیجر زانیپس از خوردن غذا، م

 که:، برای اینابدییم

  .شود نیتأم شتریب تیفعّال یبرا گوارشز دستگاه این  -1

  جذب شده، به کبد منتقل شوند. یمغذ مواد -2

نیز در  هابرخی ویتامین موادی مانند آهن و پروتئین ساخته شده و مواد جذب شده گلیکوژن و از، در کبد

 شوند.میآن ذخیره 
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 ی گوارشیهاتنظیم فرایند ❖

 

 

انجام  خودمختار یدستگاه عصبنام  به یاز دستگاه عصب یرا بخش دستگاه گوارش یعصب میتنظ -1

 دارد.  ناخودآگاه تیفعّالکه  دهدیم

برای نمونه ترشح بزاق در اثر فکر کردن به غذا؛ در  -

حس اعصاب پادهم تیبا فعّال این حالت

، دستگاه (کیسمپات)حس هم و( کیپاراسمپات)

 یهارا به غده مغزی عصب امیخودمختار، پ یعصب

 شود.یم ترشح یو بزاق به شکل انعکاس رسانده یبزاق

 

 

مرکز ، عبور غذا ازحلق هنگام بلع و .استی دیگر بدن هماهنگ ها، با فعالیت بخشی گوارشیهاانجام فعالیت

 نای بسته و ،درنتیجه وکرده مهار  آن قرار دارد، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک، النخاعبصل بلع در

 شود.میتنفس برای زمانی کوتاه متوقف 

 کند.میضربان قلب را تنطیم  بسیاری از اعمال حیاتی مربوط به بدن مانند تنفس و ،بصل النخاع ✓

 

 است که  ،)از مری تا مخرج(گوارش  دیواره لولههای یاخته عصبی شبکه، ایدستگاه عصبی روده

  .کندمیلوله گوارش تنظیم  را در ترشح و تحرک

های تنظیم فرایند
گوارشی

خود مختاردستگاه عصبی . 1
و ( حسهم)سمپاتیک فعالیت اعصاب 

(حسپادهم)پاراسمپاتیک

های لوله گوارشترشح هورمون از یاختهریز دروندستگاه. 2
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های ای درون پرزها با تحریک یاختهی ماهیچههایاخته -

 ند. شومی هاموجب حرکت پرز ای،دستگاه عصبی روده

دستگاه عصبی  تواند مستقل ازمی ایرودهدستگاه عصبی  ✓

 فعالیت کند. ،خود مختار

 

به این  د.نگذارمیبر عملکرد آن تاثیر  د ونای ارتباط دارحس با دستگاه عصبی رودههم حس واعصاب پادهم

 دهند.می افزایشفعالیت دستگاه گوارش را  حسپادهماعصاب   ترتیب که: 

 دهد.می کاهشرا دستگاه گوارش فعالیت  حسهماعصاب 

 

در ها این یاخته .شودکننده هورمون انجام میهای ترشحتوسط یاخته ،هورمونی گوارشتنظیم   -2

همراه دستگاه عصبی  ریزند ومیبه خون  هااین هورمون .ی مختلف معده و روده قرار دارندهابخش

 کند.میی دستگاه گوارش را تنظیم هافعالیت

در پاسخ به  از دوازدهه و سکرتین ✓

با  و شدهبه خون ترشح  ،کیموس ورود

ترشح افزایش اثر بر پانکراس موجب 

 .گرددمیکربنات بی

دیواره ی هابعضی یاخته از گاسترین، ✓

  شود.میپپسینوژن  باعث افزایش ترشح اسید معده و مجاورت پیلور قرار دارند ترشح و معده که در

  :واژه شناسی

 است.: به معنی ماده ترشح شده سکرتین

 ای است که معده آن راگاسترین معنای مادهو ای یونانی به معنی معده است واژهگاستر : گاسترین

 کند.ترشح می 
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 وزن مناسب ⧫

 رهیذخ یچرب بافت و در لیتبد یدر بدن به چرب (نیو پروتئ دراتیکربوه ،یچرب) یاضاف یغذا اضافه وزن:

 مصرف شود.  یانرژ دیتول یشود تا بعد برا یم

  ی:امروز جوامعدر یاضافه وزن و چاق شیعلت افزا ✓

 (نیریپرچرب وش یغذاها) یپر انرژ یاستفاده از غذا ها -1

  از تنش ییرها یبرا مانند غذا خوردن یعوامل روان -2

 تحرک بدون ایتحرک کم یِزندگ وهیش -3

 عوامل ژنتیکی  -4

 

