
دراینفصلبایکیازدستگاههایمهمبدن،یعنیدستگاهگوارشآشنامیشیم.
درگفتاراول،ابتداساختارکلیلولۀگوارشروازخارجبهداخلبررسیکردهوبایهشکمسیر!شکلهای
لولۀگوارشروبهدقتمشاهدهمیکنیم،بعدازاونهمراهغذادرلولۀگوارشحرکتمیکنیموباانواع
حرکتدرلولۀگوارشآشنامیشیم.گوارشروازدهانبهسمتمعدهدنبالکردهوریفالکسمعدهرو
مثلیکپزشکمتخصصبهدقتبررسیمیکنیم.بعدازاینکهباچگونگیتشکیلسنگکیسۀصفراآشنا

شدیم،بهسراغگوارشکربوهیدراتها،چربیهاوپروتئینهامیریم.
گفتاردومروباجذبمواددررودۀباریکشروعکردهوباچگونگیجذبآشنامیشیمودرنهایتبخشهای

انتهاییلولۀگوارش)رودۀبزرگ(روباهمبررسیمیکنیم.
درادامهتنظیمعصبیدستگاهگوارشونیزتنظیمهورمونیاونموردمطالعهقرارمیگیره.

تنوعگوارشدرسایرجاندارانموضوعگفتارسومه؛بنابرایندراینجاباگوارشدرهیدر،کرمکدو،پارامسی
وهمچنینباساختارلولۀگوارشدرملخ،پرندهونشخوارکنندگانآشنامیشیم.

ازاونجاییکهشمابچههایزرنگیبودهوازاالنبهفکرکنکورهمهستین!!دربخشپرسشنامهیهتعداد
پرسشهایچهارگزینهای)تستی(آوردیمتایهدستگرمیمناسبیبرایحلتستهایکنکورتونباشه.
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الف( لولهٔ  گوارش

 تعریف: لوله ای پیوسته که از دهان تا مخرج ادامه دارد.

 بـنــداره
 ویژگی: ماهیچه هایی حلقوی در قسمت هایی از لولءه گوارش

 نقش: تنظیم عبور مواد

 اندام های مرتبط: غده های بزاقی، لوزالمعده )پانکراس(، کبد )جگر( و کیسءه صفرا

 ساختار
)از بیرون به درون(

 الیة بیرونی: خارجی ترین الیءه لولءه گوارش که بخشی از صفاق را تشکیل می دهد.

 الیة ماهیچه    ای: در دهان، حلق، ابتدای مری و بندارءه خارجی مخرج از نوع مخطط و در بخش های 

دیگر لولءه گوارش از نوع صاف است.
 زیرمخاط )الیة زیرمخاطی(: دارای شبکه ای از یاخته های عصبی که موجب چسبیدن مخاط روی الیءه 

ماهیچه ای می شود.
 مخاط )الیة مخاطی(: یاخته های بافت پوششی در بخش های مختلف لولءه گوارشی با نقش جذب و ترشح.

 حرکات
لولءه  گوارش

و  پیش برندگی  نقش  با  به سمت مخرج  دهان  از  گوارش  لولءه  در  انقباضی  ایجاد حلقه های   حرکات کرمی: 

مخلوط کنندگی
 حرکات قطعه قطعه کننده: انقباض های یکی درمیان در بخش هایی از لولءه گوارش که موجب ریز و مخلوط شدن 

غذا با شیرءه گوارشی می شود.

ب( گـوارش غـذا

 از دهان تا معده
   گوارش مکانیکی: فرایندهای مکانیکی آسیاب کردن غذا برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی و اثر بزاق بر آن ها

  گوارش شیمیایی: تبدیل مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک

 مراحل بلع غذا: رانده شدن غذا به سمت حلق و آغاز حرکات کرمی و ورود غذا به معده

 در معـده
  گوارش در معده: گوارش غذا در بخش کیسه ای شکل لولءه گوارش با اثر شیرءه معده و حرکات آن

 شیرة معده: شامل مادءه مخاطی، بیکربنات، آنزیم های معده )پروتئازها و لیپاز(، کلریدریک اسید و عامل داخلی معده

  برگشت اسید معده به مری )ریفالکس(: به دلیل کافی نبودن انقباض بندارءه انتهایی مری

 رودءه باریک

  گوارش در رودة باریک: ورود تدریجی کیموس معده به دوازدهه و انجام مراحل پایانی گوارش

 حرکات رودة باریک: باعث گوارش و پیش برندگی کیموس در طول روده و افزایش تماس آن با شیره های گوارشی و 

یاخته های پوششی مخاط
  شیرة روده: شامل موسین، آب و یون های مختلف از جمله بیکربنات و آنزیم

  صفرا: شامل نمک های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید که در کبد ساخته می شود.

  غدة لوزالمعده: ترشح آنزیم ها و بیکربنات به دوازدهه

 گوارش مواد
  گوارش کربوهیدرات ها: تبدیل پلی ساکاریدها و دی ساکاریدها به مونوساکاریدها برای جذب شدن

  گوارش پروتئین ها: تبدیل پروتئین ها به آمینواسید با فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های رودءه باریک

  گوارش تری گلیسرید ها: گوارش در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه و صفرا و حرکات رودءه باریک
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الف( جذب مواد در رودٔه باریک

 جذب: ورود مواد به محیط داخلی بدن در دهان، معده و رودءه باریک

 ساختار رودءه باریک

 الیه های سازنده: مخاط، زیرمخاط، الیءه ماهیچه ای و الیءه بیرونی

 چین های حلقوی: موجود در دیوارءه داخلی روده و دارای پرزهای فراوان

 پُرزها: حاصل چین خوردگی الیءه مخاطی روی مخاط

 ریزپُرزها: حاصل چین خوردگی غشای یاخته های پوششی روده

 رگ ها: شامل شبکءه مویرگی و مویرگ لنفی درون پرز

 لیپوپروتئین ها
 جنس: ترکیبی از انواع لیپید و پروتئین

 لیپوپروتئین کم چگال: دارای کلسترول زیاد

 لیپوپروتئین پرچگال: دارای پروتئین بیشتر نسبت به کلسترول

 ساختار رودءه بزرگ

 رودة کور: ابتدای رودءه بزرگ

 کولون باالرو: بعد از رودءه کور تا کولون افقی

 کولون افقی: منتهی به کولون پایین رو

 کولون پایین رو: منتهی به راست روده

 بخش های انتهایی لولءه گوارش
 راست روده

دارای   مخرج 
 بندارءه داخلی: جنس ماهیچءه صاف

 بندارءه خارجی: جنس ماهیچءه مخطط

 چگونگی عملکرد
 موادی که وارد رودة بزرگ می شوند: مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته های مرده و باقی ماندءه شیرءه گوارشی

 موادی که از رودة بزرگ جذب می شوند: آب و یون ها

 دفع: ورود مدفوع به راست روده و دفع به صورت ارادی

ب( رودٔه بزرگ و دفع

پ( گردش خون دستگاه گوارش

 مسیر گردش خون: خون خروجی از لولءه گوارش، ابتدا به سیاهرگ باب و سپس به کبد وارد می شود و از کبد از طریق سیاهرگ های دیگر 
به قلب برمی گردد.

 ویژگی
 خون بخش هایی از لولة گوارش به طور مستقیم به قلب برنمی گردد!

 پس از خوردن غذا، جریان خون افزایش می یابد.

ت( تنظیم فرایندهای گوارشی

 مقدمه
 فعالیت دستگاه گوارش: خاموشی نسبی و فعالیت شدید

 اهمیت تنظیم گوارش: ترشح شیرءه گوارشی، حرکات لولءه گوارش، سرعت مناسب و هماهنگ شدن خون با فعالیت لولءه گوارش

 دستگاه عصبی خودمختار: فعالیت به صورت ناخودآگاه تنظیم عصبی

 دستگاه عصبی روده ای: به صورت شبکه های یاخته های عصبی با نقش تحرک و ترشح

 محل ساخت هورمون ها: در بخش های مختلف معده و روده تنظیم هورمونی

 مثال: سکرتین، گاسترین

 وزن مناسب
 اضافه وزن و چاقی: به دلیل استفاده از غذاهای پرانرژی، عوامل روانی و شیوءه زندگی کم تحرک

  کاهش وزن و الغری: افرادی که کم تر از نیاز غذا می خورند و در نتیجه به شدت الغر می شوند.

