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 مـده تـــزیس ۀ زوـــج

ذب مواد ــوارش و جــگ ل دوم:ـفص 

گردآوری : علی اصغر کردی

www.Nomreyar.com - وبسایت آموزشی نمره یار



2

درسی  از   کتابشود بعد از مطالعه   راین توصیه میتذکر: این جزوه فقط به عنوان مکمل کتاب درسی است و نه جایگزین آن ، بناب

 استفاده شود. در ضمن مطالب داخل کروشه بیشتر بدانید هستند. این جزوه

اندامک هم   و   سلول هم از تعداد ی اندامکاست    زنده از سلول  ساخته شده دانید  بدن  تمام موجودات مقدمه: همان طور که می

کنیم  و سپس  از  ختصار  یادآوری میهای سازندۀ سلول را به ا بنابراین  ابتدا  مولکول از تعدادی مولکول ساخته شده  است 

 آوریم: ها  و کار آنها سخن به میان  می اندامک

کنند یا به عبارتی زمینۀ فعالیت  می زندگی را فراهم  موادی که زمینۀ :مواد معدنی 

 کنند. ها کمک می کنند و به آن مواد آلی را ایجاد میهایسازندۀبدنموجوداتزندهمولکول

 شود. ها ایجاد می های حیات ) رشد و نمو و ....(توسط آن ویژگی: مواد آلی 

ها محیط خارج از بدن موجودات زنده است ولی برای زندگی  موادی هستند که منبع اصلی آن  دنی:ـواد معـم

های شیمیایی بدن موجودات زنده است،  ین مادۀ معدنی، آب است که محیط واکنشتر موجودات زنده ضروری هستند. مهم

 نتقال دهندۀ مواد است و ...حالل مواد بوده، ا

آن مواد قندی و اد اولیۀ اصلی فتوسنتز است که با استفاده از اکسید کربن است که یکی از مو مادۀ معدنی مهم دیگر دی

اکسید  دی ، کربنواقع کربن عنصر اصلی مواد آلی است همچنین در تنفس سلولیشود؛در  سپس سایر مواد آلی ساخته می

مواد است.  در تنفس سلولی باشد و اکسیژن که مادۀ معدنی مهم دیگری است یکی از مواد مصرفی یکی از مواد دفعی می

ها، و  نند نیتراتدارد ما های خاص خود را نقش زنده وجود دارد که هر کدام معدنی دیگری هم در بدن موجودات 

 گیرند. روند و در مبحث گیاهی مورد توجه قرار می ها و اسیدهای نوکلئیک به کار می که در ساخت پروتئین ها و...  فسفات

آیند و معموالً توسط موجودات زنده  موادی هستند که از ترکیب کردن مواد معدنی به دست می مواد آلی )زنده(: 

لی مادۀ آلی در بدن موجودات زنده وجود دارد:شوند. چهار گروه اص ساخته می

نوکلئیک اسیدها   -ها  پروتئین  -لیپیدها     -ها  کربوهیدرات

یک مطلب بسیار مهم و اساسی این است که بسیاری ازکه به بررسی مواد آلی بپردازیم  قبل از این: مر و مونومر پلی

 شوند.  می ( گفته مر)بَسپارپلیبه صورت کلی  های درشتی هستند که مواد آلی به صورت مولکول

ها  شده است مونوساکارید د ساخته شون ( گفته میپارمونومر)تکتر که  مر از پیوند بین تعدادی مولکول کوچک هر پلی

ه صورت ها)تنها گروهی از لیپیدها که ب ها، اسیدهای چرب مونومر موم ها ، آمینواسیدها مونومر پروتئین مونومر کربوهیدرات

هایی هم هستند که از اتصال دو مونومر  البته مولکولمر هستند( و نوکلئوتیدها مونومر اسیدهای نوکلئیک هستند.  پلی
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)مانند پپتیدها که از اتصال شوند می  ها( و یا اتصال چند مونومر محدود ساخته ساکاریدها از گروه کربوهیدرات ) مانند دی

به طور کلی برای اتصال بین مونومرها نوعی واکنش به نام سنتز آبدهی وجود  شوند(. صل میتعداد کمی آمینواسید حا

ها  شود در ادامه این واکنش دارد و برای جدا کردن مونومرها از یکدیگر واکنش دیگری وجود دارد که هیدرولیز گفته می

کنیم: را بررسی می

گروه  از یک مونومر با Hدخالت آنزیم، یک گروه  برای پیوند بین دو مونومر با سنتز آبدهی:

 پیوندند. از مونومر دیگر به صورت آب جدا شده و دو مونومر به هم می OHهای شــواکن 

به یک مونومر Hبرای جدا شدن دو مونومرِ متصل به هم ، با دخالت آنزیم ، گروه  هیدرولیز:

شوند. شود و دو مونومر از هم جدا می به مونومر دیگر اضافه می OHو گروه  

ها  طور که از تعریف آن . در ضمن همانزاست انرژیاست در حالی که هیدرولیز خواه  انرژی نکته: سنتزآبدهی واکنشی

انرژی      آنزیم       شود. یشود ولی در هیدرولیز آب مصرف م آید در سنتزآبدهی آب تولید می برمی

آنزیم    +انرژی

ساکارید یک دی           مونوساکارید           مونوساکارید 

های کربوهیدراتی هستند. مونوساکاریدها: واحد سازندۀ دیگر گروه -1 

د.شون ساکاریدها: از پیوند بین دو مونوساکارید ساخته می دی -2                                 اه کربوهیدرات-1

اند. ساکاریدها: از اتصال تعداد زیادی مونوساکارید ساخته شده پلی -3

، بعضی دیگر پنج کربنی هستند ماننداولینمحصولفتوسنتزهستند  )تریوز(بعضی مونوساکاریدها سه کربنی  :مونوساکاریداه

لی معروفترین مونوساکاریدها روند. و به کار می DNAدر ساختار که  دئوکسیریبوزو  RNA  که در ساختار ریبوزمانند

باشند که در تولید انرژی نقش دارند . البته گلوکز و فروکتوز قند موجود  می گاالکتوزو  فروکتوز ،گلوکزکربنی هستند که شامل  ، شش

نسان و بسیاری از موجودات های بدن ا تر سلول گلوکز سوخت اصلی بیش ها هم هستند و در ضمن در بسیاری از میوه

 زندۀ دیگر است. گاالکتوز بخشی از قند موجود در شیر است.
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 ترین آنها عبارتند از :  شوند و مهم از پیوند بین دو مونوساکارید ساخته می ساکاریداه: دی

 چغندر قند وجود دارد. گلوکز + فروکتوز                 ساکارز + آب .  ساکارز در بیشتر گیاهان و از جمله نیشکر و

 مالتوز + آب . مالتوز در جوانۀ جو به مقدار فراوان وجود دارد.              گلوکز + گلوکز  

 باشد. گلوکز + گاالکتوز                الکتوز + آب .  الکتوز قند موجود در شیر می

 باشد. ساکارید باال تولید انرژی می توجه: نقش هر سه دی

       

 

است و در  ای در گیاهان اعضای این گروه در ذخیرۀ انرژی نقش دارند مانند نشاسته که قند ذخیره از بعضی ساکاریداه: پلی

شود و  هم ذخیره می ()نشادیسههای مخصوصی شود و البته در پالست گیاهی تولید می  کلروپالست)سبزدیسه( سلول

و  دهد.  کند و مورد استفاده قرار می درولیز کرده و به گلوکز تبدیل میرا هی  سلول گیاهی در مواقع نیاز به انرژی، آن

ای به مقدار فراوان یافت  های کبد و ماهیچه در انسان در سلول هاست ای در جانوران و قارچ گلیکوژن که قند ذخیره

قرار دارد و بیشترین وزن  های گیاهی ر دیوارۀ سلولسلولز که در ساختا و بعضی دیگر نقش ساختاری دارند مانند شود. می

در کیتین   ترین مادۀ آلی طبیعت است(. دهد)سلولز فراوان مربوط به سلول گیاهی و به طور کلی کل گیاه را تشکیل می

ساکارید نشاسته، گلیکوژن و سلولز از  هر سه پلی به کار رفته است و اسکلت خارجی حشرات ها دیوارۀ سلولی قارچ

هاست  ها در نوع پیوندهای بین گلوکزها و شکل مولکول آن شوند و تفاوت آن ساخته می اتصال تعداد زیادی گلوکز

  است]مونومر کیتین، گلوکز نیست[. یدار ولی سلولز خط نشاسته و گلیکوژن هر دو به صورت شاخه
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وند.ش از پیوند یک مولکول گلیسرول با سه اسید چرب حاصل می گلیسریدها: تری -1

شوند. چرب و یک گروه فسفات حاصل میاسید از پیوند یک مولکول گلیسرول به دو : فسفولیپیدها -2        لیپیداه-2

شوند. از پیوند بین تعداد زیادی اسید چرب حاصل می: ها  موم -3

ندارند.د ولی اسید چرب ای دارن ساختاری چهار حلقه: استروئیدها -4

ز ها بیشتر ا ه نقش ذخیرۀ انرژی دارند و البته مقدار انرژی ذخیره شده در آنها هستند ک یا همان چربی: گلیسریدهاتری

انرژی  گیاهانساکاریدهایی مانند نشاسته است ) بیش از دو برابر( بنابراین در بدن جانوران و  انرژی ذخیره شده در پلی

ضمن  ها دارند و در هایی مانند قلب و کلیه گیری در اطراف اندام د. البته در بدن جانوران و انسان نقش ضربهکنن ذخیره می

 در زیر پوست نقش عایق در برابر سرما دارند.

باشد. ویژگی خاصی  های آن می ها شرکت در ساختار غشاها در سلول و اندامک نقش اصلی این مولکولفسفولیپیدها: 

دوست)گلیسرول  ها هم بخش آب ها برای غشا مناسب باشند این است که در مولکول آن ده است این مولکولکه باعث ش

 گریز)دو اسید چرب( وجود دارد و هم بخش آبدهند و قطبی هستند  که سر مولکول فسفولیپید را تشکیل می+ فسفات( 

های محلول  ولین مسئله باعث شده در حالی که مولکهم دهند . باشند و دم مولکول فسفولیپید را تشکیل می که ناقطبی می

ها عبور کنند البته خود مولکول آب به علت اندازۀ کوچکی که  توانند از بین آن گیرند اما نمی ها قرار می در کنار آن در آب

لی مواد محلول در اند عبور کند و تواند از بین فسفولیپیدها که به صورت دوالیه در غشا قرار گرفته دارد به مقدار کم می

 بری( و اگزوسیتوز های غشا استفاده کنند و یا با روند آندوسیتوز )درون آب برای عبور از غشا یا بایستی از پروتئین

ها به راحتی در فسفولیپیدهای غشا حل شده واز آن عبور  ولی لیپیدها و مواد محلول در آن جا شوند. جابهرانی(  )برون

ها  این مولکولالیۀ غشا به الیۀ دیگر بروند. توانند از یک ولیپیدها به هم متصل نیستند وحتی میکنند توجه شود که فسف می

های دیگری هم در غشا وجود دارد که در بخش غشا  ها دارند ولی مولکول بیشترین تعداد را در غشای سلول و اندامک

توضیح داده شده است.
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:موم ها  گریزی در موم گریزند ولی شدیدترین حالت آب اگرچه همۀ لیپیدها آب ستند.مری از اسیدهای چرب ه پلیها

ها حضور دارند. مثالً در  به همین دلیل در جاهایی که باید نفوذناپذیری نسبت به آب وجود داشته باشد موم شود دیده می

کوتین وجود دارد که نوعی موم  ۀهای جوان قرار دارد ماد ها و ساقه ها ، میوه پوستک)کوتیکول( که روی روپوست برگ

 کاسپاری در ریشۀ گیاهان است نیز نوعی موم است. است و یا سوبرین که در ساختار نوار

 

 گریزی جزء این گروه هستند.  ساختاری کامالً متفاوت با سایر لیپیدها دارند و فقط به دلیل خاصیت آباستروئیدها: 

سازد که دو نوع  ها، ترکیباتی به نام لیپوپروتئین را می به همراه پروتئینه نام دارد ک کلسترولها  ترین نوع آن معروف

های قلبی  ماریکند و باعث فشار خون و بی ها رسوب می رگ درکه کلسترولش بیشتر است و  (LDL )چگال دارد نوع کم

جلوگیری   LDL نوع  از رسوب کند بلکه نه تنها رسوب نمی که پروتئینش بیشتر است (HDL) آن شود ولی پرچگال می

کلیه  های فوق های بخش قشری غده های جنسی و هورمون ها) هورمون و تعدادی از هورمون Dدرضمن ویتامین  دکن می

  شوند. از کلسترول ساخته میهم  شامل کورتیزول و آلدوسترون(

 استروئیدها گروهی از لیپیدها که نه اسید چرب دارند و نه گلیسرول.نکته:  

  های جانوری وجود دارد. در غشای سلول فقطسترول کلنکته:  

تری نسبت به دو  تر و متنوع های مهم هایی هستند که از نظر زیستی بسیار مهم هستند و نقش مولکول ها  : پروتئین -3

سه  و عالوه بر اند ساخته شده آمینواسیدتر به نام  ها از پیوند تعدادی مولکول کوچک دارند. این مولکول گروه قبلی

هم هستند و البته  نیتروژن عنصر کربن، هیدروژن و اکسیژن که در تمام مواد آلی ذکرشدۀ قبلی وجود دارد دارای عنصر

ها نقش ساختاری دارند) مانند تار عنکبوت، مو ، ناخن و ...(  هم دارند. بعضی پروتئین  گوگردبعضی از آمینواسیدها 
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مرغ و کازئین در شیر( گروهی انتقال دهنده هستند) مانند  ومین در سفیدۀ تخمای دارند) مانند آلب بعضی دیگر نقش ذخیره

ها(، گروهی نقش دفاعی دارند) مانند اینترفرون، پادتن،  های قرمز خون و میوگلوبین در ماهیچه هموگلوبین در گلبول