شدت الغرند. عوامل خورند و بهمیکمتر از نیاز خود غذا  ،اشتهایی عصبیبیافراد دچار  کمبود وزن:

 در تمایل این افراد به الغری نقش دارد.  ژنتیکی، تبلیغات و فشار اجتماعی 

 هاکاهش استحکام استخوان آهن مود نیاز، کاهش دریافت کلسیم وتواند باعث اشتهایی عصبی میبی

 شود.، ست قلبییحتی ا ، ضعف ماهیچه قلب وخونیوکم

گردد. تعیین وزن مناسب براساس نمایه میاستفاده  نمایه توده بدنیاسب، از برای تعیین وزن من ✓

  شود:افراد در سنین مختلف ،متفاوت است و با رابطه زیر محاسبه میتوده بدنی برای 

 

 

 

 

 

 

 

  

 سال 20کمتر از  افرادی برا بدنیتوده  هیدرصد نما

 (BMIتوده بدنی ) وضعیت

 18.5کمتز از  کمبود وزن

 24.5 - 18.5 طبیعیوزن 

 29.5 - 25 اضافه وزن

 30از  بیشتر چاقی

بدنی

های مرتبط بیماری
با چاقی

سکته قلبی و 
شدن  تنگمغزی

هاسرخرگ

بعضی  
هاسرطان

2دیابت نوع
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  جانداران گوارش درتنوع :  4گفتار  ❖

 

کنند. میبا انتشار دریافت  ،طور مستقیم از محیطد مغذی را از سطح یاخته یا بدن بهبرخی از جانداران موا

  .کنندمیسطح یاخته جذب  یاختگان تمام مواد مغذی را ازبرخی تک 

 .کندمیجذب از سطح  رامغذی مواد  دستگاه گوارش است و فاقد دهان و کرم کدو -

 

 ای:گوارش درون یاخته -1 ❖

 .است یااختهیگوارش درون  ن،یکند. بنابرایم دایها گوارش پمیآنز به کمک گوارشی چهیکُر در ییمواد غذا

محیط به حفره  عذا را از ها، حرکت مژکپارامسی در -

 کریچه غذایی، کند. در انتهای حفرهمیدهانی منتقل 

کریچه غذایی در سیتوپالسم حرکت  شود.میتشکیل 

که  )لیزوزوم( تنکافندهکند. اندامکی به نام می

آنزیم  پیوندد ومیی گوارشی است به آن هادارای آنزیم

مواد گوارش یافته  کند.میخود را به درون کریچه آزاد 

مواد گوارش نیافته در کریچه باقی  گردد ومیجذب 

 اتیمحتو گویند.می کریچه دفعیکه به آن  مانند،می

 شود.یخارج م اختهی یراه منفذ دفع ازدفعی  چهیکُر

 

 ایبرون یاختهگوارش  -2 ❖

محیط  ای برای گوارش غذا دارند. این جایگاه در خارج ازجایگاه ویژهانوران درون بدن خود بسیاری ازج

 ریزند.در آن میهای گوارشی است، و آنزیم ی بدنهایاخته خون و خارج ازداخلی یعنی 
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 حفره گوارشی ⧫

در کیسه منشعبی  )هیدر( هامهرگانی مانند مرجانبی درگوارش 

 شود.میبه نام حفره گوارشی انجام 

این حفره فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد و گردش 

این حفره،  یی درهایاختهمواد درون این کیسه و انشعابات آن است. 

کنند که فرایند گوارش برون یاخته ای را آغاز مییی ترشح هاآنزیم

  .کنندمی

 بیگانه خواریمواد مغذی را با این حفره، ی دیگر هایاخته

ای در که فرایند گوارش درون یاخته کنندمیدریافت )فاگوسیتوز( 

 افتد. آن اتفاق می

با تشکیل یک کیسه غشایی در  تذرا ،بیگانه خواریدر  ✓

 شوند. میبه یاخته وارد  ،غشا

روش مشابهی در تغذیه  ی پهن نظیر پالناریاهاکرمدر برخی 

 شود.میمشاهده 

 

 لوله گوارش  ⧫

امکان جریان یک طرفه غذا را بدون مخلوط شدن غذای  گیرد ومیاین لوله در اثر تشکیل مخرج شکل 

 .ردیگیم شکل دستگاه گوارش کامل جه،یدر نت کند.میمواد دفعی فراهم  گوارش یافته و

 

 ملخ: ◊

ذای خرد شده از ، غکندمیمواد غذایی را خرد و به دهان منتقل  هابا استفاده از آرواره ای گیاهخوار وحشره