 تعیین وزن مناسب: استفاده از شاخص تودءه بدنی
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دریافت مواد مغذی از سطح یاخته یا بدن به طور مستقیم از محیط توسط برخی از جانداران
الف( جذب مستقیم مواد از محیط

ب( گوارش درون یاخته ای

 تعریف: گوارش مواد غذایی درون یاخته و به کمک آنزیم ها

 مراحل
تشکیل واکوئول غذایی: انتقال غذا از محیط به حفرءه دهانی با حرکت مژک های اطراف حفرءه دهانی و تشکیل واکوئول غذایی

 تشکیل واکوئول گوارشی: پیوستن لیزوزوم ها به واکوئول غذایی و رهاسازی آنزیم های خود به درون آن

 تشکیل واکوئول دفعی: باقی ماندن مواد گوارش نیافته در واکوئول گوارشی و تشکیل واکوئول دفعی

تعریف: گوارش مواد در خارج از محیط داخلی توسط آنزیم های گوارشی

  گوارش برون یاخته ای و سپس درون یاخته ای: حفرءه گوارشی هیدرانواع
  گوارش برون یاخته ای: لولءه گوارشِی ملخ، پرندگان و نشخوارکنندگان

پ(  گوارش برون یاخته ای
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الف( لـولـٔه گـوارش

 تعریف: لوله ای پیوسته است که از دهان تا مخرج ادامه دارد.

 بنــداره )اسفنکتر(

تعریف: ماهیچه های حلقوی اند که در قسمت هایی از لولءه گوارش وجود دارند.

نقش: تنظیم عبور مواد

 اندام های مرتبط: غده های بزاقی، پانکراس )لوزالمعده(،  کبد )جگر( و کیسءه صفرا

 ساختار لولءه گوارش )از بیرون به درون(

 الیة بیرونی  ویژگی

 خارجی ترین الیءه لولءه گوارش 
است.

تشکیل  را  صفاق  از  بخشی   
می دهد.

 الیة ماهیچه ای

انواع
 در دهان، حلق، ابتدای مری و بندارءه خارجی مخرج از نوع مخطط است.

 در بخش های دیگر لولءه گوارش از نوع صاف است.
شکل سازمان دهی: به دو شکل طولی و حلقوی مشاهده می شود.

ویژگی: دارای شبکه ای از یاخته های عصبی

 زیرمخاط )الیة زیرمخاطی(
ویژگی: دارای شبکه ای از یاخته های عصبی

نقش: موجب چسبیدن مخاط روی الیءه ماهیچه ای و تسهیل در لغزیدن و ایجاد چین خوردگی می شود.

 مخاط )الیة مخاطی(  ویژگی: یاخته های بافت پوششی است که در بخش های مختلف لولءه گوارش، کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح 

انجام می دهند.

 دیوارءه معده یک الیءه ماهیچه ای مورب نیز دارد.

  صفاق،  پرده ای است 
که اندام های درون شکم را از خارج به هم 

متصل می کند.
 در هر 4 الیءه لولءه گوارش، بافت پیوندی 

سست وجود دارد.

 حرکات کرمی

جهت  حرکت: از دهان به سمت مخرج )غیر از مواقعی مثل استفراغ(

چگونگی ایجاد
 گشادشدن لولءه گوارش در اثر ورود غذا و تحریک یاخته های عصبی دیوارءه لوله

 انقباض ماهیچه های دیوارءه لوله 
 ایجاد یک حلقءه انقباضی در لوله از دهان به سمت مخرج

 حرکات لولءه گوارش 

هفتءه آموزشی 3
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 پیش برندگی: راندن غذا در طول لولءه گوارشنقش
 مخلوط کنندگی: هنگامی که حرکت محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف می شود مثل وقتی که محتویات معده به 

پیلور )بندارءه بین معده و رودءه باریک( برخورد می کند  حرکات کرمی در این موقع، فقط محتویات لوله را مخلوط می کنند.
 حرکات قطعه قطعه کننده

 بخش هایی از لوله به صورت یک درمیان منقبض می شوند.چگونگی ایجاد
انقباض خارج می شوند و بخش های   بخش های منقبض شده از حالت 

دیگر منقبض می شوند.
نقش: موجب ریزتر و بیشتر مخلوط شدن غذا با شیره های گوارشی می گردد.

 مراحل بلع غذا

 حلق چهارراهی است که هنگام بلع غذا

به  غذا  بسته شده  دهان  راه  دهان،  کام  به  زبان  فشار  با   
سمت حلق رانده می شود.

 راه بینی توسط زبان کوچک بسته می شود.
 راه نای هم توسط اپی گلوت بسته می شود.

 فقط راه مری برای ورود غذا باز می شود.
حرکت  و  شده  منقبض  حلق  ماهیچه ای  دیوارءه  بلع،  هنگام   

کرمی آن، غذا را به مری می راند.
با شل شدن بندارءه  ادامه پیدا کرده و   حرکات کرمی در مری 

انتهایی مری، غذا وارد معده می شود.

ب( گـوارش غــذا

 از دهان تا معده

  گوارش مکانیکی
تعریف: فرایندهای مکانیکی آسیاب کردن غذا را گویند.

ویژگی: برای فعالیت بهتر آنزیم های گوارشی و اثر بزاق بر آن الزم است.

گوارش شیمیایی  

تعریف: تبدیل مولکول  های بزرگ به مولکول های کوچک

بخش های عمل کننده
 سه جفت غدءه بزاقی بزرگ )بناگوشی، زیرآرواره ای و زیرزبانی( و غده های بزاقی کوچک

 قسمت های مختلف لولءه گوارش که دارای مخاط ترشحی اند.
ترکیبات مؤثر  بزاق: ترکیبی از آب، یون ها، انواعی از آنزیم ها )مانند آمیالز و لیزوزیم( و موسین

 آنزیم آمیالز بزاق، به گوارش نشاسته کمک می کند.
 آنزیم لیزوزیم به از بین بردن باکتری های درون دهان کمک می کند.

  موسین، گلیکوپروتئینی است که آب فراوانی جذب و مادءه مخاطی ایجاد می کند.

 مادءه مخاطی، دیوارءه لولءه گوارش را از خراشیدگی 
حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( حفظ 
می کند و ذره های غذایی را به هم می چسباند و آن ها را به تودءه 

لغزنده ای تبدیل می کند.

ترشح  مخاطی  مادءه  مری،  مخاط  غده های   
می کنند تا حرکت غذا آسان تر شود.
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جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1 لولءه گوارش، لوله ای .............................. است که از دهان تا مخرج ادامه دارد؛ بخش های مختلف این لوله را .............................. از هم جدا می کند.

 2 غده های بزاقی، ..............................، کیسءه صفرا و .............................. با لولءه گوارش مرتبط اند و در گوارش غذا نقش دارند.

 3 دیوارءه لولءه گوارش از خارج به داخل دارای .............................. الیه است که هر یک از این الیه ها از انواع .............................. هستند.

 4 در لولءه گوارش، یاخته های ماهیچه ای صاف به شکل .............................. و .............................. سازمان یافته اند.

 5 آنزیم .............................. موجود در بزاق، به گوارش .............................. کمک می  کند.

 6 در هنگام بلع .............................. تودءه غذایی را به سمت حلق رانده و پس از آن فرایند بلع به صورت .............................. ادامه پیدا می کند.

 7 لولءه گوارش دارای دو نوع حرکت .............................. و .............................. است که در اثر انقباض ماهیچه های دیوارءه آن ایجاد می شود.

 8 در حرکات قطعه قطعه کننده، بخش هایی از لوله به صورت .............................. منقبض می شوند و تداوم آن ها محتویات لوله را .............................. می کند.

 9 موسین، .............................. است که آب فراوانی جذب و .............................. ایجاد می کند.

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شمارءه آن را درون هر  بنویسید. )دو واژه اضافی است.(

گـــزارهواژه
الف( در بیشتر طول لولءه گوارش به دو شکل طولی و حلقوی دیده می شود. 1 لیزوزیم

ب( یاخته های آن کارهای متفاوتی از جمله جذب و ترشح را انجام می دهند.

پ( موجب می شود مخاط روی الیءه ماهیچه ای بچسبد.

ت( تشکیل دهندءه بخشی از صفاق در حفرءه شکمی

ث( راندن غذا در طول لولءه گوارش

ج( باعث ریزتر و بیشتر مخلوط شدن غذا با شیره های گوارشی می شود.

چ( موجب از بین بردن باکتری های درون دهان می شود.