ای  ها(، گروهی نشانه ن در ماهیچهپرفورین، پروتئین مکمل و لیزوزیم( ، گروهی منقبض شونده هستند) مانند اکتین و میوزی

ها نقش آنزیمی دارند یعنی  ها این است که گروه زیادی از آن ترین نقش پروتئین های پروتئینی( و البته مهم هستند) هورمون

 رسانند.  ها را به انجام می یا آن بخشند و های شیمیایی سرعت می به واکنش

 ها گیری پروتئین شکل

  شود که در واقع ساختار اول پروتئین پپتید گفته می آید که پلی آمینواسید یک رشتۀ خطی حاصل می ابتدا از اتصال تعدادی

شکل بگیرد. باتوجه به  حتماً حداقل باید ساختار دومطور معمول کاری قابل انجام نیست و  است ولی با این ساختار به

شود و ساختار دوم  پیوندهای هیدروژنی تشکیل می ردپپتید وجود دا میل پیوندی که بین بعضی از آمینواسیدها در پلی

در اثر پیوندهای آبگریزِ  ها باشد. در گروهی از پروتئین ای صفحه و یامارپیچ گیرد که ممکن است به صورت  شکل می

آمینواسیدهای آبگریز در کنار  Rهای  گیرد به این صورت که بخش هایی از ساختار دوم ساختار سوم شکل می بخش

اشتراکیویونیر قرار گرفته و سپس با پیوندهای مانند پیوندهای یکدیگ شود این  این ساختار تثبیت می هیدروژنی،

های آبدوست در سطح کره هستند و با آب  های آبگریز در داخل و بخش باشد و بخش میکروی  ساختار)سوم( به صورت

 ها با این ساختار است(. ای از پروتئین ها نمونه در تماس هستند)میوگلوبین در ماهیچه

ن نیز خواهد بود که از کنار هم قرار گرفت چهارم پپتیدی ساخته شده باشد دارای ساختار اگر پروتئینی از چند زنجیرۀ پلی

   دهد. گیرد و هر زنجیره بخشی از خاصیت پروتئین نهایی را تشکیل می چند زنجیره با ساختار سوم شکل می
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و یا به بعضی از   PHتغییرات شدید و همچنین به  دما به ویژه به دمای باالها( به  ها)مانند آنزیم ئینحساسیت پروتنکته: 

ها ساختارهای دوم ، سوم و یا  ناشی از این مسئله است که این وضعیت )مانند سیانید و آرسنیک(مواد شیمیایی محیط

 کند. البته این وضعیت ممکن است دائمی یا موقتی باشد. می ریزد و عملکرد طبیعی آنها را مختل ها را به هم می چهارم آن

است چون دستور ساخت  )دنا(DNAترین مولکول زیستی  مهم ( :RNAو     DNA) نوکلئیک اسیدها -4

ها از  ها هم مانند پروتئین ین مولکولشود. ا های دنا ساخته می )رنا( از روی یکی از رشته RNAکند.  پروتئین را صادر می

هر دو مولکول  نام دارند. نوکلئوتیدتر،  های کوچک اند. این مولکول تر ساخته شده وند بین تعدادی مولکول کوچکپی

DNA  وRNA ای هستند.  به صورت رشتهDNA ای ولی  دو رشتهRNA ای است. برای ساخت هر رشته، تعدادی  رشته تک

بخشی از یک واقع هر ژن در  ژن ساخته شده است.از تعدادی DNA شوند. هر مولکولِ  نوکلئوتید به هم متصل می

 ها در ایجاد صفات ارثی نقش دارند.  ژناست و تعدادی نوکلئوتید دارد.  DNA مولکول

                                                                                                                          

 

 

 

 

 اجزای آن سلول و  

ایها( که همان باکتریها  هسته های بدون هسته )پروکاریوت یا پیش شود یکی سلول دو نوع سلول در جانداران دیده می 

ای  ها هیچ اندامکی وجود ندارد و فقط ریبوزوم وجود دارد و تعدای پروتئین که هر کدام نقش ویژه هستند. در این سلول

عدادی از ت یوکاریوت هر سلولِایها(. دار هستند)یوکاریوت یا هوهسته دارند بقیۀ موجودات زنده که هسته

ساخته شده است که هر کدام های بدون غشای سلول(  )بخش اجزاو  های دارای غشا در درون سلول( بخش)اندامک

 کنیم: یها را یادآوری م های سلول را نام برده و کار آن ترین اجزا و اندامک به اختصار مهم برعهده دارند. نقشی

هایی از آغازیان وجود دارد و البته جنس آن در  ها و گروه ها، قارچ های گیاهی ، باکتری در اطرافِ سلول دیوارۀ سلولی:

ها از کیتین ساخته شده  در گیاهان عمدتاً از سلولز  ساخته شده است ولی در قارچهای مختلف یکسان نیست. مثالً  گروه
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عبور مواد از دیوارۀ سلول از منافذ موجود در آن بر کند. ها را محکم می دهد و آن شکل میها  است. دیوارۀ سلولی به سلول

  دیواره ندارند. و انسانی جانوریهای  سلول اساس اندازه است.

  

 

 

 

 قرار دارد و نقش آن کنترل عبور مواد است. غشای سلولی پیرامون سیتوپالسم سلول  در هر سلولِ زنده :غشای سلولی

دهد در ضمن عبورِ مواد بر  ای اجازۀ عبور نمی ، نفوذپذیری انتخابی دارد یعنی به هر نوع ماده فدیوار للو برخال

ها به سمت وسط  گریز مولکول های آب غشای سلول از دوالیه فسفولیپید تشکیل شده که بخش. نیستها  اساس اندازۀ آن

های فسفولیپید  مولکول ی سلول قرار دارند. البته در بیندوست سطح بیرونی و درون های آب غشا قرار دارند و بخش

های متنوعی از جمله  اند)سراسری( و نقش ها از دوالیۀ غشا عبور کرده شود که بعضی از آن تعدادی پروتئین هم یافت می

غشا قرار دارند که  ها فقط در یک الیه از دیگر از پروتئین بعضیدهند. شده و انتقال فعال مواد را انجام می انتشار تسهیل

تعدادی  (فقطدرلطحبیرونی)ممکن است به سمت داخل سلول و یا خارج آن قرار گیرند. در سطح بیرونی غشای سلول

ها متصل باشند  ( و یا به پروتئینگلیکولیپیدکربوهیدرات هم وجود  دارد که ممکن است به فسفولیپیدها متصل باشند) 

ها  موجود در فضای بین سلول یها ها به یکدیگر و همچنین به مولکول در اتصال سلول ها ( . این مولکولگلیکوپروتئین)

های  مولکول ،های جانوری در وسط غشا و در کنار اسیدهای چرب مربوط به فسفولیپیدها کنند. در سلول کمک می

 دارد.اسکلت سلولی وجود  های رشته معموالً در سطح زیرین غشا تجمعی از  وجود دارند.کلسترول

های پذیرنده که در اتصال یک سلول به  ] مانند پروتئیننقشی ندارنددر انتقال مواد  سراسریهای  تئیناز پرو بعضینکته: 

 های اطراف سلول نقش دارند[. سلول دیگر و یا به مولکول

مین دلیل هر پروتئین بگریز فسفولیپیدها در تماس هستند به ههای سراسری غشا هم با بخش آبدوست و هم آ پروتئیننکته: 

 باشد. می )در وسط غشا(بخش آبگریز یکو  )در دو طرف غشا(بخش آبدوست دو سراسری غشا دارای
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 بیرون زده است.کول کلسترول از الیۀ بیرونی یا داخلی فسفولیپیدی که در آن قرار دارد بخشی از مول نکته:

غ -صدار هستند.  اخته شده است که فاقد کانال دریچههایی س در یک سلولِ رودۀ انسان، بخش اعظم غشا از مولکول -

 توضیح: منظور فسفولیپیدها هستند که کانال ندارند )کانال جنس پروتئینی دارد(.

دارند.سطحی به فسفولیپیدها اتصال  های یک / برخالف( پروتئین همانندهای سراسری غشا ) پروتئین -

م در الیۀ داخلی فسفولیپیدها قرار دارد و در ضمن بخشی از هر مولکول کلسترول در غشا هم در الیۀ بیرونی و ه نکته:

 الی فسفولیپیدها بیرون زده است. کلسترول از البه

کنند  ها را اجرا می ئین است و در واقع دستور ژنها ساختن پروت ها هستند که کار آن های کوچکی در سلول دانه: ریبوزوم

دارای دو بخش  است؛ rRNAبه نام  RNAها از پروتئین و نوعی  شوند. جنس آن و در تمام موجودات زنده یافت می

 شوند. پروتئین سازی به هم متصل میکوچک و بزرگ هستند که برای 

 توپالسمتعداد زیادی رشته و لولۀ بسیار ریز در سی :اسکلت سلولی

 ها هستند که کارشان استحکام سلول است و مانند داربستی در سلول

در زیر غشای سلول تعدای ریزرشته ها و اجزای سلولی نیز نقش دارند. جایی اندامک سلول قرار دارند و در ضمن در جابه

 اهی  متوسط رشتهوجود دارد.        

 میکروتوبول(رزیلوهل )  

رزی رشته]میکروفیالمنت[     
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ساخته شده است و هرجا  )میکروتوبول(دلتۀلهتاییریزلوله9است که از  و توخالی ای جسمی استوانه :سانتریول

ها و  های جانوری و گیاهان اولیه)خزه ها در کنار هستۀ سلول از آنکه وجود دارند به صورت جفتی هستند و یک جفت 

هنگام تقسیم سلول  های دوک تقسیم است که در ها( وجود دارد. نقش سانتریول ساخت تاژک ، مژک و رشته سرخس

 .سانتریول ندارندهای گیاهان پیشرفته)بازدانگان و نهاندانگان(  مورد نیاز هستند.  سلول

 های سلول همانند یک دستگاه  تعدادی از اندامک درونی:دستگاه غشایی 

 ها ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر کنند به این معنی که کار این اندامک عمل می

 دهند. تعدادی دارد و هر کدام بخشی از یک یا چند فرآیند را انجام می

زبر و شبکۀ آندپالسمی صاف( و تعداد شبکۀ آندوپالسمی  -اند)هسته ها به صورت فیزیکی به هم متصل از این اندامک

 لیزوزوم و واکوئل( . –دیگری جدا هستند) جسم گُلژی 

یا به  DNAسلول را در خود جای داده است که با دستور این  DNAترین اندامک سلول است چون بیشتر  مهم هسته:

های مختلف قرار  ر اجزا و اندامکشوند که د هایی ساخته می های تشکیل دهندۀ آن پروتئین عبارتی دیگر با دستور ژن

شود.  شناخته میدهند به همین دلیل است که هسته به عنوان مرکز فرماندهی سلول  گیرند و کارهای متنوعی انجام می می

و تعدادی  DNA  ،RNAها هستند. جنس هستک از  در هسته یک یا چند هستک هم وجود دارد که مسئول تولید ریبوزوم

های تولید شده در هسته غیرفعال هستند و وقتی وارد سیتوپالسم شدند  و تشکیل شده است. ریبوزومپروتئین همراه هر د

 هسته دارای دو غشای منفذدار است. قادر به فعالیت یعنی ساخت پروتئین هستند.

شود که به غشای خارجی هسته متصل است. دستورات  های پهنی دیده می به صورت کیسه شبکۀ آندوپالسمی زبر:

هایی اجرا شود که روی غشای این شبکه قرار دارند  شود ممکن است توسط ریبوزوم اخت پروتئین که از هسته صادر میس

ها( و  شوند )مانند بعضی آنزیم شود. پروتئین ها یا به ساختار غشایی همین شبکه اضافه می و به همین دلیل هم زبر گفته می

سمت جسم گلژی فرستاده  بخش کربوهیدراتی به آنها )گلیکوپروتئین( به افتند که پس از اضافه شدن یا داخل شبکه می

 باشد. یکی از وظایف اصلی این شبکه، ساخت غشا می شوند. می

هایی در اتصال به شبکۀ آندوپالسمی زبر وجود دارد. این شبکه  ها و لوله به صورت کیسه : شبکۀ آندوپالسمی صاف

هایی  . البته در سلوللیپیدی مانند کلسترول، اسیدهای چرب و فسفولیپیدهاستریبوزوم ندارد و وظیفۀ آن ساخت مواد 
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است. مواد ساخته  تنظیم میزان قند وارد شده به خونو  سم زداییهای کبد وظایف دیگری هم دارد که شامل  مانند سلول

 شوند. شده در این شبکه هم برای فرآوری نهایی به جسم گلژی فرستاده می

های(فرستاده شده از شبکۀ آندوپالسمی  چه های )کیسه د کیسۀ روی هم قرار گرفته هستند که وزیکولچن لژی :جسم گُ

ای از آخرین بخش گلژی  دهند. سپس به صورت کیسه ها انجام می زبر و یا صاف را دریافت کرده و تغییراتی روی آن

سلول بروند تا به بیرون از سلول ترشح  زنند و بر اساس موادی که داخل آنهاست ممکن است به سمت غشای جوانه می

 د. صورت واکوئل و یا لیزوزوم درآینشوند)وزیکول ترشحی( و یا به 

کننده) هیدروالزی( است. در موارد متعددی  های تجزیه غشایی در سلول است که دارای آنزیم ای تک کیسه :لیزوزوم

 و ...  (سلولی گوارش درون)، تجزیۀ ذرات غذایی درشتدیدۀ سلول سیبهای پیر و آ کاربرد دارد . برای تجزیۀ اندامک

 شود. های گیاهی دیده نمی لیزوزوم اندامکی ویژۀ جانوران است و در بیشتر سلول توجه:

دار،  شود و انواع مختلفی دارد مانند واکوئل ضربان غشایی است که مواد مختلفی در آن انبار می ای تک کیسه واکوئل:

ها واکوئل مرکزی در گیاهان است که محل انبار شدن بیشتر آب ، مواد غذایی  ترین آن که مهم گوارشی و واکوئل مرکزی

شود نیز در این  افشان در بعضی گیاهان می باشد. مواد رنگی که باعث جلب جانوران گرده ، مواد دفعی و  مواد دفاعی می

ول در آغازیان ساکنِ آب شیرین است که مانع دار، دفع آب اضافی از سل شوند. نقش واکوئل ضربان اندامک ذخیره می

 شود. می  ترکیدن سلول در اثر وارد شدن آب زیاد به داخل آن

 هستک                     

 جسم گُلژی                                                               هسته                                                                                                                             

 غشای سلول                                                                                                                            

                

 زبرشبکۀ آندوپالسمی               

 شبکۀ آندوپالسمی صاف                   
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دارند. کار  تنفس سلولی از نوع هوازیهای یوکاریوتی است که  در تمام سلول غشاییدودامکی انمیتوکُندری: 

هایی مانند قندها را به انرژی ذخیره شده در  این اندامک این است که به کمک اکسیژن، انرژی شیمیایی مولکول

هایی برای افزایش سطح پیدا کرده است که به  خوردگی  غشای داخلی چین کند. تبدیل می  ATP تی مانندهای سوخ مولکول

مشابه  DNAشود در ضمن میتوکندری دارای  ی میتوکندری، ماتریکس گفته میا شود. مادۀ زمینه ها کریستا گفته می آن

 باکتریهاست.