 .شودمیوارد  دانچینهطریق مری به 
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 .گرددمیذخیره طور موقت بهدرآن نرم و  بخش حجیم انتهای مری است که غذا دان،چینه ✓

. کندیها را آغاز مدراتیکربوه بزاق، گوارش الزیکند. آمیم از دستگاه گوارش لغزنده عبور ی، غذا را برابزاق

 خرد دارد که به ییهامعده دندانهشیپ وارهیشود. دیم وارد معدهشیپبه نام  یغذا به بخش کوچک سپس

 . کنندیکمک م ییمواد غذا شتریشدن ب

حرکات  کنند.میکمک غذا گوارش  معده، بهو ریختن آن در پیشبا ترشح آنزیم ، معده یهاسهیک و معده

 معده وارد و گوارش یهاسهیکنند که به کیم جادیا یزیها، ذرات رمیمعده و عملکرد آنزشیپ یکیمکان

. جذب، شودیکامل م یااختهینبرو

 . ردیگیم صورت معدهدر 

 پس از عبور از افتهیمواد گوارش ن

وارد و آب و  رودهتراسبه  روده

و سرانجام مدفوع  آن جذب یهانوی

 شود.یدفع م مخرجاز 

 

 

دهد تا به دفعات میاین ساختار به جانور امکان  .دارند دانچینهخوار، پرندگان دانه کرم خاکی و ✓

 انرژی مود نیاز خود را تامین کند.کمتر تغذیه و 

خش ب سنگدان از دارند. سنگدان ،کروکودیل برای آسیاب غذا خوار، ماهی خاویاری وپرندگان دانه ✓

 ای دارد.ساختار ماهیچه عقبی معده تشکیل و

 

دهان مری دانچینه معدهپیش معده رودهراست مخرج
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 دارند.گوسفند معده چهار قسمتی  نظیر گاو و پستانداران نشخوار کننده ◊

  یرابیس به نام یبزرگ سهیک -1

  ینگار به نام یبخش کوچک -2

 هزارال به نام هیالهیاتاقک الیک  -3

 ردانیش ای واقعیمعده  -4

 

با نشخوار کردن وارد دهان ، غذا را فرصتی مناسب یا مکانی امن خورند تا درمیاین جانوران به سرعت غذا 

 دوباره بجوند. و کنند

غذای نیمه جویده بلعیده ابتدا 

در  و گرددمی سیرابیوارد  ،شده

قرار  هاآنجا در معرض میکروب

به کمک  هامیکروب .گیردمی

 حرارت بدن و ،مایعات ترشح

را تا حدودی غذا  ،حرکات سیرابی

 .دهندمیگوارش 

 

 بخش باالیی معده

 
 

 بخش پایینی معده
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 ،بعد از بلع دوباره. شودمیطور کامل جویده گردد و غذا بهمیدهان بر  و نگاریبه  هااین توده در مرحله بعد،

رفته تا  هزارالبه مواد سپس  شود.میی نگاری راهی به حالت مایع به سو گردد ومیوارد سیرابی غذا 

 .کنندعمل  ی گوارشیهااین محل آنزیم درشود تا  دانشیر وارد و آبگیری شده

 لوله گوارش نشخوار کنندگان:مراحل حرکت غذا در  ✓

 

توانند ها میزیرا میکروب کنندگان، وجود میکروب برای گوارش سلولز ضروری است.در نشخوار ✓

 آنزیم الزم برای تجزیه سلولز را تولید کنند.  

 

می عمل گوارش میکروبی پس از گوارش آنزیمثل اسب،  ،کنندهخواران غیرنشخوارگیاه در ◊

 .گیردمیصورت 

گوارش سلولز در روده باریک  .کنندمیکافت ، سلولز را آبکوری رودههامیکروب اسبدر  -

 از مواد غذایی باید دفع شود. یبخشدر نتیجه  گردد ونجام نمین جانور اآ

 

 سلولز بیشتری مواد گیاهی و خواران ؛ زیرا علفخواران استتر از علفخواران کوتاهطول روده گوشت

مواد جانوری و پروتئین دشوارتر است. در نتیجه نسبت به  کنند وگوارش مواد گیاهیمیمصرف 

 کند. خواران برای هضم و جذب بهتر مواد غذایی گیاهی کمک میطول بیشتر روده به علف

غذا

دهان

مری سیرابی

نگاری

مری
جویدن مجدد 

در دهان

مری

سیرابی نگاری

هزلرال

شیردان روده

مخرج