 2 الیءه ماهیچه ای

 3 حرکات قطعه قطعه کننده

 4 الیءه مخاطی

 5 بافت عصبی

 6 حرکات کرمی

 7 موسین

 8 الیءه بیرونی

 9 الیءه زیرمخاطی

در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز و خط کشیدن بر روی عبارت دیگر، جملءه درست را به دست آورید.

 1 غده های مرتبط با لولءه گوارش، ترشحات خود را به درون )لولة گوارش/ خون( می ریزند.

 2 الیءه بیرونی )خارجی ترین/ داخلی ترین( الیءه دیوارءه لولءه گوارش است.

 3 ماهیچه های جداکنندءه بخش های مختلف لولءه گوارش از نوع )طولی/ حلقوی( هستند.

 4 در خروج ارادی مدفوع، ماهیچءه )داخلی/ خارجی( مخرج نقش دارد.

 5 الیءه ماهیچه ای در دهان )همانند/ برخالف( دریچءه داخلی مخرج از نوع )صاف/ مخطط( است.

 6 در الیءه ماهیچه ای و )مخاطی/ زیرمخاطی( شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد.

 7 در )همة/ اغلب( الیه های لولءه گوارش بافت پیوندی سست وجود دارد.
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 8 انقباض ماهیچه های لولءه گوارش، منجر به ایجاد حرکت )منظم/ نامنظم( در این لوله می شود.

 9 در هر یک از حرکات کرمی شکل )یک/ چند( حلقءه انقباضی در لولءه گوارش ظاهر می شود.

 10 حرکات قطعه قطعه کننده )همانند/ برخالف( حرکات کرمی، نقش مخلوط کنندگی دارند.

 11 دستگاه گوارش طی فرایند گوارش )شیمیایی/ مکانیکی( مولکول های بزرگ را به مولکول های کوچک تبدیل می کند.

 12 سه )جفت/ عدد( غدءه بزاقی بزرگ و غده های بزاقی کوچک، بزاق ترشح می کنند.

 1 با توجه به شکل مقابل، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف( هر یک از  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -2  .............................. -1
.............................. -4  .............................. -3
.............................. -6  .............................. -5

.............................. -7
ب( در کدام بخش از لولءه گوارش یاخته های ماهیچه ای دیده می شود؟

پ( کدام شماره وظیفءه جذب و ترشح را بر عهده دارد؟
 2 با توجه به شکل مقابل، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف( کدام نوع حرکات، محتویات لولءه گوارش را بیشتر 
در معرض شیره های گوارشی قرار می دهد؟ چرا؟

ب( کدام نوع حرکت تا انتهای روده مشاهده می شود؟
 3 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -1
.............................. -2
.............................. -3
.............................. -4

ب(  در شکل فوق ماهیچه های مخطط مشاهده می شود؛ نقش این ماهیچه ها چیست؟

 4 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1
.............................. -6  .............................. -5  .............................. -4

ب(  نقش هر یک از بخش های خواسته شده را بنویسید:
شمارءه )1(: .............................. 
شمارءه )3(: ..............................

پ( در طی بلع از چه طریقی تنفس متوقف می شود؟
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 1 ساختار ماهیچه ای بخش های مختلف لولءه گوارشی را با عالمت  مشخص کنید.

ماهیچءه صافماهیچءه مخططبخش ها
..................................................................دهان

..................................................................بندارءه انتهای مری

..................................................................حلق

..................................................................ماهیچءه ابتدای مری

..................................................................ماهیچءه انتهای مری

..................................................................بندارءه خارجی مخرج

 2 با توجه به بخش های تشکیل  دهندءه الیه های لولءه گوارشی، با عالمت  مشخص کنید، هر بخش در کدام الیه وجود دارد؟

الیءه زیرمخاطیالیءه مخاطیالیءه ماهیچهالیءه بیرونیبخش ها

................................................................................................بافت پیوندی سست

................................................................................................شبکه ای از یاخته های عصبی

تجزیه و تحلیل کنید: تعریف و تفسیر کنید.

 1 الیه های دیوارءه لولءه گوارش را از داخل به خارج نام ببرید.

 2 نقش الیءه زیرمخاطی را در لولءه گوارش بنویسید.

 3 الیءه ماهیچه ای لولءه گوارش در کدام قسمت ها از نوع مخطط و ارادی است؟

 4 دو آنزیم موجود در بزاق و نقش هر یک را ذکر کنید.

 5 هنگام ورود لقمءه غذایی به لولءه گوارش، حرکات کرمی شکل چگونه ایجاد می شوند؟

 6 بزاق از چه موادی تشکیل شده است؟

 7 وظیفءه مادءه مخاطی در لولءه گوارش چیست؟

دانش خود را تست کنید. پرسش های چهارگزینه ای زیر را بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید.

 1 کدام یک از الیه های دیوارءه لولءه گوارش، تشکیل دهندءه صفاق است؟

4( مخاطی 3( زیرمخاطی   2( ماهیچه ای  1( بیرونی 
 2 در کدام بخش از لولءه گوارش تراکم رگ های خونی فراوان است؟

4( الیءه پیوندی 3( الیءه ماهیچه ای   2( الیءه مخاطی  1( الیءه زیرمخاطی 
 3 الیءه ماهیچه ای در بخش .............................. از نوع مخطط و بافت پوششی آن از نوع .............................. است.

2( حلق ـ سنگفرشی چندالیه ای 1( دهان ـ سنگفرشی تک الیه ای  
4( دریچءه خارجی مخرج ـ سنگفرشی یک الیه ای 3( مری ـ سنگفرشی چندالیه ای   
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 4 چند مورد از موارد زیر به درستی بیان شده است؟

ب( در حفرءه دهانی هم گوارش شیمیایی و هم گوارش مکانیکی صورت می گیرد. الف( با ورود غذا به دهان، گوارش مکانیکی آن آغاز می شود. 

ت( گوارش کربوهیدرات ها از دهان شروع می شود. پ( گوارش مکانیکی غذا در حفاظت از لولءه گوارش نقش ندارد. 

4( سه 3( دو  2( یک  1( صفر 
 5 کدام یک از گزینه های زیر در ترکیب بزاق یافت نمی شود؟

4( اسید کربنیک 3( آب   2( ترکیبی از قند و پروتئین  1( یون ها 
 6 کدام یک از گزینه های زیر در مورد حرکات کرمی شکل به نادرستی بیان شده است؟

2( با شروع هر حرکت کرمی شکل، یک حلقءه انقباضی در لوله تشکیل می شود. 1( در اثر حرکات نامنظم و پیش برنده در لولءه گوارش، ظهور می کند. 
4( می تواند در مواردی به صورت معکوس عمل کند. 3( پیش برندگی غذا در طول لولءه گوارش 

 7 چند مورد از موارد زیر، در مورد انقباضات قطعه قطعه کننده به درستی بیان شده است؟

الف( در جذب بهتر مواد غذایی نقش دارد.

ب( چون محتویات غذایی به قطعه های فاصله دار تقسیم می شوند، سطح تماس مواد غذایی با مخاط کاهش می یابد.

پ( می تواند منجر به گوارش مکانیکی مواد غذایی شود.

3 )4   2 )3  1 )2 1( صفر 

با عالمت و  صحیح یا غلط  بودن جمالت زیر را مشخص کرده و یادگیری خود را ارزشیابی کنید. در جمالت غلط، عبارت های نادرست را پیدا 

کرده و زیر آن ها خط بکشید، سپس عبارت درست را در جای نقطه چین بنویسید. )فعل جمله ها را تغییر ندهید.(

 1 دیوارءه بخش های مختلف لولءه گوارش )مثالً مری و مخرج( ساختارهای متفاوتی دارند.   )..............................(

 2 الیءه بیرونی لولءه گوارشی در محیط شکمی، صفاق را تشکیل می دهد.   )..............................(

 3 صفاق، اندام های درون حفرءه شکم را از داخل به هم وصل می  کند.   )..............................(

 4 میزان رگ های خونی به کار رفته در الیءه زیرمخاطی نسبت به سایر الیه های لولءه گوارش، بیشتر است.   )..............................(

 5 در زیر بافت پوششی لولءه گوارش، یک الیه بافت پیوندی سست به کار رفته است.   )..............................(

 6 درون معده هم گوارش شیمیایی و هم گوارش مکانیکی صورت می گیرد.   )..............................(

 7 پس از هر بار بلع غذا، با منبسط شدن اندک دیوارءه مری، انقباض های کرمی شکل آغاز می شود.   )..............................(