کنند یعنی با کمک انرژی نوری و با استفاده از  است که فتوسنتز می هایی یوتاندامکی دوغشایی در یوکارکلروپالست: 

های  شود. رنگیزه تعدادی کیسۀ کوچک روی هم که هر یک ، تیالکوئید گفته می سازد. اکسید مادۀ قندی می دی آب و کربن

کنند که البته در فضای  کنند و صرف تولید قند می فتوسنتزی در غشای تیالکوئیدها قرار دارند و نور خورشید را جذب می

          گویند. چند تیالکوئید روی هم را یک گرانوم میشود. داخلی کلروپالست یعنی بستره یا استروما انجام می
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 تراکم و بدون مصرف انرژی زیستی. مواد از جای پرتراکم به کمخالص حرکت  ساده: انتشار -1                                  

 و از بدون مصرف انرژی زیستیتراکم ،  مواد از جای پرتراکم به کم خالص حرکت انتشار تسهیل شده: -2     مواد ریز                  

 پروتئینی موجود در غشا. های کانالطریق                االتانتق

 با مصرف انرژی زیستی و از طریق  تراکم به پرتراکم حرکت مواد از جای کمانتقال فعال:  - 3                                  غشایی

 .موجود در غشا ناقل های پروتئین                                              

 .آب از غشای دارای نفوذپذیری انتخابی انتشاراُسمز:  -4                                     

 سپس و گیرند  وقتی سلول بخواهد مادۀ درشتی را وارد سلول کند این مواد در کنار غشای سلول قرار می :آندوسیتوز -1                                             

 .دنگیر می گیرند و به صورت وزیکول درون سلول قرار شود و مواد درون فرورفتگی قرار می در این محل فرورفتگی ایجاد می         درشتمواد                   

 روند و به  ، به سمت غشای سلول میهای( انتقالی از جسم گلژی برای ترشح مواد داخلشان  های)وزیکول ریزکیسه اگزوسیتوز: -2                                       

                    ریزد. چسبند و سپس راهی به بیرون باز شده و مواد داخل وزیکول به بیرون می غشای سلول می                                                                                                

در محیط غیرزنده هم قابل انجام است ولی در مورد ورود یا خروج مواد به سلول به معنی عبور انتشار ساده اگرچه نکته: 

باشد به عبارت دیگر انتشار ساده از سلول یا به درون سلول، مخصوص موادی است که  غشا می فسفولیپیدهایمواد از 

 .دی اکسید و اوره (، الکل ، اکسیژن و کربنEKADهای قابل حل در چربی) ها و ویتامین چربیدر لیپید قابل حل هستند مانند 

است ولی سایر انتقاالت ممکن نیست به عبارت پذیر  انتشار سادۀ یک ماده از سلول مرده به سلول مردۀ دیگر امکان نکته:

به غشا نیاز ندارد.روش جابجایی مواد است که  تنهادیگر انتشار ساده 

آندوسیتوز و یا اگزوسیتوز حرکت مواد از جای پرتراکم  دربعضیمواردشده ، اسمز و  در انتشار ساده ، انتشار تسهیل نکته: 

 آندوسیتوز و اگزوسیتوز عکس این حالت است. وبعضیمواردتراکم است ولی در انتقال فعال  به کم

دها، آمینواسیدها مانند گلوکز  و یا سایر مونوساکاریاست   و ریز آبمواد محلول در مخصوص شده  انتشار تسهیلنکته: 

 (.B12های محلول در آب )همه به جز ویتامین  ها )مواد معدنی و یا امالح( و بیشتر ویتامین و تمام یون

 است البته برخالف شیب غلظت.   و ریز آبمواد محلول در انتقال فعال هم مخصوص  نکته: 

                                 .شده از غشا عبور کنند و یا انتقال فعال نتشار تسهیلمواد محلول در آب و ریز )به جز آب( یا بایستی از طریق اپس :      
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 باشد. می Bهای گروه  و ویتامین Cهای محلول در آب شامل ویتامین  ویتامینتوجه: 

مشترکشده و انتقال فعال یک  انتشار تسهیل نکته:  توسط دارند و آن هم این است که در هردو  جابجایی مواد  وجه

 .شود انجام می هاییدرغشاپروتئین

های هیدروژن در غشای  پمپشود مثالً:  تأمین نمی ATPانرژی زیستی مورد استفاده برای انتقال فعال همواره از  نکتۀ ترکیبی : 

لکترون دهند از انرژی ا داخلی میتوکندری و غشای تیالکوئیدهای کلروپالست که هیدروژن را برخالف شیب غلظت انتقال می

 .  ATPکنند نه  استفاده می

حفظ حالت بنابراین برای  افزاید به آن می رانی در حالی که برون کاهد میبری از مساحت غشای سلول  درون نکته:

 سلول بایستی میزان انجام این دو فرآیند مساوی باشد.در اندازۀ  ثابتی

انجام شده است و هرجا نام ناقل یا  شده انتشار تسهیلحتماً اید بی دریچه( دار و چه بدون )چه دریچههر جا نام کانال نکته:

 انتقال فعال انجام شده است. حتماًپمپ بیاید 

 رانی وجود دارد. بری یا برون های مربوط به درون ریزکیسه سطح داخلیگلیکولیپید و یا گلیکوپروتئین فقط در  نکته:

)مثالً باکتریها هیچکدام را ندارند چون این دو فرآیند مستلزم  نیستند ی[ران ]یا برونبری  ها قادر به درون همۀ سلول نکته:

مانندهای یوکاریوت هم قادر به این کار نیستند  وجود دستگاه غشایی درونی در سلول است البته بعضی سلول

 اند(. های خود را از دست داده چون بیشتر اندامک قرمزهایگلبو 

خواری نوعی  کنند)فاگوسیتوز یا ذره تغدیه میآندوسیتوزآمیب و یا پارامسی با فرآیند  سلولی مانند جانداران تک نکته:

 شود(. آندوسیتوز محسوب می

 غلظت یا مخالف آن انجام شود. شیبجهت رانی ممکن است در  بری و برون درون نکته:

 هر ماده مستقل از مادۀ دیگر است.نکته: انتشار 

 کند. موجود در غشا عبور می هایبدوندریچۀ کانانکته: بیشترین مقدار آب از  

یعنی هرچه اختالف غلظت دو محیط بیشتر باشد  نکته: سرعت انتشار با اختالف غلظت دو محیط ارتباط مستقیم دارد

شده  انتشار تسهیلاما در مورد  دهند( ) چون فسفولیپیدها بیشتر سطح غشا را تشکیل میسرعت انتشار هم بیشتر خواهد بود

ها با حداکثر ظرفیت کار کنند اثر افزایش دهنده دارد ولی بعد  زایش اختالف غلظت دو محیط تاجایی که تمام کانالاف

 شود. تأثیر می بی
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                                                                            نموداراه:

 

 

 

 زـــمـساُ

ط به آب است. وقتی دو محیط)مانند محیط داخل و بیرون سلول( که توسط است که فقط مربو از انتشارنوع خاصی 

های متفاوتی از مواد محلول در آب باشند و در  غشایی دارای نفوذپذیری انتخابی از هم جدا شده باشند دارای غلظت

 یشتر( به محیطآب از محیط رقیق)دارای پتانسیل آب بضمن این مواد محلول در آب نتوانند از آن غشا عبور کنند، 

. اگر کند و در جهت یکسان کردن غلظت مواد محلول در آب عمل می شود وارد می )دارای پتانسیل آب کمتر(غلیظ

مشابه کتاب درسی این کار را به وسیلۀ یک غشای مصنوعی در ظرفی انجام دهیم که یک طرف غشا آب خالص)آب 

ب و شکر باشد و در ضمن، ارتفاع مایعات در دو طرف غشا مقطر( باشد فشار اسمزی صفر دارد و طرف دیگر محلول آ

روندکهمحلو آبوشکرقرارهایآبازطرفیکهآبخالصداردبهطرفیمیمولکو ابتدا کامالً مساوی باشد 

 آید با توجه به ارتباط داشتن مایعات دو طرف غشا، این حرکت خالص آب به و اختالف ارتفاع در دو طرف پیش می دارد

سمت محلول آب و شکر تا جای ادامه دارد ولی وقتی وزن ستون آب اضافی به محلول آنقدر فشار وارد کند که مانع 

حرکت بیشتر آب شود اینجا دیگر افزایش ارتفاع نخواهیم داشت و اسمز تمام شده است البته در این حالت هم حرکت 

 ساوی است یا به عبارت دیگر حرکت خالص آب صفر است. های آب رد و بدل شده م آّب وجود دارد ولی تعداد مولکول

گویند. میزان باال آمدن ستون آب در ظرفِ مربوط به  فشار الزم برای توقف کامل اسمز را فشار اسمزی محلول می توجه:

ل در ن فشار است) به بیان دیگر فشار اسمزی فشاری است که از طرف مواد محلودهندۀ میزان ای شکل کتاب درسی نشان

  غشای دارای تروایی نسبی                                  کشاند. شود و آن را از محیط رقیق به محیط غلیظ می آّب بر آّب وارد می

 محلول رقیق         محلول غلیظ                                                                                                                               
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 ترین بافت( )سادهبافت پوششی -1                                                         

 بافت پیوندی -2          های اصلی در انسان بافت

 یا بافت ماهیچه -3                                                                     

 بافت عصبی  -4                                                                      

 های بدن و در بعضی موارد             ها و حفره ها: پوشش سطح بدن و سطح داخلی لوله ویژگی             بافت پوششی

 ها غشای پایه وجود دارد. ها کم و در زیر آن فاصلۀ سلول -ها سطح بیرونی اندام                                       

 های این بافت توسط سلول شکیل شده است وتگلیکوپروتئینو پروتئینغشای پایه: از                                                                                                                                                                                                                                              

 کند. زیرین متصل می  ها را به بافت تولید شده و سلول                                      

 شوند دیده می ،مکعبیولنگفرشیایوانهالتها: به سه شکل  سلول                                   

های تولیدکنندۀ مادۀ  هستند سلول مجرادارای  ریز، برخالف غدد درون که ریزبروندر غدد  ای: بافت پوششی غده

 ، غدد عرق و یا غدد گوارشی یبزاقغدد شود. مانند  ای گفته می ترشحی از نوع بافت پوششی هستند که بافت پوششی غده

های  )مانند روده باریک و یا کیسهتر است مناسب تبادل موادالیه به علت ضخامت کم برای  پوششی یک بافت نکته:

ها در معرض تخریب هستند مانند پوست ،  شود که سلول دیده می ولی بافت پوششی چندالیه بیشتر در جاهایی حبابکی(

 دهان و مری.

های خونی بافت پوششی از  مام رگاما در سطح داخلی ته()حتی چندالی ندارددر بافت پوششی رگ خونی وجود  نکته:

 الیه وجود دارد. نوع سنگفرشی یک

و کمترین ضخامت  ای)طول سلول بیشتر از عرض( استوانهبیشترین ضخامت مربوط به   الیه، یکهای پوششی  در بافت نکته:

 است.  وط به سنگفرشیمرب
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مهم است مثالً در بافت پوست، دهان و یا مری که  های سطحی الیهای ه در بافت پوششی چندالیه شکل سلول :نکتۀ مهم

 دارند. مکعبیشکل های عمقی تند و الیههس های سطحی سنگفرشی فقط الیهسنگفرشی چندالیه هستند 

بنابراین کلیۀ موارد مربوط به سلول شامل تقسیم سلول ، همانندسازی دنا ،  داردوجود ن للو ،در غشای پایه نکته:

اند. ساخته شده های روی شبکۀ آندوپالسمی زبر ریبوزومهای غشای پایه توسط  یسی و ترجمه وجود ندارد در ضمن پروتئینرونو

(95 -شوند.)سراسری تولید می غشای پایههای مستقر بر روی  همۀ موادی که در از بین بردن اثر اسیدی کیموس معده نقش دارند، توسط سلول در رودۀ باریک انسان، -

 در هر نوع بافت پیوندی اختصاصی هستند.ها :  سلول              اجزا              

باشد. )استخوان(یا جامد )غضروف(جامد ، نیمهای( )سست،چربی، خون و رشتهممکن است مایع ای:  مادۀ زمینه                                      بافت پیوندی 

 سان)ارتجاعی(  و کالژن. کشها:  رشته                

استخوان -خون  –غضروف  –چربی  –ای  رشته –سست  :انواع         

تئین وپرو هایی مانند مولکول رنگ و شفاف و چسبنده و از ای زیاد، بی مادۀ زمینه سُست: -1

های کالژن و ارتجاعی را به تعداد کم دارد. اند و رشته گلیکوپروتئین تشکیل شده    های پیوندی       بافت

استحکام بیشتر -ای کمتر زمینه ها و مادۀ سلول -های کالژن بیشتر از سست رشته متراکم: -2

 محل ذخیرۀ چربی هستند و در ذخیرۀ انرژی، دارای تعدادی سلول چربی کهچربی:  -3

  نقش دارند.گیری و عایق کردن بدن در برابر سرما  ضربه 

 هستند.  تر ضخیمسان  های کالژن از کش رشته نکته:

شکل و دوکی هستند. هماً م تقریباست ولی در متراک متنوعها در بافت پیوندی سست،  شکل سلول نکته:

ها زیاد است. ای فاصلۀ سلول هم در بافت پیوندی سست و هم رشتهنکته: 

از چربی هستند هستۀ سلول به کنارۀ های چربی پر وقتی که سلول نکته:

 کند. پیدا میانگشتری سلول رفته است و حالت  

چربیها در بافت پیوندی متراکم زیاد ولی در بافت  فاصلۀ سلول نکته:

کم است. 
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کار معموالً ارادی.  -ظاهر در زیر میکروسکوپ،تیره و روشن   -ای بدون شاخه  ها رشته شکل سلولالکلتی: 

کار غیر اردای. –ظاهر در زیر میکروسکوپ تیره و روشن  –ای و انشعاب دار  شکل سلول رشته قلبی:      ای بافت ماهیچه

کار غیراردای. –ظاهر در زیر میکروسکوپ صاف  –شکل سلول دوکی  صا ف:

هستند. رنگ صورتیهای صاف ،  است ولی ماهیچه قرمز های اسکلتی و قلبی نکته: رنگ ماهیچه

وتئین به نام شوند که نوع تند سفید هستند چون نوعی پر تقسیم می تندوکندهای اسکلتی خود به دو نوع  ماهیچهتبصره : 

 کند به مقدار کمتر دارند ولی تارهای کند به رنگ قرمز هستند. را که رنگ قرمز ایجاد می میوگلوبین

باشند  می ایهستهایولیدربعضیموارددوهستهدربیشترمواردتکای ، قلبی  هسته صاف تکهای ماهیچۀ  سلول نکته:

 ای هستند. هسته چند بعدازتولدهای ماهیچۀ اسکلتی  ولی سلول

طوالنیست.و  کُندهای صاف  است ولی انقباض ماهیچه کوتاهو  سریعهای اسکلتی و قلبی  انقباض ماهیچه نکته:

 شوند. تقسیم نمی بعد از تولداسکلتی  سلول ماهیچۀ نکته:

است. سلولاز دو دسته سلولِ عصبی )نورون( و سلول غیرعصبی ) نوروگلیا یا پشتیبان( تشکیل شده  بافت عصبی:

دهند. در یک نورون،  ای انتقال می ای و یا سلولِ غده عصبی، پیام عصبی تشکیل داده و به نورون دیگر یا سلولِ ماهیچه

کنند. جسم سلولی محل تمرکز هسته و بیشتر  هدایت می جسمللولیپیام عصبی را گرفته و به  دندریتانشعاباتی به نام 

 کند. ی است که پیام را گرفته و به انتهای خود هدایت میبخش آکسونسیتوپالسم سلول است و 
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 بزرگ رودۀ -رودۀ باریک  -معده –مری  -حلق -دهانازنظر تشریحی:                                                                            

  مخرج.راست  روده  و لولۀ گوارش         -الف                                       

 الیۀ بیرونی -1             از نظر بافتی                                                                          

 ای الیۀ ماهیچه -2                                                                         دستگاه گوارش

 الیۀ زیرمخاطی -3                                                                                          انسان

 الیۀ مخاطی -4                                                                                                       

 پانکراس)لوزالمعده( -کبد و کیسۀ صفرا -های بزاقی غدههای مرتبط:  بخش -ب                                           

 تر بیرونی در قسمت بافتپوششیتر( و  داخلی ) لُستپیوندیِشامل بافت  الیۀبیرونی:-1                              

        هم دارد. چربیرگهای خونی و است که                                                    

 است صافها از نوع  ، در بقیۀ بخشیمریوابتداحلقبهجزدهان، ای:الیۀماهیچه-2 از لولۀگوارش

 قرار گرفته است. تر()داخلیحلقویوتر()بیرونیطولیدو حالت که به                                       نظربافتی

 های  ای از سلول های فراوان و شبکه بافت پیوندی سُست همراه با رگیۀزیرماایی:ال-3             

 آنهاست. چسبیدنو همچنین لغزیدن مخاط بر روی زیر مخاطعصبی دارد. این الیه باعث                                   

 های خونی و لنفی و  ، رگلُستنی این الیه بافت پیوندیدر بخش بیرو الیۀماایی:-4

 های بافت پوششی قرار دارند. و در بخش داخلی آن سلول ایماهیچههای  سلول                                        
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ها را در  بافت پوششی وجود داشته باشد)البته اگر بافت پوششی داخل رگ ممکن استدر الیۀ بیرونی لولۀ گوارش  توجه:

 نظر نگیریم(.

این گونه است و  وحلقمری،دهان مثالً در نیستبافت پیوندیِ الیۀ بیرونی در تمام لولۀ گوارش بخشی از صفاق  نکته:

 ندارد.ها بافت پوششی در اطراف بافت پیوندی لولۀ گوارش وجود  در همین محل

 .(های خونی رگهای لولۀ گوارش وجود دارد)بخاطر وجود  ای( در تمام الیه ای)نه الیۀ ماهیچه ماهیچه  سلول نکته:

 تر است. بیرونیت به بافت پیوندی در جاهایی که الیۀ بیرونی، بافت پوششی دارد این بافت نسب نکته:

 وجود دارد. های خونی رگ و بافت پوششیِ پیوندی سستگوارش بافت های لولۀ  در تمام الیه نکته:

لولۀ گوارش شبکۀ عصبی وجود دارد البته شبکۀ عصبی موجود در زیرمخاط با از  ای ماهیچهو  زیرمخاطدر دو الیۀ  نکته:

ارتباطینداردها  از لولۀ گوارش است که با این شبکه بیرونیارد بنابراین فقط الیۀ های الیۀ مخاطی ارتباط د ماهیچه

 شود(. رسانی می ستم عصبی مرکزی عصباگرچه از طریق اعصابی از سی)

توانند به صورت  میتوانند تحت تأثیر اعصاب مرکزی قرار گیرند و هم  های عصبی در لولۀ گوارش هم می شبکهنکته: 

 مل کنند.مستقل ع

الکلتیهستند و هرجا از نوع خود مختارهستند تحت تأثیر اعصاب  صا فع های لولۀ گوارش هرجا از نو ماهیچه نکته:

 گیرند. قرار میپیکریهستند تحت تأثیر اعصاب

 های طولی و حلقوی لولۀ گوارش عالوه بر شبکۀ عصبی، بافت پیوندی سست هم وجود دارد. ماهیچهدر بین  توجه:

 موربهای طولی و حلقوی ماهیچۀ  است چون عالوه بر ماهیچهمعده لولۀ گوارش مربوط به  های ه: قطورترین ماهیچهنکت

 قرار گرفته است. ترداخلیهای دیگر  هم دارد که نسبت به ماهیچه

 دخالت دارند. ترشح هورمونو جذب ، گوارش غذاهای مختلف، در  های بافت پوششی در بخش سلول توجه:

 شود حالت  لولۀ گوارش وجود دارد وقتی با آب ترکیب می تمامدارد در  گلیکوپروتئینیموسین که جنس  توجه:

 بلع آسان آن و جلوگیری از خراشیدگی لولۀ گوارش گیرد که در حرکت روان غذا و به خود می ایوچسبندهلزج

 نقش دارد.ها و یا اسید  و آسیب حاصل از اثر آنزیم
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 انتهای معده )پیلور( -3انتهای مری)کاردیا(    -2ابتدای مری    -1 ( در لولۀ گوارش:ها)اسفنگترها بنداره

 ماهیچۀ اسکلتی(. خارجی:روده) انتهای راست -6روده )داخلی: ماهیچۀ صاف(   انتهای راست -5 انتهای رودۀ باریک  -4 

دارند  حلقوی ها حالت تمام بنداره تند واز نوع صاف هس ،آخرین بنداره اولین و های باال به جز تمام بنداره توجه: 

 است) چون ماهیچۀ اسکلتی هستند(.بیشتر  از بقیه او وآخرهای  بنابراین سرعت عمل دریچه

 نادرست –شوند. درست  های لولۀ گوارش مانع از برگشت محتویات لولۀ گوارش به بخش قبلی می تمام بنداره -

 شود. فوع میتوضیح: بندارۀ انتهایی مخرج مانع دفع مد

 (92 -بدن قرار گرفته است.)سراسری رالتکیسۀ صفرا در سمترو )همانند/ برخالف(  در دستگاه گوارش انسان، کولون باال -

  -آپاندیس -بندارۀ انتهای رودۀ بزرگ -بندارۀ پیلور -کولون باالرو -کبد و کیسۀ صفراسمت راست:  -الف                                      

 بخش ابتدایی دوازدهه. -رودۀ کوراجزای دستگاه گوارش          

 دریچۀ کاردیا -رو کولون پایینسمت چپ:  -ب                                      

 بدن قرار گرفته است. چپطحال در سمت  نکته:

 است. دۀ کور روترین بخش آن،  و کوتاه رو کولون پایینترین بخش رودۀ بزرگ انسان،  طوالنی نکته:

 به  شود. با دستور این اعصاب ورود غذا باعث کشیدگی لوله و تحریک اعصاب آن می کرمی:-1

 های طولی و حلقوی ، انقباض قبل از غذا و استراحت در قسمت جلوتر خواهد بود. ماهیچه   حرکات لولۀ      

 ها شُل هستند و بعد هایی در بین آن هایی از لوله منقبض و بخش در هر زمان بخشنده:کنقطعهقطعه-2          گوارش  

 آیند. انقباض درمیهای دیگری به  شده شُل شده و بخش های منقبض بخش                      

 که از مغز صادر  شوند به عبارتی بعد از دستور عمل بلع حرکات کرمی در تمام لولۀ گوارش بعد از دهان انجام می نکته:

 کننده قطعه قطعه شود ولی حرکات می ت جلو انجامحرکات کرمی از حلق به سم اعصاب لولۀ گوارششود با دستور  می

 گیرد. فقط و فقط در رودۀ باریک انجام می
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کنندگی هم  نقش مخلوط معدهمواد غذایی است ولی در جاهایی مانند  جلوراندن: نقش اصلی حرکات کرمی نکته

کننده  قطعه ولی نقش حرکات قطعه هم دارند. گوارشمکانیکیو البته در معده نقش  (شیمیاییکمکبهگوارش)رددا

 ندارند. در جلو راندن مواد غذایی نقشیهمگوارشمکانیکیغذاهاوهمکمکبهگوراششیمیاییغذاهالتولی

 ستفراغ این حرکات به سمت دهان هستند.اگرچه بیشتر مواقع حرکات کرمی رو به جلو هستند ولی در ا توجه:

 حرکات گرسنگی.مانند  شوند نمیدر هنگام ورود غذا به یک بخش لولۀ گوارش شروع  فقطحرکات کرمی  نکته:

   های مختلف لولۀ گوارش های گوارشی در بخش فعالیت

 های اسکلتی ها و ماهیچه انجام گوارش مکانیکی به کمک دندان -1          

 (ترهایدرشتمالتوزومولکو  انجام گوارش شیمیایی به صورت مختصر)گوارش نشاسته به -2    ندها -1

آنزیملیزوزیم.ضدعفونی کردن فضای دهان و غذا به واسطۀ وجود  -3                      

وغدۀ بزاقی) جفت بزاق عالوه بر سه  نکته: زیرزبانی ی کوچک و پراکندۀ ها وسیلۀ غده به(ایزیرآروارهبناگوشی،

 کنند. موسین ترشح می فقط کوچک و پراکندههای  شود که البته غده ای دهان قرار دارند تولید میدیگری هم که در فض

 های بزاقی به مری هستند)از بین سه جفت غدۀ بزاقی اصلی(. ترین غده دیک نزای  زیرآرواره های غده نکته:

 .باشند آنزیم لیزوزیم و نوعی آمیالز می –موسین  – کربنات بیمانند  ها یون –ترکیبات بزاق شامل : آب  توجه:

 شود ان به کام مانع برگشت غذا میضمن چسبیدن زبشود در  ، غذا به سمت حلق رانده میبا فشار زبان -1                   

 گلوت)برچاکنای( اپیشود و  رود و راه بینی بسته می می باال با رسیدن غذا به حلق، زبان کوچک به -2       مراحل بلع

 شود. رود و راه نای بسته می پایین می                        

 لقمۀ غذا یک راه بیشتر ندارد و آن هم ورود به مری است. -3                  

 بخش انتهایی عمل بلع شود ولی  انجام می ارادی بخشی از بلع که مربوط به دهان است به صورت نکته:

 شود. انجام می انعکاسی و غیرارادیبه صورت   

شوند سپس باعث بازشدن بندارۀ ابتدایی مری شده و در مری  حرکات کرمی در هنگام عمل بلع از حلق شروع می نکته:

 کنند. ادامه پیدا می
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های  حرکات کرمی هم توسط ماهیچه که توان گفت هستند می الکلتیحلق از نوع های  که ماهیچه با توجه به این :نکته

 شوند. های اسکلتی انجام می صاف و هم ماهیچه

 کند. ۀ زمین هم به آن کمک میاست ولی جاذب حرکاتکرمیطول مری،  اگرچه عامل اصلی حرکت غذا در نکته:

آمدن   باالاالرفتن زبان کوچک              ب دستور انعکاس بلع              )وحرکت لقمه به حلق(چسبیدن زبان به کاممراحل بلع : 