 8 در بزاق، حداقل دو نوع آنزیم یافت می شود.   )..............................(

B12 در رودءه باریک صورت می گیرد.   )..............................(  9 جذب و گوارش ویتامین

 10 در انقباض های قطعه قطعه کننده، بخش هایی از لولءه گوارش به صورت یک درمیان منقبض می شوند.   )..............................(

 11 در هنگام بلع، دیوارءه ماهیچه ای حلق باز می شود و حرکات کرمی آن، غذا را به مری می راند.   )..............................(

 12 غده های مخاط مری، مادءه مخاطی ترشح می کنند.   )..............................(

 13 حفاظت دیوارءه مری بیشتر از دیوارءه رودءه باریک است.   )..............................(

 
تمرینی مؤثر برای موفقیت در آزمون های المپیاد زیست شناسی با نگرشی ژرف و عمیق به مفاهیم درسی 

 1 به چه دلیل بافت پوششی ابتدای لولءه گوارش متفاوت با سایر قسمت های این لوله است؟

 2 در چه صورت امکان دارد یاخته های بافت مخاطی منجر به ایجاد بیماری شوند؟
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ب( گـوارش غــذا

 پروتئازها
)پپسینوژن(

 لیپاز
 آنزیم های معده

تعریف: به طور کلی به پیش  ساز پروتئازهای معده، پپسینوژن می گویند.
محل ترشح: از یاخته های اصلی غده های معده ترشح می شود.

ویژگی: پپسینوژن به صورت غیرفعال ترشح و در اثر کلریدریک اسید، به پپسین تبدیل می شود 
)البته این تبدیل، با اثر خود پپسین، تسریع می شود(.

نقش پپسین: پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر تجزیه می کند.

 عامل داخلی معده
محل ترشح: از یاخته های کناری غده های معده ترشح می شود.

B به یاخته های رودءه باریک ضروری است.
12

نقش: برای ورود ویتامین
ترشح  داخلی  فاکتور  زیرا  می شود،   B

12
ویتامین جذب  عدم  موجب  کناری  یاخته های  تخریب  آن:  نبود  عوارض 

ساخته شدن  برای   B
12

ویتامین وجود  می شود.   مبتال  خطرناکی  کم خونی  به  شخص  نتیجه  در  نمی شود؛ 
گویچه های قرمز در مغز استخوان الزم است.

 با ورود غذا، معده اندکی انبساط می یابد و انقباض های آن، آغاز می شوند. این انقباض ها، غذا را با شیرءه معده می آمیزند که 
نتیجءه آن تشکیل کیموس معده است.

  گوارش در معده

 معده بخش کیسه ای شکل لولءه گوارش است.
باز می شود  با پرشدن معده   چین خوردگی های دیوارءه معده 

)انبارشدن غذا(.
 گوارش غذا در معده در اثر شیرءه معده و حرکات آن انجام 

می شود.
پایان گوارش  از گوارش در  به مخلوط حاصل   کیموس معده: 
معده می گویند که با بازشدن بندارءه پیلور، وارد دوازدهه )بخش 

ابتدایی رودءه باریک( می شود.

 حفره های معده

بافت  در  معده  مخاط  پوششی  یاخته های  فرورفتن  با  ساختار: 
پیوندی زیرین به وجود می آید.

ــده  مع ــای  آنزیم ه اصل�ی:  یاخته ه�ای   
)پروتئازها و لیپاز( را ترشح می کنند.

و  اسید  کلریدریک  کناری:  یاخته های   
فاکتور )عامل( داخلی معده را ترشح می کنند.

 در مـعــده

 یاخته های پوششی سطحی مخاط و برخی از یاخته های غده های آن، مادءه مخاطی فراوان ترشح می کنند.
) نیز ترشح می کنند. )HCO3

-  یاخته های پوششی سطحی هم چنین بیکربنات
 یاخته های تشکیل دهندة غده  های معده

 شیرة معده

 شامل مادءه مخاطی، بیکربنات، آنزیم های 
معده )پروتئازها و لیپاز(، کلریدریک اسید 
است. معده  داخلی  )فاکتور(  عامل  و 
ــءه ژله ای  ــکل الی  م�ادءه مخاط�ی: به ش

چسبناکی، مخاط معده را می پوشاند.
را  حفاظتی  مخاطِی  الیءه  بیکربنات:   
قلیایی می کند و سد حفاظتی محکمی در 

مقابل اسید و آنزیم ایجاد می کند.

نقش

هفتءه آموزشی 4
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 برگشت اسید معده به مری )ریفالکس(

 علت بروز: کافی نبودن انقباض بندارءه انتهایی مری

 باعث آسیب تدریجی مخاط مری می شود، زیرا
 شیرءه معده با مخاط مری در تماس قرار می گیرد.

 حفاظت دیوارءه مری، به اندازءه معده و رودءه باریک نیست.

 علت ایجاد آن

 سیگارکشیدن
 مصرف الکل

 رژیم غذایی نامناسب
 استفادءه بیش از اندازه از غذاهای آماده

 تنش و اضطراب
 در رودءه باریک

  گوارش در

 رودة باریک

 کیموس معده به تدریج وارد رودءه باریک می شود.
 مراحل پایانی گوارش، به  ویژه در دوازدهه انجام می شود.

 صفرا، شیره های روده و لوزالمعده که به دوازدهه می ریزند به کمک 
حرکات روده، در گوارش نهایی کیموس معده نقش دارند.

 اثر حرکات 

رودة باریک

 باعث گوارش مکانیکی و نیز پیش بردن کیموس در طول روده می شود.

 شیرة روده شامل
 موسین

 آب و یون های مختلف از جمله بیکربنات
 آنزیم های گوارشی

 صفرا

 محل تولید: کبد 
 ترکیبات: نمک های صفراوی، بیکربنات، کلسترول و فسفولیپید 

 محل اثر: به دوازدهه می ریزد.

 نقش صفرا
 به گوارش چربی ها کمک می کند.

 بیکربنات صفرا به خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده 
کمک می کند.

 موجب گستراندن کیموس در سراسر مخاط روده می شود تا تماس 
آن با شیره های گوارشی و یاخته های پوششی مخاط افزایش یابد.

  در صفرا، آنزیم وجود ندارد.  گاهی ترکیبات صفرا  در کیسءه صفرا 
رسوب می کنند و سنگ ایجاد می شود.  رژیم غذایی پرچرب در ایجاد سنگ صفرا نقش دارد.

 غدة لوزالمعده
 وظیفه: ترشح انواعی از مواد به دوازدهه

 مواد مترشحه

 آنزیم   ها
نقش: گوارش شیمیایی انواع مواد

ویژگی: پروتئازهای شیرءه لوزالمعده درون رودءه باریک فعال می شوند.

 بیکربنات
نقش: اثر اسید معده را خنثی می کند.

عملکرد: دیوارءه دوازدهه از اثر اسید حفظ شده و محیط مناسبی برای فعالیت آنزیم ها فراهم می شود.
 گوارش مواد

 گوارش کربوهیدرات ها

 مونوساکاریدها، بدون گوارش جذب می شوند.
باید گوارش  برای جذب شدن  پلی ساکاریدها  و   دی ساکاریدها 

یابند و به مونوساکارید تبدیل شوند.
 آنزیم های گوارشی: طی واکنش هیدرولیز )آبکافت(، مولکول های درشت را به مولکول های کوچک تبدیل می کنند.

 در هیدرولیز: همراه با مصرف آب، مولکول ها نیز می شکنند.
 دستگاه گوارش ما آنزیم الزم برای گوارش همءه کربوهیدرات ها را نمی سازد، مثالً آنزیم مورد نیاز برای تجزیءه سلولز را نمی سازد.



40

 گوارش پروتئین ها
 پپسین، گوارش پروتئین ها را در معده آغاز می کند.

 فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های رودءه باریک، پروتئین ها را به آمینواسیدها، تجزیه می کند.

  گوارش تری گلیسریدها

 تعریف چربی: تری گلیسریدها که فراوان  ترین لیپیدهای رژیم غذایی هستند.
 آنزیم لیپاز، تری گلیسریدها را به واحدهای سازندءه آن تجزیه می کند.

 گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود.
 صفرا و حرکات رودءه باریک، باعث ریزشدن چربی ها می شوند. 

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

 1 مراحل پایانی گوارش مواد غذایی در .............................. صورت می گیرد که به قسمت ابتدایی آن .............................. گفته می شود.

 2 حرکات رودءه باریک، عالوه بر گوارش .............................. و پیش بردن کیموس در طول روده، آن را در سراسر .............................. می گستراند.