بندارۀ انتهای  باز شدنگلوت              بازشدن بندارۀ ابتدای مری             حرکات کرمی در مری            حنجره و پائین رفتن اپی

 ورود غذا به معده.مری)کاردیا( و 

 ک حرکات کرمی.انجام گوارش مکانیکی به کم -1                         

 لیپاز. و آنزیم  پپسین های گوارش شیمیایی به کمک آنزیم -2          همعد -2

 .معده عامل داخلی کمکها به  از تخریب توسط اسید و آنزیمB12 ویتامین  و جذب کمک به حفظ -3                        

خلوط کردن غذا با شیرۀ معده در گوارش شیمیایی هم حرکات کرمی در معده عالوه بر گوارش مکانیکی به دلیل م نکته:

 شوند. باعث تخلیۀ کیموس معده به دوازدهه میدخالت دارند. در ضمن در انتهای گوارش معدی ،

 شود ولی باید توجه داشت در این محل  ها تا حدودی در معده انجام می ها و چربی اگر چه گوارش شیمیایی پروتئین نکته:

.یابند گوارش نمیگلیسرو والیدهایچربها به  چربیو  آمینوالیدها ها به مل نیست یعنی پروتئینگوارش به صورت کا

هستندوباتوجهبهذراتچربیبسیاردرشتشود زیرا  ها در معده بسیار ضعیف انجام می به خصوص گوارش چربی

 هادلترلیداشتهباشند.نندبهعمقآنتواهایگوارشیمانندلیپازها،محلو درآبهستندنمیکهآنزیماین

 باشد. میرودۀ باریک)بویژه دوازدهه( محل اصلی گوارش همۀ مواد غذایی  نکتۀ مهم:

های کف  ها به سلول است که مانع آسیب اسید و آنزیم قلیاییو  چسبنده ،بسیار غلیظشامل مایع مخاطی  شیرۀ معده:

پروتئاز وجود دارد که روی هم  تعدادید. عالوه براین در شیرۀ معده کن ای را ایجاد می شود و الیۀ ژله معده می

باشد  شود که فعال می ها به پپسین می شوند اسیدکلریدریک باعث تبدیل آن شوند و غیرفعال ترشح می گفته میپپسینوژن

 به پپسین تبدیل کند:ها را  شود آن های جدیدی که تولید می تواند در برخورد با پپسینوژن تولیدشده می البته پپسین
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هاپروتئین                         

                                          پپسینوژن                   اسید کلریدریک      پپسین                                               

                                                                              

ترهایکوچکمولکول               

 

 

 

 نکات مربوط به شکل غدۀ معده:

ها،  ترین سلول و کم)طبق شکل کتاب درسی( دۀ مخاطیهای ترشح کنندۀ ما یاختهایه های غده، سلول ترین سلول بیش -1

 کنند. ریز( هستند که گاسترین ترشح می های درون کنندۀ هورمون)سلول های ترشح سلول های سلول

) عامل فاکتور داخلی معدهو هم اسید کلریدریک ای( هستند که هم  های کناری)حاشیه سلولهای غده،  ترین سلول بزرگ -2

 کنند. و ترشح میداخلی( را تولید 

 هستند. تقریباً مساویها از نظر اندازه  های کناری بقیۀ سلول به جز سلول -3

 ترند. ها عمقی از بقیۀ سلول کناری و یاختۀ اصلیهای  سلول -4

 دورتر هستند) به عبارتها که به طرف مجرای غده قرار دارد  های معده نسبت به سطحی از سلول های غده هستۀ سلول -5

 ترند(. ها به قاعدۀ سلول نزدیک هسته دیگر

 است تا سطح ترشح افزایش یابد. خوردگی دارای چینشود  های کناری در سطحی که به مجرا باز می لبۀ سلول -6

 ترند(. تر هستند) به مخاط نزدیک داخلیها  های مورب نسبت به بقیۀ ماهیچه در معده ماهیچه نکته:

 های معده  های غده از سلول بعضی های پوششی سطحی معده و هم سلول تمام مادۀ مخاطی در معده هم توسط نکته:

 شود. های سطحی معده تولید و ترشح می سلولتوسط  فقطکربنات  شود ولی بی تولید می
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شود که برای حفظ  در این صورت دیگر عامل داخلی تولید و ترشح نمیشود چون  خونی وخیم می برداشتن معده باعث کم نکته:

های قرمز در مغز قرمز استخوان ضروری است و به همین  ضروری است این ویتامین در تولید گلبول B12ب ویتامین و جذ

 شود. خونی وخیم می دلیل کمبود این ویتامین باعث کم

 شوند. بنداره باز می سهبنداره و حداکثر  دودر استفراغ حداقل  نکته:

رژیمغذایینامنالب،تنشواضطرابوالتفاده،لیهایالکبهلیگارکشیدن،مصر فنوشالی مانند عوام توجه:

 شوند می باعث ریفالکس یا برگشت اسید معده بیشازحدازغذاهایآماده

 ها برای گوارش مواد غذایی است. دریافت شیرۀ پانکراس که دارای انواع آنزیم -1                               

 کند. سزایی می ها کمک به افت صفرای کبدی که به گوارش چربیدری -2   رودۀ باریک -4

 هایی مانند در گوارش غذاها نقش دارند و همچنین ترشح آب و یونتولید تعدادی آنزیم که  -3                               

 .کنند کربنات که حالت اسیدی کیموس معده را خنثی می بی                                   

 شود. می جلوراندن غذاو  کمک به گوارش شیمیایی، گوارش مکانیکیحرکاتی دارد که باعث  -4                                

 دیوارۀ مری بیشتر است.تر و رودۀ باریک از  حفاظت دیوارۀ معده از رودۀ باریک بیش نکته:

  دهند. س مواد غذایی را با مخاط روده افزایش مینیز تأثیر دارند چون تما جذب غذاحرکات رودۀ باریک در  توجه:

 کربنات. بی لسیتین و فسفولیپیدِ -های صفراوی نمک –ترکیبات: کلسترول                    

 ها. درشت چربی و ایجاد امولسیون پایدار برای گوارش آسان آنریزکردن ذرات  -1    ها نقش    راـصف

 خنثی کردن حالت اسیدی کیموس موجود در دوازدهه. -2                                     

 روبین و کلسترول اضافی. بیلی دفع بعضی مواد مانند -3                                     

که اگر مسیر خروج صفرا را ببندد هم  تواندباعثایجادلنگشودمیرسوب کلسترول در کیسۀ صفرا  ایجادلنگصفرا:

شود. افرادی که رژیم غذایی پرچربی دارند بیشتر در معرض سنگ صفرا  یا زردی می یرقانشود و هم باعث  د میباعث در

 هستند.

 شود. های کبدی ساخته می توسط سلولبلکه  شود ساخته نمیوسیلۀ کیسۀ صفرا  صفرا به نکته:
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علت ریزکردن ذرات  درشت چربی این کار البته به  نداردچون آنزیم  دهد نمیها را گوارش شیمیایی  صفرا چربی نکته:

 کند. را تسهیل می

ریزند البته  با هم به دوازدهه میو  شوند می مشترک مجرای خروج صفرا با مجرای خروج ترکیبات لوزالمعده نکته:

 مشترک نیست.دارد که با مجرای خروج صفرا  باالتر کمیلوزالمعده یک مجرای دیگر هم 

 کند. کند البته به داخل آن نفوذ نمی ی کبد قرار دارد از وسط کبد هم عبور میپردۀ پیوندی که باال نکته:

  کیسۀ صفرا در زیر کبد و متصل به آن قرار دارد. :توجه

 مختلف ها برای گوارش مواد غذایی انواع مختلف آنزیم ترشح -1     لوزالمعدهریز  بخش برون

 ثی کردن حالت اسیدی کیموسکربنات برای خن ترشح بی -2                   

 است. لوزالمعدهها در تمام دستگاه گوارش مربوط به  ترین آنزیم ترین و هم قوی هم متنوع توجه:

کنند به همین دلیل است که این  هایش آسیب وارد می اگر پروتئازهای پانکراس در خودش فعال باشند به سلول نکته:

 شوند. در رودۀ باریک فعال میشوند و  ترشح می غیرفعالها به صورت  آنزیم

کامالًبههمچسبیدههستند.های پوششی مخاطِ رودۀ باریک در سمت فضای داخلی روده  سلول نکته:

پروتئازهای دیگر را نیز فعال  ،ها که یکی از پروتئازهای لوزالمعده است عالوه بر گوارش پروتئین تریپسینوژن :نکته

 تریپسین است.ترین پروتئاز پانکراس و کل بدن،  ن گفت که مهمتوا کند به همین دلیل است که می می

 گـوارش شیمیایی مـواد غذایی مخـتلف

شود. آمیالز موجود در بزاق و  ها از دهان شروع شده و در رودۀ باریک تمام می گوارش کربوهیدراتها: کربوهیدرات -1

 کند. گلوکز دارند تبدیل می 9تا  3هایی که بین  راتساکارید]مالتوز[ و کربوهید شیرۀ پانکراس نشاسته را به نوعی دی

 . شود نمی ساکاریدهایی مانند ساکارز و الکتوز گوارشی در دهان و معده انجام در مورد گلیکوژن و دی نکته:

باشد در رودۀ باریک و توسط  تر گلوکز می ها که بیش ها به مونوساکاریدهای سازندۀ آن تمام کربوهیدراتگوارش نهایی 

 شود. های مخاط آن مستقر هستند انجام می سلول غشای سلولیِهایی است که در  نزیمآ
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 تر هستند ندی که بزرگهای ق مولکول بر لاکاریدهاعالوهبردیباریک،  های رودۀ های چسبیده به غشای سلول آنزیمنکته: 

  کنند. رید تبدیل میها را به مونوساکا گذارند و آن نیز اثر می مونوساکارید دارند( 9تا  3)بین 

  در اثر اسید غیرفعال نشده است میالز بزاق در معده تا زمانی که غذا کامالً با شیرۀ معده مخلوط نشده است وآ نکته:

  تواند روی نشاسته اثر بگذارد. می

 یبنابراین براشود  می مصرف یکمولکو آب نکته: برای آبکافت یا هیدرولیز هر پیوندی که بین دو مونومر وجود دارد

دیشده برابر با  های آب مصرف ساکاریدها، تعداد مولکول هیدرولیز دی ولی برای هیدرولیز  لاکاریدهالتتعداد

ها کمتر  یکی از تعداد مونومرهای آنشده  رفمرها، تعداد آب مص طورکلی پلی مانند نشاسته و گلیکوژن و به هایی مولکول

 اشد و چه انشعاب داشته باشد.است چه مولکول خطی و بدون انشعاب ب

 

 

 شود. مرها و دیمرها نیز با همین روش محاسبه می پلی نکته: تعداد مولکول آب تولیدشده در سنتزآبدهی برای ساخت 

ها فقط در رودۀ باریک انجام  شود ولی تولید آمینواسید از پروتئین شروع می معدهها از  گوارش پروتئینها:  پروتئین -2

حت تأثیر دو گروه آنزیم است: یکی پروتئازهای لوزالمعده که بیشترین اثر را دارند و دیگری پروتئازهای شود که ت می

 های رودۀ باریک . تولیدشده توسط سلول

 مربوط به بافت پیوندی گوشت الزم است. کالژنهای معده برای گوارش وجود پپسین توجه:

شوند اما بیشترین لیپید  دها و کلسترول هم در غذاها یافت میگرچه لیپیدهای دیگری مانند فسفولیپیها:  چربی -3

گریزی  شود ولی به دلیل آب شروع می معدهها از  هستند که گوارش آن هاچربییا همان گلیسریدهاتری موجود در غذاها

ها در  رش اصلی چربیها و گوارش مؤثر آنها وجود ندارد به همین دلیل گوا ها، امکان نفوذ لیپاز معده به داخل چربی چربی

لوزالمعده)پانکراس(با اثر  عمدتاًرودۀ باریک و   صفرایها دو عامل  است. برای ریزکردن ذرات درشت چربی لیپاز

رودۀ باریک نقش دارند وقتی ذرات درشت، ریز شدند و یک امولسیون پایدار ایجاد شد گوارش آنها به  حرکات کبدیو

 شود. خوبی انجام می
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 شوند. باعث ریزشدن ذرات درشت چربی می فسفولیپیدِلسیتینو  هایصفراوینمکدو عامل  در صفرا نکته:

 های دیگری هم دارند. بلکه نقش اندبکارنرفتهدر ساختار غشا  فقطفسفولیپیدها نکته: 

 تراز[.های دیگری هم در گوارش لیپیدها مؤثرند] مانند فسفولیپیاز و کلسترول اس عالوه بر لیپاز، آنزیم نکته:

 شود. مصرف میمولکول آب  سهگلیسرید،  برای آبکافت کامل یک مولکول تری نکته:

شود که از  ها هم دچار اختالل می شود و در نتیجه جذب آن اگر صفرا ترشح نشود گوارش لیپیدها خوب انجام نمی نکته:

 انعقاد خونر روند ود این دو ویتامین دباشد. کمب می Kو  Dهای های محلول در چربی مانند ویتامین جملۀ آنها ویتامین

ب کلسیم از رودۀ باریک دارد ممکن  است در جذ D کند و از طرف دیگر به دلیل نقشی که ویتامین اختالل ایجاد می

 ها نیز شود. ماهیچه انقباضو یا اختالل در پوکی استخوان  باعث

 مشاهدۀ درون دستگاه گوارش

 ینی قرار داده شده است و با آن ی که روی یک سر آن دوربلولۀ مخصوص

 )آندوسکوپی یا درون بینی( و یا درون مری، معده و یا دوازدهه توان می

 بینی( را مشاهده کرد. روده و تمام رودۀ بزرگ )کولونوسکوپی یا کولون راست

 را مشاهده کرد.هایی از رودۀ باریک که بعد از دوازدهه هستند  بخشتوان  بینی نمی با درون بینی یا کولون نکته:

 نیست.مشاهدۀ لولۀ گوارش آندوسکوپی مخصوص  نکته:

حلقوی است هر چین دارای تعداد  سطح داخلی روده دارای تعداد زیادی چینِ رودۀ باریک بهترین محل برای جذب :

ونی و های خ زیادی پُرز است و هر پرژ از تعداد زیادی سلول پوششی تشکیل شده است در ضمن هر پرز دارای مویرگ

های پوششی سطح پرز، در سطحی که به سمت فضای داخلی  سلول تر بیشای صاف است.  لنفی و تعدادی سلول ماهیچه

های حلقوی، پرزها و ریزپرزها همگی سطح  گویند. چین می ریزپرزبه آن  هخورده دارند ک روده قرار دارد غشایی چین

 میزان جذب مواد چندین برابر شود.شود  کنند که باعث می ای را ایجاد می بسیار گسترده

 هورمون در عمق غده قرار دارند.کنندۀ  ترشح های های معده سلول های روده هم مانند غده در غدهنکته: 

 .مخاط های معده در الیۀ هستند ولی غده زیرمخاطهای روده در الیۀ  غده نکته:
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 وجود دارد. مخاط و زیرمخاط های  الیه های حلقوی چین ولی در مخاط الیۀ فقط پرزهادر هم  نکته:

 

 

 

 

 

 

 

کنند  شوند و حرکت می قرار دارند تحریک می  زیرمخاطالیۀ عصبی در  های درون پرز با اعصابی که در شبکۀ ماهیچه نکته:

 شوند. جذب می کننده و افزایش میزان های جذب که باعث تماس بیشتر مواد غذایی با سلول

 های رودۀ باریک وجود دارند. در غده هم در پرزها و هم های دارای ریزپرز سلول نکته:

شوند و  های روده تخریب می شود یاخته ایجاد می حساسیت به پروتئین گندم)گلوتن(در بیماری سلیاک که به علت  :1توجه

 شود. از بین رفته که باعث کاهش قابل توجه در میزان جذب می پرزهاحتی ریزپرزها و 

 است. ایولپسخونیاختهورودبهمایعبینرودۀ باریک و های  عبور مواد غذایی از یاختهجذب به معنای  :2توجه

 های خونی مویرگز جذب وارد ( پس اDEKAهای محلول در چربی) ها و ویتامین چربی بهجزمواد غذایی مختلف  نکته:

های پوششی هر  که در اطراف سلولهای خونی شوند این است  توانند وارد مویرگ ها نمی که چربی شوند علت این می

دلیل است که  های لنفی وجود ندارد به همین وجود دارد که این الیه در اطراف مویرگلاکاریدیالیۀپلیمویرگ خونی 

 یکسلولی به  های پوششی روده، از مایع بین های محلول در چربی پس از عبور از سلول ها و ویتامین چربی

 شوند. ودۀ باریک وجود دارد وارد میکه در هر پرز ر مویرگ لنفی
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 روش )مکانیسم( جذب مواد مختلف در رودۀ باریک

در غشای سلول پوششی رودۀ  پتاسیم( -)پمپ سدیمدهندۀ سدیم و پتاسیم پروتئین انتقال گلوکز و آمینواسیدها: -1

یم را از سلول خارج و پتاسیم وارد سد انتقا فعا ای وجود دارد با روندِ  یاخته طرف مایع بین باریک و در سمتی که به

واردللو پوششیدیم تمایل دارد شود بنابراین س می داخلللو کاهش شدید غلظت سدیم در  کند این امر باعث می

کند به این  دهد همزمان گلوکز را هم وارد می انجام می شدهانتشارتسهیلشود. پروتئینی که این کار را با روند  روده

سپس  شوند)یعنی به همراه سدیم( یدها هم با همین روش جذب میآمینواس تر بیش گویند. می انتقالی مهروش انتقال، 

 شوند. ها وارد خون می های مویرگ ای از طریق سوراخ یاخته گلوکز و آمینواسیدها از مایع بین

های پوششی روده عبور کرده  از غشای سلول انتشارلادهها و سایر لیپیدها پس از گوارش، با روش  چربیلیپیدها:  -2

شود که به همراه  گلیسرید ساخته می شوند سپس اسیدهای چرب به گلیسرول متصل شده و تری ها می و وارد این سلول

رانیبرونآیند که با روش  در می کیلومیکرونبه صورت ذراتی به نام  پروتئین و فسفولیپید،  کلسترول

های  ها سپس وارد مویرگ شوند. کیلومیکرون سلولی می ده و وارد مایع بینهای پوششی خارج ش از سلول )اگزولیتوز(

ها به  شوند. در نهایت لنف و ترکیبات درون آن و از جمله کیلومیکرون تر می های لنفی بزرگ لنفی و پس از آن وارد رگ

 چربیبافت یا  کبدریزند و بدین ترتیب وارد جریان خون شده و به  می ای چپ و راست زیرترقوهدو سیاهرگ 

 .شود ساخته می لیپوپروتئینصل شده و این لیپیدها به پروتئین مت کبددر  روند. می

الت.مشکلهای لیپیدی به صورت لیپوپروتئین نباشند حمل آنها در خون  گریز بودن لیپیدها اگر مولکول با توجه به آب نکته:

ها و مشکل شدن حرکت خون و در نتیجه فشار خون  رگ( باعث رسوب کلسترول در LDLهای مضر) لیپوپروتئین :1توجه

  شدن رگ شوند. ممکن است باعث مسدودشوند و البته در موارد حاد  می

شوند و به همین دلیل میزان  ها می باعث جداشدن کلسترول رسوب کرده در رگ (HDLهای مفید) لیپوپروتئین :2توجه

 کنند. کلسترول رسوبی را کمتر می

را  LDLهای  لیپوپروتئینتحرکی میزان  های سیرشده)اشباع(، مصرف زیاد کلسترول، چاقی و کم بیخوردن چر :3وجهت

 ها در خون  میزان طبیعی این لیپوپروتئین دهد. دهد و بنابراین فشارخون و احتمال ایجاد سکته را افزایش می افزایش می

 HDLبه  LDLباشد. و نسبت  60ی پرچگال بیشتر از ها و لیپوپروتئین 200گلیسرید کمتر از  ، تری130بایستی کمتر از 

 باشد. 3بایستی کمتر از 
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 بافتی ها به سمت مایع میان ولی خروج آن خواهد نمیهای پوششی رودۀ باریک انرژی زیستی  نکته: ورود لیپیدها به سلول

  شود. رانی انجام می خواهد چون با برون انرژی می

های  وارد سلولوموادمعدنیآمینوالیدهاگلوکز،یی محلول در آب مانند وقتی مواد غذا آب و مواد معدنی: -3

اما مواد  المزباعث جذب آب به روش  که یابد افزایش میها  رودۀ باریک شدند فشار اسمزی درون این سلول پوششی

. به طور مثال شوند جذب انتقا فعا و یا شدهانتشارتسهیل ها ممکن است با روش معدنی مختلف بسته به نوع آن

نداشته باشند و هم نیاز  شوند چون هم ممکن است غلظت زیادی در غذاها با روش انتقال فعال جذب می کلسیم و آهن

هم با روش انتشار  های بسیار مهمی هم دارند] سدیم به خاطر اهمیت بسیار باالیش در بدن ها زیاد است و نقش به آن

 باشد[.  می شده و هم انتقال فعال قابل جذب تسهیل

 جذب شدهانتشارتسهیلد های محلول در چربی همانند سایر لیپیدها با رون طور که گفته شد ویتامین همان ها:  ویتامین -4

با روند   B12  ( به جزBو گروه  C های محلول در آب)ویتامین ر است. ویتامینها مؤث شوند که صفرا در جذب آن می 

 شوند. ]یا هر دو[ جذب می دهش انتشار تسهیلیا  انتقال فعال

شود امکان انتشار  ها در مجموع زیاد می شود و اندازۀ آن انجام می عاملداخلی به همراه B12چون جذب ویتامین  توجه:

 شود. می های پوششی رودۀ باریک وارد سلولبری  دروند به همین دلیل با ها وجود ندار تسهیل شده یا انتقال فعال آن

شود ویتامین  دۀ باریک میهای پوششی رو مینی که جذب آن همراه با کاهش مساحت غشای سلولیِ سلولویتا تنها نکته:

B12 باشد. می 

 (.88 -سراسری)شود.نمی (B1)ویتامینهای رودۀ انسان، مانع از جذب تیامین های سطح مویرگ ساکارید وجود پلی -

  رودۀ بزرگ و دفع 

 عمدتاً موادِ غیرقابل جذب و دفعی غیر از آب بقیۀ مواد شود که غذایی داده می در این محل آخرین تغییرات بر روی مواد

بخشی از  است.  های گوارشی ماندۀ شیره باقیو  های مرده سلول،  نیافته و جذب نشده گوارش این مواد شامل مواد هستند. 

ها هم در این محل جذب  از یونبخشی  شود. جذب می رود باریکشود اگرچه بیشترِ آب در  آب در این محل جذب می
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ها آنزیم ترشح  چون این سلول شود نمی های این بخش انجام به وسیلۀ سلول هیچ گوارشی در رودۀ بزرگ شوند. خون می

 .کنند ولی مایع مخاطی ترشح می کنند نمی

 جانورانِ گوشتخواراز نظر تشریحی رودۀ بزرگ از چند بخش ساخته شده است: بخش ابتدایی رودۀ بزرگ که در انسان و 

کولونافقی ،وجود دارد در ادامه آپاندیسکوتاه است رودۀ کور نام داردکه در انتهای آن  کولون و کولونباالرو،

 . عمل دفع که ابتدا به صورت انعکاسی روده و سپس مخرج وجود دارد وجود دارد. بعد از رودۀ بزرگ ، راست  روپایین

 کند. شود چون بندارۀ خارجی مخرج ماهیچۀ اسکلتی بوده و ارادی عمل می ارادی کنترل می شود به وسیلۀ مراکز انجام می

 ی به لولۀ گوارشـرسان ونـخ

یابد تا گوارش و جذب غذا  رسانی به لولۀ گوارش افزایش می خون پارالمپاتیکخوریم تحت تأثیر اعصاب وقتی غذا می

رود از  های محلول در چربی( یپیدها و ویتامین)به جز لمناسبی انجام شود. مواد جذب شدهبا کیفیت  باریک، رود 

جا به کبد وارد  و از آن سیاهرگ باب کبدی همگی به لوزالمعده،و  طحا و معده و همچنین خونِ خارج شده از  بزرگ

گلوکزها به صورت گلیکوژن  بخشی از های کبدی به صورت پروتئین و آمینواسیدها در سلول بخشی از شوند. می

های پالسما را تشکیل  ها به خون وارد شده و پروتئین شود و پروتئین های کبدی ذخیره می آیند)گلیکوژن در سلول رمید

 B12ها] مانند  کنند(. آهن و بعضی ویتامین حمل لیپیدها در خون شرکت میبرای  ها لیپوپروتئین دهند و یا در تشکیل می

سیاهرگ فوق بقیۀ مواد از راه  ر موقع نیاز مورد استفاده قرار گیرند.شوند تا د های کبدی ذخیره می [ در سلول Aو 

شبکۀ مویرگی سیاهرگ  گویند که در دو طرف یک ریزند] سیستم باب به سیستمی می به بزرگ سیاهرگ زیرین می کبدی

 و یا سرخرگ وجود داشته باشد[.

 های دستگاه گوارش م فعالیتـظیـتن

های بدن هم به صورت عصبی و هم هورمونی تنظیم  شود مانند بقیۀ دستگاه ام میکارهایی که در دستگاه گوارش انج

گذارند به این صورت  شوند. بخش خودمختار دستگاه عصبی)سمپاتیک و پاراسمپاتیک( بر روی دستگاه گوارش اثر می می

( باعث کاهش سحهمکه در شرایط استرس، ترس، امتحان، مسابقات ورزشی و سایر شرایط خاص، اعصاب سمپاتیک)

ک شود ولی در شرایط عادی و آرامش، اعصاب پاراسمپاتی های ترشحی و حرکات در این دستگاه می کلیۀ فعالیت

 شود. زمان ورود غذا به سیستم گوارش می یرۀ معده و سایر ترشحات در( باعث ترشح بزاق ، شحسپادهم)
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دارد که قادرند مستقل از مغز و یا نخاع عمل کنند ولی باید توجه داشت که در بدنۀ لولۀ گوارش دو شبکۀ عصبی وجود 

 کنند. ها را کنترل می ها ارتباط دارند و کار آن هایی از اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک با آن حال شاخه با این

ی ط دارند که مربوط به جاهایبا دستگاه گوارش غیر از بخش خودمختار دستگاه عصبی، بخش ارادی آن هم ارتبا نکته:

 است که ماهیچۀ اسکلتی وجود دارد. 

 قرار دارد.  النخاعوپلمغزیفاصلۀبینبصلدرمحل تنظیم ترشح بزاق نکته: 

شوند که فعالیت لولۀ  هم ترشح می سکرتین وگاسترین هایی مانند  هایی مانند معده و روده هورمون در بخش نکته:

 کنند. گوارش را تنظیم می

های بافت رودۀ باریک توسط سلول های معده و هورمون نکته:  ریزبرونشوند چون بخشی از غدد  تولید میپوششی

 شوند. محسوب می

  کربناتبیافزایشترشحگذارد و باعث  اثر می لوزالمعدهشود و بر  از رودۀ باریک ترشح می لکرتینهورمون  :1توجه

  شود تا حالت اسیدی کیموسِ موجود در دوازدهه خنثی شود. می لدیم

 شود و بعد از ورود به خون بر بخش دیگری از آن اثر گذاشته و باعث ترشح می معدههورمون گاسترین از  :2توجه

 ها به خوبی انجام شود. تا گوارش پروتئین ها)پپسینوژن(الیدکلریدریکوآنزیمترشح افزایش

 (.92 -د)سراسری خارجشو به دوازدهه ترشح می / همانند( گاسترین پس از ورود کیموس معدیبرخالفدر انسان هورمون سکرتین) -

 (.89 -کنند)سراسری / همانند( سایر غدد معدی، گاسترین ترشح میبرخالفقرار دارند ) پایینمعده در انسان غددی که در -

کند تا  میمرکز بلع ، مرکز تنفس را مهار دارند که موقع بلع غذا  قرار بصلالنخاعمراکز عمل بلع و تنفس هر دو در : 3توجه

 غذا وارد نای نشود.