 3 شیرءه رودءه باریک، شامل ..............................، آب و یون های مختلف از جمله .............................. ترشح است.

 4 صفرا ماده ای فاقد آنزیم است که توسط .............................. ساخته می شود و به داخل .............................. ریخته می  شود.

 5 آنزیم های گوارشی با واکنش .............................. مولکول های درشت را به .............................. تبدیل می کنند.

 6 آنزیم .............................. در محیط اسیدی معده، گوارش پروتئین ها را آغاز می کند.

 7 در بیماری ریفالکس، انقباض بندارءه .............................. کافی نمی باشد و محتویات معده به داخل .............................. پس زده می شود.

 8 پیش ساز پروتئازهای معده را به طور کلی .......................... می نامند که به صورت غیرفعال اند و با اثر کلریدریک اسید به ........................... تبدیل می شوند.

 9 عامل داخلی معده از یاخته های .............................. غدءه معده ترشح می شود که برای ورود .............................. به یاخته های رودءه باریک، ضروری است.

 10 پس از پایان گوارش در معده، به محتویات آن، .............................. گفته می شود که با کاهش انقباض بندارءه .............................. این محتویات به 

تدریج به دوازدهه وارد می شوند.

 11 یاخته های پوششی .............................. معده عالوه بر مایع مخاطی .............................. نیز ترشح می کنند که الیءه ژله اِی محافظتی را قلیایی می کند.

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شمارءه آن را درون هر  بنویسید. ) دو واژه اضافی است.(

گـــزارهواژه
الف( گوارش آن ها به حرکات مخلوط کنندءه رودءه باریک بستگی زیادی دارد. 1 شیرءه روده

ب( گوارش آن ها در دو بخش از لولءه گوارش صورت می گیرد.
پ( در آن محل، سطح تماس مواد غذایی با مخاط لولءه گوارش بسیار افزایش می یابد.

ت( از یاخته های لولءه گوارش ترشح می شود.
ث( در اثر رسوب ترکیبات صفرا در آن، سنگ های صفراوی ایجاد می شود.

ج( بخش کیسه ای شکل لولءه گوارش که در انتهای آن پیلور قرار دارد.
چ( یک الیه بافت پوششی استوانه ای سطحی که در بافت پیوندی زیرین خود فرو رفته است.
ح( تنها زمانی مواد غذایی می توانند از آن عبور کنند که تقریباً به شکل مایع درآمده باشند.

خ( برای ساختن گویچه های قرمز در مغز استخوان الزم است.
B به رودءه باریک، نقش مؤثر و ضروری دارد.

12
د( در جذب ویتامین

 B
12

 2 ویتامین

 3 عامل داخلی معده

 4 لیزوزیم

 5 پروتئین ها

 6 رودءه باریک

 7 چربی ها

 8 معده

 9 حفره های معده

 10 بندارءه پیلور

 11 رودءه بزرگ

 12 کیسءه صفرا
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در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز و خط کشیدن بر روی عبارت دیگر، جملءه درست را به دست آورید.

 1 بندارءه پیلور به طور معمول )باز/ بسته( است و از عبور ذرات درشت غذا جلوگیری می کند.

 2 کیموس معده، )به یک باره/ به تدریج( وارد رودءه باریک می شود.

 3 غدءه لوزالمعده در )زیر/ کنار( معده و موازی با آن قرار دارد.

 4 در آبکافت با )مصرف/ تولید( آب مولکول ها می شکنند.

 5 گوارش پروتئین ها در محیط معده )آغاز می شود/ ادامه پیدا می کند(.

 6 گوارش چربی ها به میزان )زیادی/ کمی( در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه صورت می گیرد.

 7 در اثر فعالیت پپسین در معده، پروتئین ها به )مولکول های کوچک تر/ آمینواسید( تبدیل می شوند.

 8 پپسینوژن شکل )فعال/ غیرفعال( پروتئازهای معده است.

 9 در صورت آسیب دیدن یاخته های )کناری/ اصلی( غده های معده، فرد به کم خونی )خطرناکی/ خفیف( مبتال خواهد شد.

 10 یاخته های پوششی مخاط معده در بافت )پیوندی/ ماهیچه ای( زیرین فرو رفته اند.

 1 با توجه به شکل روبه رو: 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1
.............................. -6  .............................. -5  .............................. -4

ب( ترشحات یاخته های کبد به کدام بخش وارد می شود؟
پ( یاخته های الیءه ماهیچه ای دیوارءه معده در چه جهاتی سازمانی یافته اند؟

ت( یاخته های ترشح کنندءه هورمون در معده در نزدیکی کدام بخش قرار دارند؟
ث( عمقی ترین یاخته های ماهیچه ای از الیءه ماهیچءه دیوارءه معده چه جهت گیری دارد؟

 2 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -2  .............................. -1
.............................. -4  .............................. -3

ب( بخش 1 در مقایسه با معده در کدام قسمت بدن واقع شده است؟
پ( رسوب کلسترول در کدام یک از بخش های فوق باعث تولید سنگ صفرا می شود؟

ت( درون کدام قسمت هیچ گونه آنزیمی مشاهده نمی شود؟
 3 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1

.............................. -5  .............................. -4
ب( غده های معده در کدام بخش از معده واقع شده اند؟

پ( غده های معده شامل چه یاخته هایی هستند. شماره های آن ها را یادداشت کنید؟
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ت( اسید کلریدریک از ترشحات کدام یک از این یاخته هاست؟ نقش این اسید را ذکر کنید.

ث( پپسینوژن از ترشحات کدام یاخته هاست و چگونه به پپسین تبدیل می شود؟

 1 با توجه به مسیر لولءه گوارش در انسان، گوارش هر یک از مواد غذایی در کدام بخش صورت می گیرد؟ )با عالمت  یا  مشخص کنید.(

رودءه بزرگرودءه باریکمعدهدهانماده

کربوهیدرات
پروتئین
لیپیدها

 2 با توجه به آنزیم های مؤثر بر مواد غذایی در لولءه گوارش و محصول هر کدام از آن ها، جدول زیر را کامل کنید.

محصولآنزیم مؤثرنوع مادءه غذایی

پروتئین
)1( ..............................پپسین معده

تبدیل پروتئین به آمینواسید)2( ..............................

لیپیدها )چربی ها(
لیپاز پانکراس

تجزیءه لیپیدها
لیپاز موجود در دوازدهه

تجزیه و تحلیل کنید: تعریف و تفسیر کنید.

 1 ابتدای رودءه  باریک چه نام دارد و چه موادی به آن می ریزند؟ 

 2 شیرءه معده حاوی چه موادی است؟

 3 سنگ صفرا چگونه ایجاد می شود و احتمال ایجاد آن در چه افرادی بیشتر است؟

 4 بیکربنات مترشحه از لوزالمعده، چه نقشی دارد؟

 5 گوارش نهایی پروتئین در کجا و تحت تأثیر چه آنزیم هایی از دستگاه گوارش صورت می گیرد؟

 6 علت ایجاد ریفالکس چه می تواند باشد؟ )3 مورد(

 7 نحوءه فعال شدن پیش ساز پروتئازهای معده را شرح دهید.

 8 تخریب یاخته های کناری غدءه معده یا برداشتن کلی معده چه پیامدهایی را به دنبال دارد؟

 9 مادءه مخاطی چسبنده توسط کدام یاخته های معده ترشح می شود؟ 
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دانش خود را تست کنید. پرسش های چهارگزینه ای زیر را بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید.

 1 گوارش .............................. در رودءه باریک و تحت تأثیر آنزیم های .............................. آغاز می گردد.

2( پروتئین ها ـ پروتئاز لوزالمعده 1( کربوهیدرات ها ـ یاخته های رودءه باریک 
4( چربی ـ لیپاز لوزالمعده 3( کربوهیدرات ها ـ آمیالز لوزالمعده 

 2 چند مورد از موارد زیر دربارءه صفرا، به درستی بیان شده است؟

الف( صفرا پس از ساخته شدن در کیسءه صفرا به درون مجرای مشترک فرستاده می شود.

ب( فقط در صورت حضور کلسترول در ترکیب صفرا، سنگ های صفراوی ایجاد می شود.

پ( در ترکیب صفرا برخالف شیرءه لوزالمعده بیکربنات وجود دارد.

ت( افرادی که میزان LDL در آن ها باالست، بیشتر در معرض تولید سنگ های صفرا قرار می گیرند.

 4 )4  3 )3  2 )2  1 )1
 3 کدام یک از گزینه های زیر در مورد لوزالمعده نادرست است؟

2( پروتئازهای متنوع آن، توانایی تجزیءه لوزالمعده را ندارند. 1( در کاهش میزان اسیدی بودن کیموس نقش دارد. 
4( آنزیم ها و بیکربنات آن وارد دوازدهه می شوند. 3( پروتئازها در رودءه باریک فعال می شوند.  

 4 کدام یک از آنزیم های زیر در گوارش کربوهیدرات ها نقش دارد؟

2( پیسینوژن 1( پپسین  
4( بعضی از آنزیم های بزاق 3( آمیالز معده   

 5 کدام یک از گزینه ها، عبارت زیر را به درستی تکمیل می کند؟

»پپسین که از آنزیم های فعال در معده است ..............................«
2( همانند آنزیم  های لوزالمعده در رودءه باریک فعال می شود. 1( نمی تواند پروتئین ها را به آمینواسید تبدیل کند. 

4( نمی تواند باعث افزایش فرایند تبدیل پپسینوژن به پپسین شود. 3( یاخته های کناری غده های معده در عملکرد آن نقشی نداشته اند. 
 6 کدام یک از موارد زیر دربارءه لیپیدهای مواد غذایی، صحیح است؟

2( لیپاز موجود در دوازدهه در گوارش آن ها مؤثر است. 1( فراوان  ترین نوع لیپید مواد غذایی، فسفولیپیدها هستند. 
4( حرکات لولءه گوارش در گوارش آن ها نقشی ندارد. 3( برای گوارش آن ها در معده، حضور صفرا الزامی است.  

 7 در معده بیکربنات از .............................. ترشح می شود که در .............................. نقش دارد.

1( همءه یاخته های مخاط معده ـ افزایش pH کیموس معده
2( یاخته های اصلی غده های معده ـ تسهیل گوارش شیمیایی در معده

3( یاخته های پوششی سطحی ـ قلیایی کردن الیءه ژله ای مخاط معده 
4( یاخته های کناری و غده های معده ـ تسهیل گوارش شیمیایی در معده

 8 کدام یک از گزینه های زیر در محیط معده یافت نمی شود؟

2( فاکتور داخلی معده 1( اسید معده  
4( گاسترین 3( بیکربنات   

 9 کدام گزینه می تواند توسط یاخته های پوششی سطحی معده ترشح شود؟

2( فاکتور داخلی معده 1( انواع آنزیم ها  
4( بیکربنات 3( هورمون گاسترین   
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با عالمت و  صحیح یا غلط بودن جمالت زیر را مشخص کرده و یادگیری خود را ارزشیابی کنید. در جمالت غلط، عبارت های نادرست را پیدا 

کرده و زیر آن ها خط بکشید، سپس عبارت درست را در جای نقطه چین بنویسید. )فعل جمله ها را تغییر ندهید.(

 1 پس از هر بار بلع، انقباض های کرمی شکل که از مری شروع شده اند، در معده نیز ادامه می یابند.   )........................................(

 2 با ورود ناگهانی کیموس معده به بخش ابتدایی رودءه باریک، گوارش نهایی کیموس رخ می دهد.   )........................................(

 3 حرکات رودءه باریک، در افزایش سطح تماس یاخته های پوششی مخاط با مواد غذایی نقش دارد.   )........................................(

 4 شیرءه گوارشی رودءه باریک، فاقد آنزیم است.   )........................................(

 5 سنگ های صفرا فقط در اثر رسوب کلسترول در مجاری صفرا ایجاد نمی شود.   )........................................(

 6 در شیرءه لوزالمعده آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد یافت می شود.   )........................................(

 7 گوارش شیمیایی پروتئین در رودءه باریک آغاز می شود.   )........................................(

 8 مخاط معده در بافت پیوندی زیرین آن فرو رفته است.   )........................................(

 9 همءه یاخته های مخاط معده قادرند مایع مخاطی فراوان ترشح کنند.   )........................................(

 
تمرینی مؤثر برای موفقیت در آزمون های المپیاد زیست شناسی با نگرشی ژرف و عمیق به مفاهیم درسی  

 1 به نظر شما چرا پروتئازهای لوزالمعده پس از قرارگیری در محیط روده، فعال می شوند؟

 2 بیماری ریفالکس یا ترش کردن یک بیماری نسبتاً شایع در جمعیت ایرانی است که باعث پس زدن اسید معده به مری و ایجاد زخم در مخاط 

مری می شود. علت را چگونه ارزیابی می کنید؟

 3 زخم معده، یکی از بیماری هایی است که در اثر عوامل مختلفی مانند ابتال به عفونت باکتریایی هلیکوباکتر پیلوری ایجاد می شود که طی آن 

یاخته های بافت پوششی معده تا حدودی تخریب می شوند و متعاقباً فرد به آنمی )کم خونی( مبتال می شود. علت و نحوءه درمان را توضیح دهید.

 4 اگر بر فرض، پپسینوژن در محیط مری یا دهان قرار گیرد، آیا می تواند منجر به هضم پروتئین های موجود در مواد غذایی شود؟ علت را شرح دهید.
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  چین های حلقوی، پُرزها و ریزپُرزها، باعث افزایش چندین برابری سطح داخلی رودءه باریک که در تماس با کیموس است، 
می شوند.  علت بیماری سلیاک و عوارض آن: در اثر گلوتن که در گندم و جو وجود دارد یاخته های روده تخریب می شوند  ریزپُرزها و حتی 

پُرزها از بین می روند  سطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا می کند  بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب نمی شوند.

 لنف از آب و ترکیبات دیگر تشکیل شده و در رگ های لنفی جریان دارد.

 جذب
 تعریف: ورود مواد به محیط داخلی بدن )خون، لنف و مایع بین یاخته ای محیط داخلی را تشکیل می دهند.(

 مکان: در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رودءه باریک انجام می شود.

 ساختار رودءه باریک

 الیه های سازنده )از درون به بیرون(

 مخاط )الیءه مخاطی(
 زیرمخاط )الیءه زیرمخاطی(

 الیه های ماهیچه ای
 الیءه بیرونی

 چین های حلقوی

 جنس: مخاط به عالوءه زیرمخاط
ــی مخاط و  ــل چین خوردگ  س�اختار: حاص

زیرمخاط روی الیه های ماهیچه  ای
ــای  ــی روی چین ه ــای فراوان  ویژگ�ی: ُپرزه

حلقوی دیده می شوند.
 پُرزها

 شامل: فقط الیءه مخاطی
 ساختار: حاصل چین خوردگی الیءه مخاطی 
سست  پیوندی  )بافت  زیرمخاطی  الیءه  روی 

زیرین( است.
 ریزپُرزها  ساختار: حاصل چین خوردگی غشای یاختءه پوششی 

)به شکل چین های میکروسکوپی(

الف( جـذب مواد در رودٔه باریک

 رگ ها
 شبکءه مویرگی درون پُرز: مواد گوارش یافته پس از عبور از یاخته های پوششی وارد شبکءه مویرگی درون پُرز می شوند.
 مویرگ لنفی درون پُرز: مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ بستءه لنفی و سپس به خون وارد می شوند.

 سرنوشت مواد گوارش یافته در فضای رودءه باریک:
 عبور مولکول ها از غشای یاخته های پوششی  ورود به یاخته های پوششی  ورود به محیط داخلی بدن

 جنس: ترکیب شده از انواع لیپید و پروتئین

 نقش: انتقال انواع لیپیدها در خون به بافت

 محل ساخت: کبد 

 انواع
 لیپوپروتئین

)LDL( کم چگال 

 ویژگی: دارای کلسترول زیاد است.
 عوامل مؤثر بر افزایش تولید: چاقی، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول.

 لیپوپروتئین 
)HDL( پُرچگال

 ویژگی: پروتئین آن از کلسترول بیشتر است.
 زیادبودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارءه سرخرگ ها را کاهش می دهد.

 لیپوپروتئین ها

هفتءه آموزشی 5
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ب( رودٔه بزرگ و دفع

 ساختار رودءه بزرگ 
تعریف: ابتدای رودءه بزرگ

آپاندیس: رودءه کور به آن ختم می شود.
 رودة کور

  کولون باالرو: بعد از رودءه کور تا کولون افقی

  کولون افقی: به کولون پایین رو ختم می شود.

  کولون پایین رو: به راست روده منتهی می شود.