 توان از جدول زیر استفاده کرد: سال می 20برای بررسی وزن مناسب در افراد بیش از : 4توجه
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مقدار بافت  مختلفی از جمله سن ، جنس ، تراکم استخوان، تعیین وزن مناسب در افراد پیچیده است و به عواملنکته: 

کند تا  افراد متخصص است ولی با این حال نمایۀ تودۀ بدنی تا حدی کمک می بستگی دارد و کار ماهیچه و چربی بدن،

        ببریم:                   پی به وزن مناسب

 توان از ایجاد کبد چرب جلوگیری کرد.  با کنترل مصرف چربی و قند در رژیم غذایی و همچنین تحرک بیشتر می توجه:

                                     ترین نقش را در نمایۀ تودۀ بدنی دارد. مهم  دــقن گفت که توا با توجه به رابطۀ باال مینکته:  

 تنوع گوارش در جانداران

  را یافته یا موادی که احتیاج به گوارش ندارند)مانند مواد معدنی( بعضی از جانداران مواد گوارش بدون گوارش: -1

نند مانند کرم کدو که دهان و دستگاه گوارش ندارد و مواد گوارش یافتۀ بدن ک از سطح بدن یا سطح سلول خود جذب می

 کند. انسان] که در رودۀ باریک هستند[ را از طریق پوست خود جذب می

 هم ندارد. دفع مدفوعنکته: کرم کدو نه تنها بلع غذا و گوارش بلکه حتی 

ها مانند پارامسی ]و جانورانی مانند  سلولی تکبسیاری از  سلولی دارند:  جاندارانی که فقط گوارش درون -2

فاگولیتوز(ها[ مواد غذایی را به کمک فرآیند  اسفنج عبارتبهتر به )یا های خود وارد  به داخل سلول آندولیتوز

 شود. البته در پارامسی  تشکیل میواکوئل غذایی  کنند و بدین صورت می

  حفر دهانیم یی به ناغشا یک فرورفتگیحرکت دادن غذا به سمت 

 به تعدادی لیزوزومگیرد. سپس  میصورت های اطراف آن  توسط مژک

 وزوم موادهای لیز شود. آنزیم تشکیل میواکوئل گوارشی شده و ن متصلآ 

 گوارشی خارجحاصل از غشای واکوئل  مونومرهایغذایی را گوارش داده، 

دفعی موجود در خود را با  کند و مواد سلول حرکت می نام دارد به سمت غشای دفعی واکوئلشوند و باقیمانده که  می 

           فرستد. به خارج می رانی(اگزولیتوز)برون فرآیند

افزایدبهآنمیدفع مواد به وسیلۀ کریچۀ دفعیولی  دهدمیکاهشتشکیل کریچۀ غذایی مساحت غشای سلولی را  نکته:

 کنند. مصرف می  ATPو هر دو انرژی  
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هابه  های آن در سیتوپالسم  سلول تن( لیزوزوم)کافندهگوارش درون سلولی دارند اندامک  فقطدارانی که در جان نکته:

                                                                                         شود. فراوانی یافت می

مهرگان مانند مرجانیان ابتدا  در بعضی از بی دارند:سلولی  سلولی و هم برون جاندارانی که هم گوارش درون -3

شوداین  انجام می ناقصیشود ولی گوارشِ  انجام می حفر گوارشیداری به نام  سلولی در کیسۀ انشعاب برون گوارش

های نرم طعمه  کنند بخش نۀ حفرۀ گوارشی ترشح میهای بد از سلول بعضیشود که  هایی انجام می گوارش به وسیلۀ آنزیم

 این ذرات به داخل خواری( فاگوسیتوز)ذرهند. با فرآیند شو تبدیل می مونومر نیستنده ذراتی ریزی که هنوز ب

 شود انجام می هالیزوزومسلولی و با کمک  شوند و ادامۀ گوارش به صورت درون بدنۀ حفرۀ گوارشی وارد می های سلول

 شیرین شوند هیدر آب ز طریق دهان به خارج فرستاده میهای سفت طعمه ا هستند و یا بخش ی که غیرقابل گوارشمواد

  ای از مرجانیان است.   نمونه

 سلولی ها آنزیم گوارش برون از سلول بعضیدر مرجانیان و از جمله هیدر،  نکته:

 ها  سلول تمامبری به وسیلۀ  کنند اما جذب ذرات غذایی ریز با درون ترشح می

 شود. می انجام

 های الیۀ داخلی یا  و الیۀ سلولی تشکیل شده است که  سلولدبدن هیدر از  نکته:

های الیۀ بیرونی)که نقشی در  ای دارند)شبیه روده یا معدۀ انسان( ولی سلول همان الیۀ مربوط به حفرۀ گوارشی شکل استوانه

نگ وسط در بدن هیدر، سلولی ر های لولۀ خمیدۀ نزدیک در گردیزه( دارند]الیۀ تیره گوارش غذا ندارند( شکل مکعبی)مانند سلول

 ای شکل است و مزوگال نام دارد[. ای ژله نیست و ماده

 بازوها نیز امتداد دارد.از آنجایی که حفرۀ گوارش انشعاب دارد بنابراین تا داخل نکته: 

ذا هستند که در مخلوط شدن غ عدد(2تاژک)هر کدام ها دارای  از سلول تعدادینکته: در داخل حفرۀ گوارشی هیدر 

 کنند. کمک می گوراش شیمیایی غذاهابا شیرۀ گوارشی نقش دارند یا به عبارت دیگر به 

 وجود ندارد. شیمیاییدر هیدر گوارش نکته: 

مواد تری دارند زیرا  ارش کاملنکته: جانوارانی که لولۀ گوارش دارند نسبت به جانوارانِ دارای حفرۀ گوارشی دستگاه گو

 شود. سلولی انجام می شوند درضمن گوارش غذا فقط به صورت برون عی کمتر با هم مخلوط میمفید و قابل جذب و مواد دف
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داد سلولی( ، تع سلولی)منحصراً درون نکته: در جانوارانِ دارای حفرۀ گوارشی هم مانند جاندارانِ دارای گوارش درون

 توان یافت. می للولیدارایگوارشدرونهای  البته فقط در سلول لیزوزومزیادی اندامک 

داران و بیشتر  تمام مهره گوارش(: سلولی دارند)جانورانِ دارای لولۀ جانورانی که فقط گوارش برون -4

های مختلف لولۀ گوارش وجود دارد  هایی در بخش دارای لولۀ گوارش هستند. البته در جانوران مختلف تفاوت مهرگان بی

 باشد. می ها نوعِ غذای آنعوامل مهم این تفاوت،  که یکی از

شوند در  یابند و وارد دهان می ها گوارش مکانیکی می خورد ابتدا به وسیلۀ آرواره مواد گیاهی که ملخ می ملخ: -الف

ریزد و ضمن گوارش  تر از دهان هستند روی غذا می دهان ترشحات غدد بزاقی که خودشان در سطح شکمی و کمی پایین

تا عبور آن از لولۀ  یعنی موسین دارد()کند شود غذا را لغزنده می انجام می زآمیالکه توسط  هاکربوهیدراتمیاییشی

شود که در این محل مدتی  می دانچینهگوارش آسان شود. غذا پس از عبور از مری وارد بخش انتهایی و حجیم آن یعنی 

زاقی که همراه غذا از دهان ها توسط همان آمیالز ب خوردن، گوارش کربوهیدرات ماند تا ضمن نرم شدن در اثر خیس می

گوارش مکانیکی انجام  هایی،دندانهشود که هم به واسطۀ داشتن  می معدهپیشآمده است ادامه پیدا کند. سپس غذا وارد 

شود  کنند به این محل آمده و گوارش شیمیایی هم انجام می تولید می های معده هایی که معده و کیسه زیمآنو هم  شود می

شود و سپس مواد غذایی برای جذب به  شود و در همین محل تمام می انجام می های معده کیسهیمیایی در ادامۀ گوارش ش

شود و  انجام می هاآبویونها جذب  روند و در این محل روده می روند. باقیماندۀ مواد به روده و سپس راست معده می

  دان چینه  معده پیش                                             شوند. ن مواد دفعی از مخرج دفع میپس از آ

 شود و در  ها شروع می نکته:گوارش مکانیکی از آرواره

  یابد. ادامه پیدا کرده و پایان می معدهپیش

 ها شیمیایی کربوهیدراتگوارش  فقطدان  نکته: در چینه

 شود. بزاق انجام می توسط آمیالز و آن هم 

شود و در نهایت در  دنبال می معدهپیشیابد و سپس در  ادامه می دانچینهشروع شده در  اندهنکته: گوارش شیمیایی از 

 شود. کامل می هایمعدهکیسه
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تولید و ترشح ی خودش ها های آن توسط سلول شود اما آنزیم معده گوارش شیمیایی انجام می اگرچه در پیش  نکتۀ مهم:

 شود. انجام میهای معده  شود و به وسیلۀ معده و کیسه نمی

 شود. اش انجام می جذب بیشتر مواد غذایی در معده های درسی ملخ تنها جانوری است که در سطح کتاب نکته:    

 نقش دارد.  شیمیایی غذاشود اما معده در گوارش  های معده تمام می نکته: اگرچه گوارش غذا در ملخ، در کیسه

 شود  جا نرم می شود و در آن دان می در دهان، وارد مری و سپس چینهغذا بدون هیچ گوارشی  خوار: پرندگان دانه -ب

جا  شود و در آن کند سپس وارد سنگدان می شود که هم گوارش مکانیکی و هم شیمیایی پیدا می می معدهسپس وارد 

ر همین جذب هم د شود و در نهایت در رودۀ باریک تمام می شیمیایییابد و سپس گوارش  پایان می مکانیکیگوارش 

 رسد.  محل به انجام می

باشد اما  می مکانیکیدر به گوارش دهند ولی سنگدان قا انجام نمی شیمیاییکدام گوارش  دان و سنگدان هیچ نکته: چینه

ولی سنگدان  ضعیفهای  ی ماهیچهدان دارا ]چینهدهد هر دو نوع گوارش را انجام میی مثل ملخ نمعده به جز در جانوار

 [.کندهایقویداردوهمآنزیمگوارشیتولیدوترشحمیماهیچه و معده هم هایقویماهیچه

                                                  در فقط و گوارش شیمیایی سنگداندر  فقط ارش مکانیکیگو ؛معده نداردچیزخوار است[  کرم خاکی]که همه نکته:

 .شود جانور و جذب هم همانجا انجام میرودۀ 

دارد.خاکی  ولی کرم ندارندحلق  خوار و پرندگان دانه ملخ نکته:

  همبالنگدانوهمباار ، کبد خو در پرندگان دانه نکته:

 دارد. اتصال مستقیم رود باریک

 که از بخش عقبی معده تشکیل،سنگدان خوار در پرندگان دانه توجه:

 های داخلش  ههای قوی که دارد و سنگریز واسطۀ ماهیچه شود به می 

پردازد.کنندبهگوارشمکانیکیغذاهامیکهنقشدندانراایفامی
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خوار، غذایی که وارد سنگدان شده است قبالً هم گوارش مکانیکی و هم شیمیایی پیدا کرده است. در پرندگان دانه نکته:

آنکهگوابرخالفدرکرمخاکی) - محتویاتلولۀگوارشیپساز بالفاصلهواردباشدیگری/همانند(گنجشک، آغازنمودند، رشمکانیکیرا

(.93-سراسری)باشد.میهایگوارشیترشحآنزیمشوندکهجایگاهمی

شود که فقط گوارش مکانیکی دارد. توضیح: در گنجشک همانند کبوتر غذا از معده)گوارش مکانیکی و شیمیایی( وارد سنگدان می

(.91-شود)سراسریخارجآغازمیمعدهودرگنجشکگوارشمکانیکیغذادرروده دردرکرمخاکیگوارششیمیاییغذا-

تواندموادغذاییرابهیورموقتذخیرهکندوتنهابهگوارشدردستگاهگوارشکرمخاکی،باشیکهبالفاصلهقبلازرودهقرارداردمی-

(.92-موادغذاییبپردازد)سراسریمکانیکی

ترین بخش معده یعنی شدن ناقص، از مری عبور کرده و وارد بزرگ غذا پس از جویدهنشخوارکننده:  نپستاندارا -ج

 پردازند البته عوامل کنندۀ سلولز حضور دارند که به گوارش سلولز می های تجزیه جا میکروب شود در آن می سیرابی

 شوند. غذا میگوارش  باعث کمک به حرارت بدنو  حرکات سیرابیترشحات سیرابی، مختلفی شامل 

  آیند و به طور کامل جویده جا دوباره به دهان می وارد شده  و از آن نگاریدر زمان یا مکان مناسب، مواد غذایی به 

 کند و دوباره به نگاری ذا حالت مایع پیدا میروند و غ شوند) عمل نشخوار( سپس دوباره به مری و بعد به سیرابی می می

وارد  شیردان شود. سپس به معدۀ اصلی یعنی می آبگیریشود و تا حدودی  می هزارال جا وارد وارد شده و از آن 

مواد غذایی به رودۀ  دهد سپس های گوارشی ترشح شده از شیردان، مواد غذایی غیر از سلولز را گوارش می . آنزیمشود می

گیرد. شوند و جذب صورت می باریک وارد می

 له نشخوارکنندگان جانوران و از جم اغلب نکته:

 مانند گاو و گوسفند آنزیم سلوالز را ندارند ولی بعضی از

 کند. ها این آنزیم را دارند که سلولز را هیدرولیز می میکروب

باشد. گوارش سلولز می محل اصلی ،گاولیرابیونگاری نکته:

.جنس پروتئینی دارد سلولز، کربوهیدرات است ولی سلوالز، آنزیم است وتوجه: 
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کند به همین دلیل معدۀ اصلی است. آنزیم گوارشی ترشح می شیردانقسمت معدۀ نشخوارکنندگان فقط  چهاراز  نکته:

 مسیر حرکت غذا در معدۀ نشخوار کنندگان:

مری             (مری            دهان)انجام نشخوار            دهان               مری            سیرابی              نگاری

 سیرابی              نگاری               هزارال              شیردان              رودۀ باریک.