 پُرز ندارد. ویژگی های رودءه بزرگ
 یاخته های پوششی مخاط آن، مادءه مخاطی ترشح می کنند 

ولی آنزیم گوارشی ترشح نمی کنند.
 چگونگی عملکرد رودءه بزرگ

 موادی که وارد رودة بزرگ می شوند: مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته های مرده و باقی ماندءه شیره های گوارشی

 موادی که از رودة بزرگ جذب می شوند: آب و یون ها  مدفوع به شکل جامد درمی آید.

 حرکات رودءه بزرگ، آهسته انجام می شوند. دفع: مدفوع به راست روده، وارد و سرانجام دفع به صورت ارادی انجام می شود.

 بخش های انتهایی لولءه گوارش 
 راست روده

 بندارءه داخلی: جنس ماهیچءه آن از نوع صاف است.
 بندارءه خارجی: جنس ماهیچءه آن از نوع مخطط است.

 مخرج

پ( گردش خون دستگاه گوارش

 مسیر گردش خون: خون از طریق سیاهرگ های خروجی از لولءه گوارش، وارد سیاهرگ باب شده و از آن طریق وارد کبد می شود، سپس از سمت 
دیگر کبد توسط سیاهرگ فوق کبدی خارج می شود و از طریق سیاهرگ های دیگر )بزرگ سیاهرگ های زیرین و زبرین( خون تیره به قلب برمی گردد.

 ویژگی

 خون بخش هایی از لولءه گوارش برخالف اندام های دیگر، مستقیم به قلب برنمی گردد.
 پس از خوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گردش خون افزایش می یابد.

 نیاز آن برای فعالیت بیشتر تأمین شود.
 مواد مغذی جذب شده به کبد منتقل شود.

 در کبد مواد جذب شده تبدیل به گلیکوژن و پروتئین می شوند و آهن و برخی 
ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شوند.

 مقدمه

 فعالیت دستگاه گوارش
 خاموشی نسبی در فاصلءه بین خوردن وعده های غذایی

 فعالیت شدید بعد از ورود غذا به لولءه گوارش

 اهمیت تنظیم گوارش

 شیره های گوارشی به موقع و به اندازءه کافی ترشح شوند.
 حرکات لولءه گوارشی به موقع انجام شود ]مخلوط کردن[

 حرکات در طول لوله، با سرعت مناسب انجام شود.
 هماهنگ شدن گردش خون با فعالیت لولءه گوارشی

ت( تنظیم فرایندهای گوارشی
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 تنظیم عصبی

 دستگاه عصبی خودمختار

 ویژگی: فعالیت این دستگاه ناخودآگاه است.
 مثال: وقتی به غذا فکر می کنیم، بزاق ترشح می شود  دستگاه عصبی خودمختار، پیام عصبی را به غده های بزاقی می رساند  بزاق 

ترشح می شود )دیدن غذا و بوی آن نیز باعث افزایش ترشح بزاق می شود(.

 شبکه های عصبی روده ای
 جایگاه: در دیوارءه لولءه گوارش )از مری تا مخرج( به صورت شبکه های یاخته های عصبی وجود دارند.

 نقش: تحرک و ترشح را در لولءه گوارش تنظیم می کند.
 ویژگی: مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت می کند.

 انجام فعالیت های گوارشی با فعالیت های بخش های دیگر بدن نیز هماهنگ می شود. مثالً هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز 
بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که نزدیک آن قرار دارد، مهار می کند؛ در نتیجه نای بسته و تنفس برای زمان کوتاهی متوقف می شود.

 تنظیم هورمونی

 محل ساخت هورمون ها: در بخش های مختلف معده و روده یاخته هایی وجود دارند که هورمون می سازند و این هورمون ها به خون می ریزند.

 مثال

 هورمون سکرتین

 محل ساخت: دوازدهه
 اندام هدف: لوزالمعده

 نتیجه: افزایش ترشح بیکربنات

 هورمون گاسترین
  محل ساخت: معده

 اندام هدف: معده
  نتیجه: افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن

 وزن مناسب

 اضافه وزن و چاقی
مانند  روانی،  عوامل  شیرین(،  و  پرچرب  )غذاهای  پرانرژی  غذاهای  از  استفاده  امروزی:  جوامع  در  چاقی  دالیل   

غذاخوردن برای رهایی از تنش و شیوءه زندگی کم تحرک است.
از  انواعی   ،2 نوع  دیابت  مانند  بیماری هایی  به  ابتال  احتمال  و  به خطر می اندازد  را  فرد  سالمت   مضرات چاقی: 

سرطان، تنگ شدن سرخرگ ها، سکتءه قلبی و مغزی را افزایش می دهد.

  کاهش وزن و الغری
 تعریف: افرادی که کم تر از نیاز غذا می خورند و در نتیجه به شدت الغر می شوند.

  علت: تبلیغات و فشار اجتماعی در تمایل بیش از حد این افراد به الغری دخالت دارد.
 مضرات بی اشتهایی عصبی: کاهش دریافت مواد مغذی  کاهش استحکام استخوان ها و کم خونی

 تعیین وزن مناسب  استفاده از شاخص تودءه بدنی   

 تعریف: برای تعیین وزن مناسب از این شاخص استفاده می شود.

== شاخص تودة بدنی
( )

( )
kg

m
³o]

k¤  ÍMo¶ 2

 شاخص تودءه بدنی

 کمتر از 19  کمبود وزن
 بین 19 تا 25  وزن مناسب
  بین 25 تا 30  وزن اضافه

 بیشتر از 30  چاقی

 ویژگی
 تعیین وزن مناسب: براساس شاخص تودءه بدنی برای افراد بیشتر از بیست سال است.

 افراد کم تر از بیست سال در سن رشد قرار دارند و برای بررسی تودءه بدنی، آن ها را با افراد هم سن  و هم جنس مقایسه می کنند.
 عوامل مؤثر بر وزن: وزن هر فرد به تراکم استخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی بدن وابستگی دارد؛ بنابراین فقط افراد متخصص می توانند 

دربارءه مناسب بودن وزن فرد، قضاوت کنند.



48

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب پر کنید.

 1 مواد غذایی برای جذب باید از غشای یاخته های .............................. بگذرند و پس از آن به .............................. وارد شوند.

 2 به چین  های میکروسکوپی غشای یاخته های پوشانندءه رودءه باریک که به سمت .............................. است، .............................. گفته می شود.

 3 در فرایند جذب، مواد گوناگون پس از عبور از یاخته های پوششی هر پُرز وارد .............................. درون  پُرز و جریان خون می شوند. فراورده های 

حاصل از گوارش چربی ها وارد .............................. می شوند.

 4 نسبت باالی لیپوپروتئین های .............................. به .............................. احتمال رسوب کلسترول در دیوارءه سرخرگ ها را افزایش می دهد.

 5 در دهان و .............................. جذب اندک است و جذب اصلی در .............................. انجام می شود.

 6 ابتدای رودءه بزرگ .............................. نام دارد که به .............................. ختم می شود.

 7 رودءه بزرگ .............................. ندارد و یاخته های پوششی مخاط آن، مادءه مخاطی ترشح می کنند. ولی .............................. ترشح نمی کنند.

 8 مدفوع به .............................. وارد می شود و سرانجام دفع به صورت .............................. انجام می شود.

 9 برخالف اندام های دیگر بدن، خون بخش هایی از لولءه گوارش به طور مستقیم به قلب برنمی گردد، بلکه از راه ..............................، ابتدا به کبد و 

سپس از راه سیاهرگ های دیگر به .............................. می رود.

 10 دستگاه گوارش یک مرحله .............................. )فاصلءه بین خوردن وعده های غذایی( و یک مرحله .............................. )بعد از ورود غذا( دارد.

 11 در هنگام بلع، مرکز بلع در .............................. فعالیت مرکز .............................. را که در نزدیکی آن قرار دارد،  مهار می کند.

 12 فعالیت دستگاه عصبی خودمختار .............................. است. 

 13 در بخش های مختلف ..............................  و ..............................، یاخته هایی وجود دارند که هورمون می سازند. این هورمون ها به خون می ریزند و 

همراه با، .............................. فعالیت های دستگاه گوارش را تنظیم می کنند.

 14 چاقی، سالمت فرد را به خطر می اندازد و احتمال ابتال به بیماری هایی مانند ..............................، انواعی از سرطان، .............................. و سکتءه 

قلبی و مغزی را افزایش می دهد.

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شمارءه آن را درون هر   بنویسید. )دو واژه اضافی است.(

جدول )1(

گـــزارهواژه
الف( گروهی از لیپوپروتئین ها که کلسترول زیادی دارند. 1 بیماری سلیاک

ب( در مخاط آن، یاخته های ماهیچه ای دیده می شود. 