 کند. از مری عبور می سه باررود  در نشخوارکنندگان مانند گاو ، غذا در مسیری که از دهان به معده مینکته: 

گیرد بنابراین  ها( صورت می ذا به رودۀ باریک، گوارش سلولز )توسط میکروبدر نشخوارکنندگان قیل از ورود غ نکته:

خوار غیرنشخوارکننده مانند  شود اما در جانوران گیاه ای از گلوکز حاصل از تجزیۀ آن جذب بدن جانور می بخش عمده

توسط  ودۀ کوررچون گوارش میکروبی بعد از گوارش آنزیمی است و سلولز در بخش نزدیک به مخرج یعنی اسب 

 شود. یابد بخش زیادی از گلوکز حاصل از تجزیۀ سلولز در مدفوع جانور دفعی می ها گوارش می میکروب

ر از است و منظو های تولیدی خودِ جانور آنزیممنظور از گوارش آنزیمی در کتاب درسی، گوارش توسط  توجه:

 کنند. است که در بدن جانور زندگی می دیهایمفیهایمیکروبآنزیمگوارش میکروبی، گوارش سلولز توسط 

آنزیمتوانند(نمیتوانند/هایدیوارۀرودۀباریکدراسب)می/برخالف(سلولهمانندهایدیوارۀسنگداندرگنجشک)بهیورمعمولسلول-

(.95-هیدرولیزکنندۀسلولزراترشحنمایند)سراسری

قسمت است. در ضمن  نگاریترین قسمت و  بزرگ لیرابیگاو،  نکته: از چهار قسمت معدۀ نشخوارکنندگان مانند

 واقع است. شیرداندرزیرهزارالترین قسمت به دم است و  نزدیک لیرابی

  :خواران بیشتر از گوشتخوارن است تر و به همین دلیل طول لولۀ گیاه نکته: به دو دلیل گوارش غذاهای گیاهی مشکل

کند. می بر مشکل  و زمانرا   های سلولزی که گوارش آن لولی و قرارگیری آن درصفحات و فیبریلفشردگی زیاد سلولز در دیوارۀ س -1

ها)غیر از سلولز( در سیتوپالسم سلول گیاهی درصد آب نسبت به غذاهای جانوری بیشتر است بنابراین غذاهای گیاهی رقیق هستند و مواد قابل جذب آن -2

برای جذب نیاز است. کمتر است به همین دلیل فرصت بیشتری

شنالی(شنالی)بابیستلا لابقۀتدریسزیستدبیرزیسترکردیعلیاصغ                 معرفیمختصرنگارنده:

09169914837شمار تماس:    دبیردبیرلتانتیزهوشانشهیدبهشتیشهرلتانایذهدرالتانخوزلتان
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ایـــــــهارگـــــــــــزینـــــــــهلـــــــواالتچــــ                                                 

 گیرد؟ رانی صورت می ، روش عبور مواد ذکرشده از غشای سلولی به ترتیب با روش انتقال فعال و بروندر کدام گزینه -1

 ای یاخته به همراه عامل داخلی به مایع بین B12ورود ویتامین  -های پوششی دیوارۀ مویرگ  ها به یاخته ورود پروتئین (1   

 ای یاخته ها از یاختۀ پوششی رودۀ باریک به مایع بین میکرونورود کیلو  –ها در آبشش ماهی آب شیرین  ( جذب نمک2   

 ای یاخته خروج بیشتر آمینواسیدها از یاختۀ پوششی رودۀ باریک به مایع بین  -( جذب کلسیم در رودۀ باریک 3   

 در رودۀ باریک B12جذب ویتامین  –های پوششی رودۀ باریک  ( خروج گلوکز از یاخته4   

 ت است؟کدام گزینه درس -2

 از غشای یاخته عبور کند برخالف شیب غلظت خود حرکت کرده است. ATPای که با مصرف انرژی  ( هر ماده1   

 کنند. شده و یا انتقال فعال از غشا عبور می های ریز به جز آب یا با روش انتشار تسهیل مولکول (2   

 شود. شده انجام می یا با انتشار تسهیل جذب مواد معدنی در رودۀ باریک یا با روش انتقال فعال و (3   

 عبور هر نوع مولکول درشتی از غشای یاخته نیاز به مصرف انرژی زیستی دارد.( 4   

 های پیوندی سُست و متراکم هستند؟ های ذکرشده به ترتیب مربوط به بافت در کدام گزینه، ویژگی -3

 ی فراوان            ا دارای مادۀ زمینه –( حضور در پرزهای رودۀ باریک 1   

 های کشسان فراوان حاوی رشته -ای چسبنده ( دارای مادۀ زمینه2   

 های لولۀ گوارش  حضور در همۀ الیه -های پروتئینی ( حاوی انواع رشته3   

 ها در کپسول کلیه ممانعت از نفوذ میکروب -( پشتیبانی از بافت پوششی4   

 کند؟ تکمیل می اسبنامنچند مورد عبارت زیر را به طور  -4

 .........................«ای در دستگاه گوارش  های ترشحی در بافت پوششی غده هر یک از یاخته»     

 های گلیکوپروتئینی قرار دارد. ای از رشته در تماس با شبکه -کند.     ب تحت تأثیر عوامل هورمونی، ترشحات خود را تنظیم می -الف   

 باشد. دارای هزاران ریزپرز در سطح غشای خود می -کند.          د به فضای درون لولۀ گوارش وارد می ترشحات خود را -ج   

   1 )3                                   2 )4                                          3 )1                                               4 )2 
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 توانند ................... شوند. قطعه کننده، می ش، حرکات کرمی ................ حرکات قطعهدر لولۀ گوار -5

 های طولی ایجاد فقط توسط ماهیچه  –( همانند 2اندازی                                توسط عضالت مخطط راه  –( برخالف 1   

 کنندۀ آنزیم مشاهده های ترشح در همۀ بخش –( همانند 4                        سبب تسهیل گوارش شیمیایی غذا        –( برخالف 3   

 کدام عبارت، درست است؟ -6

 شوند. های لولۀ گوارش در ساختار چین حلقوی دیده می (همۀ الیه2     ر ارتباط است.     لولۀ گوارش در تمام طول خود با پردۀ صفاق د(1

 شوند. (ترشحات هر یاختۀ ترشحی در غدد معدی به فضای درون معده وارد می4                  شوند.  دیده میی آن خاطم های رودۀ باریک در الیۀ (غده3

 کند؟  چند مورد، جملۀ زیر را به طور مناسب تکمیل می -7

 .................«کنندۀ بیکربنات در دستگاه گوارش  های ترشح هر یک از یاخته»   

 های گوارشی قرار دارند. کنندۀ آنزیم درون غدد ترشح -باشند.            ب های پوششی مجاور می ۀ اندکی با یاختهدارای فاصل -الف  

 شوند.  در محل انجام گوارش شیمیایی غذا یافت می -کنند.                        د ترشحات خود را به درون یک مجرا وارد می -ج  

   1 )1                                   2 )2                                           3 )3                                                    4 )4 

 کنندۀ صفرا درست است؟ های موجود در اندام تولید کدام عبارت در مورد یاخته -8

 گیرند. میکلیه قرار  های غدۀ فوق ر هورمون( تحت تأثی2                         توانند در ذخیرۀ لیپیدها مؤثر باشند.                    ( نمی1

 دار تولیدی در عضله نقش دارند. زدایی تمام مواد زائد نیتروژن ( در سم4         های جذب شده در لولۀ گوارش نقش دارند.   ( در ذخیرۀ همۀ ویتامین3

 در شیرۀ لوزالمعده درست است؟کدام عبارت، در مورد هر پروتئاز موجود  -9

 شود. ای فراوان تولید می با مادۀ زمینه های بافتی (در یاخته2             های پانکراس آسیب برساند.                    ( ممکن است به سلول1

 شود. ها می رش کامل پروتئین( به تنهایی باعث گوا4  شود.       ود، ترشح میهای غشایی با غشای سلول سازندۀ خ ( با ادغام کیسه3

 در یک فرد سالم، در ساختار ......................... رودۀ باریک ................... . -10

 کنندۀ هورمون حضور دارند. های ترشح یاخته -های حلقوی (چین2               پردازد.   ، به ترشح مادۀ مخاطی می هر یاختۀ پوششی -(پرزهای1

 گیرد. ترشحات هر یاخته در تماس با مادۀ مخاطی قرار می -های (غده4         آورند.  ای امکان حرکت را فراهم می های ماهیچه یاخته –ی (ریزپرزها3
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کند، درست است؟ تمام مواد مغذی را از سطح یاخته جذب می هکدام عبارت، دربارۀ هر جانداری ک -11

 ( فاقد دهان و دستگاه گوارش است.2 کند.  میدرون دستگاه گوارش جانوران زندگی ( 1   

کند. های گوارشی را به محیط داخلی ترشح می ( آنزیم4       کند. ( لیزوزوم را با واکوئل غذایی ادغام می3   

اه .................... است، قطعاً ................... .در هر بخش از لولۀ گوارش ملخ که جایگ -12

کنند.  های پوششی عبور می مونومرهای غذایی از یاخته  –گوارشی   ( ترشح آنزیم1   

 شود.  جذب مونومرهای غذایی انجام می –ای  یاخته ( تکمیل گوارش برون2  

 .گیرد ورت نمیآبکافت بسپارهای غذایی ص  -( آغاز گوارش مکانیکی 3   

 گیرد. های پوششی صورت می ها توسط یاخته بازجذب یون –( جذب آب 4   

است؟ نادرستکدام جملۀ زیر در مورد رودۀ باریک انسان ،  -13

های روده، در گوارش مکانیکی غذا تأثیر دارند. دههای غ سلول برخالفهای پرز  ( سلول1   

 کنند. های روده، سکرتین ترشح نمی های غده های پرز برخالف سلول سلول( 2   

 های روده برخالف پرزها برآمده نیستند. های غده ( سلول3   

 های تولیدکنندۀ مادۀ مخاطی وجود دارد. های روده همانند پرزها، سلول ( در غده4   

( 92 -)سراسری خارج از کشور      هایی تشکیل شده است که .............. .  در یک سلول رودۀ انسان، بخش اعظم غشا از مولکول -14

 های آب بسیار نفوذپذیرند. ( نسبت به مولکول2باشند.                                          دار می فاقد کانال دریچه( 1   

باشند. ها می شت مولکولای برای عبور در ( دارای منافذ ویژه4ساکاریدی اتصال دارند.                   ( حداقل به یک زنجیرۀ پلی3   

قطعه کننده ، .......................  ...................... حرکات قطعه حرکات کرمی لولۀ گوارش -15

 دهند. های جدا از هم در نقاط زیادی رخ می به صورت انقباض –( همانند 1   

ای دارند. یۀ ماهیچههای زیرمخاطی و ال نیاز به تحریک توسط نوعی از یاخته –( برخالف 2   

 های گرسنگی نقش دارند. در ایجاد انقباض –( برخالف  (3   

 شوند. در هنگام استفراغ به صورت وارونه و با سرعت زیاد انجام می –( همانند 4   

.باشد بندارۀ ابتدای مری ................. بندارۀ انتهای مری در هنگام ............................. می -16

فاصلۀ بین دو بلع مانعی برای ورود هوا به مری –( همانند 2           حرکت کرمی حلق، منقبض         -( همانند1   

 خروج باد گلو، منقبض  –( برخالف 4          حرکت کرمی مری، بسته          –( برخالف 3   
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شود ............... . ای در دوازدهه می استوانه عاملی که سبب ایجاد انرژی الزم برای انتقال گلوکز به سلول -17

 شود. در اثر تریپسین لوزالمعده درون روده تجزیه می( 2              دهد.    ترین ساختار در غشای پرز روده را تشکیل می ( بیش1   

آورد. به محل جذب اولیۀ گلوکز از روده  می ADPبا تولید  ( پتاسیم را4          کند.     ختۀ پوششی روده می( سدیم را به همراه گلوکز وارد یا3   

است؟ نادرستها  کدام عبارت در مورد جذب مواد معدنی و ویتامین -18

 شود. ( آب برخالف کلسیم و آهن به صورت غیرفعال جذب می1   

 های محلول در آب برای جذب به کیسۀ غشایی نیازی ندارند. ویتامین (2   

های محلول در آب همواره بدون صرف انرژی است. برخالف ویتامین پوششی رودۀ باریک  به سلول های محلول در چربی مینویتا ( ورود3   

 ِ مؤثر در انعقاد خون اختالل ایجاد کند. ( سنگ کیسۀ صفرا ممکن است در جذب ویتامین4   

............. .گیرد ......... سیستم گوارشی که در اثر تشکیل مخرج مجزا شکل میدر  -19

شوند. غذی و مواد دفعی مخلوط مییافتۀ م ( مواد گوارش2تن داشته باشد.                                    تواند کافنده ( جانور می1   

رد.وجود داای برای گوارش مکانیکی  معده( همواره 4 ( همانند حفرۀ گوارشی گوارش مکانیکی وجود دارد. 3   

«ترین قسمت معدۀ گاو ............  بزرگ» کند؟  تکمیل می نادرستیطور  زیر جملۀ مقابل را به چند مورد از موارد -20

های معده است. تر از سایر قسمت همواره به دم نزدیک -کند.  ب آب زیادی جذب می -الف   

شوند. مواد آن مستقیماً وارد شیردان می -شود.  د ا وارد آن میبعد از جویدن مجدد، غذ -ج   
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