پ( در یاخته های پوششی آن جذب اندک مواد غذایی صورت می گیرد.

ت( به ورود مواد غذایی به محیط داخلی بدن می گویند.

ث( سطح جذب مواد کاهش شدیدی پیدا می کند.

 2 جذب

 3 معده

HDL 4 

 5 رودءه باریک

 6 لوزالمعده

LDL 7 
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جدول )2(

گـــزارهواژه
الف( بر لوزالمعده اثر کرده و باعث افزایش ترشح بیکربنات آن می شود. 1 شبکه های عصبی روده ای

ب( مرکز بلع و مرکز تنفس در آن جا قرار دارند.

پ( یکی از شبکه های یاخته های عصبی لولءه گوارش در آن قرار دارد.

ت( تحرک و ترشح را در لولءه گوارش تنظیم می کند.

ث( خون لولءه گوارش از طریق آن به کبد می رود.

ج( نسبت وزن )کیلوگرم( به مربع قد )متر(

چ( به دلیل کاهش دریافت مواد مغذی ممکن است به کم خونی بیانجامد.

ح( از بعضی یاخته های دیوارءه معده که در مجاورت پیلور قرار دارند ترشح می شود.

 2 سکرتین

 3 کیموس

 4 شاخص تودءه بدنی

 5 بصل النخاع

 6 سیاهرگ باب

 7 الیءه زیرمخاطی

 8 الغری بیش از حد

 9 گاسترین

 10 کبد

در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز و خط کشیدن بر روی عبارت دیگر، جملءه درست را به دست آورید.

 1 در )دیوارة/ یاخته های( روده، چین خوردگی های حلقوی شکل وجود دارد.

 2 در هر پُرز )تعدادی/ یک( مویرگ بستءه لنفی وجود دارد.

 3 لیپوپروتئین های کم چگال، کلسترول )کم/ زیادی( دارند.

 4 کلسترول به شکل لیپوپروتئین های کم چگال به دیوارءه )سرخرگ ها/ سیاهرگ ها( می چسبد.

 5 نسبت )باالی/ پایین( لیپوپروتئین های کم چگال به پرچگال می تواند خطرساز باشد.

 6 در انتهای راست روده، بنداره های داخلی با )ماهیچة صاف/ ماهیچة مخطط( و خارجی با )ماهیچة صاف/ ماهیچة مخطط( قرار دارند.

 7 رودءه بزرگ آب و یون ها را )جذب/ دفع( می کند، در نتیجه مدفوع به شکل )جامد/ نیمه جامد( درمی آید.

 8 حرکات رودءه بزرگ )آهسته/ سریع( انجام می شوند.

 9 پس از خوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گوارش )افزایش/ کاهش( می یابد تا نیاز آن برای فعالیت )بیشتر/ کم تر( تأمین شود.

 10 در دستگاه گوارش، اعصاب )مرکزی/ خودمختار(، پیام عصبی مغز را به غده های بزاقی می رسانند و بزاق به شکل )تدریجی/ انعکاسی( ترشح می شود.

 11 هورمون سکرتین با اثر بر پانکراس موجب می شود بیکربنات )افزایش/ کاهش( یابد.

 12 گاسترین از )بعضی از/ همة( یاخته های دیوارءه معده ترشح و باعث افزایش ترشح )پپسین/ پپسینوژن( می شود.

 13 در افرادی که کم تر از نیاز غذا می خورند به دلیل )کاهش/ افزایش( دریافت مواد مغذی، استحکام استخوان ها )افزایش/ کاهش( می یابد.

 14 در کبد از مواد جذب شده )نشاسته/ گلیکوژن( و پروتئین ساخته می شود و )همة/ برخی( ویتامین ها در آن ذخیره می شوند.

 1 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید. 
       شکل )الف(         شکل )ب(

.............................. )11  .............................. )6  .............................. )1

.............................. )12  .............................. )7  .............................. )2
 .............................. )8  .............................. )3
 .............................. )9  .............................. )4

 .............................. )10  .............................. )5
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ب( آمینواسیدها و مونوساکاریدها، وارد کدام رگ های موجود در شکل می شوند؟

پ( در بیماری سلیاک کدام بخش های موجود در شکل تخریب می شوند؟

 2 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1
.............................. -6  .............................. -5  .............................. -4
.............................. -9  .............................. -8  .............................. -7

.............................. -10
ب(  ابتدای رودءه بزرگ چه نام دارد و در مجاورت کدام اندام قرار دارد؟

پ( نوع یاختءه ماهیچه ای را در شماره های 8 و 9 مشخص کنید.
ت( ورود مدفوع به کدام قسمت، باعث ایجاد انعکاس دفع می شود؟

ث( در کدام شماره ها، محتوای رودءه بزرگ به سمت باال و در کدام شماره، به سمت پایین حرکت می کند؟

 3 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -2  .............................. -1
.............................. -4  .............................. -3

ب( خون دستگاه گوارش از طریق کدام بخش )شماره( وارد کبد می شود؟

پ( کدام یک از رگ هایی که در شکل مشخص شده، خون را در نهایت به قلب می برند؟

ت( خون دستگاه گوارش برای این که به قلب برود، از کدام اندام می گذرد؟

 1 در جدول زیر عواملی که باعث افزایش سطح جذب در رودءه  باریک می شود با هم مقایسه شده اند. جاهای خالی جدول را با کلمات مناسب پر کنید.

عوامل افزایندءه سطح جذب در رودءه باریک

ویژگیمحلنوع عامل

)2( .............................................................)1( .....................................................چین خوردگی های حلقوی شکل
تعداد فراوان)3( .....................................................پُرزها

......................................................... )4(
سطح داخلی یاخته های پوششی 
رودءه باریک )در سمت فضای روده(

چین های )5( ............................................ 
روی یاخته های پوششی
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 2 الف( سرانجام هر یک از موارد زیر در رودءه بزرگ را با عالمت  مشخص کنید.

ب( با عالمت مشخص کنید علت بروز هر یک از بیماری های زیر می تواند چاقی یا الغری و یا هر دو باشد.

الغریچاقینام بیماری

دیابت نوع 2
ضعف ماهیچءه قلب

سکتءه مغزی
کاهش دریافت مواد مغذی

کاهش استحکام استخوان ها و کم خونی
سکته یا ایست قلبی

بیماری های قلبی ـ عروقی
       

دفعجذبنوع ماده در رودءه بزرگ

آب
یون ها

یاخته های روده
باقی ماندءه شیره های گوارشی

مواد گوارش نیافته

)ب( )الف(   

تجزیه و تحلیل کنید: تعریف و تفسیر کنید.

 1 لیپوپروتئین ها چگونه به وجود می آیند و به چند دسته تقسیم می شوند؟

 2 نتیجءه بیماری سلیاک چیست؟

 3 کدام نوع از لیپوپروتئین ها کلسترولی را که در دیوارءه سرخرگ ها رسوب کرده، جذب می  کند؟

 4 چه عواملی می تواند میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش دهد؟

 5 محیط داخلی بدن را تعریف کنید.

 6 مادءه مخاطی از کدام یاخته های رودءه بزرگ ترشح می شود؟

 7 به پرسش های زیر پاسخ دهید.

الف( بنداره های داخلی و خارجی در کدام قسمت از لولءه گوارش قرار دارند؟
ب(  چرا مدفوع به شکل جامد درمی آید؟

 8 مسیر حرکت خون از دستگاه گوارش به قلب را بنویسید.

 9 چرا پس از خوردن غذا، میزان جریان خون دستگاه گوارش افزایش می یابد؟

 10 فعالیت دستگاه گوارش توسط کدام یک از دستگاه های بدن تنظیم می شود؟

 11 شبکه  های عصبی روده ای در کجا قرار دارد و کار آن  چه می باشد؟

 12 وزن هر فرد به چه عواملی بستگی دارد؟

 13 علت چاقی در جوامع امروزی کدام عوامل می باشند؟
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دانش خود را تست کنید. پرسش های چهارگزینه ای زیر را بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید.

 1 در کدام قسمت از لولءه  گوارش جذب مواد غذایی صورت نمی گیرد؟

4( کولون باالرو 3( رودءه باریک   2( معده  1( دهان 
 2 چند مورد از موارد زیر، جزء عوامل افزایندءه سطح در رودءه باریک محسوب می شوند؟

ب( پُرزهای موجود در روی چین خوردگی های حلقوی شکل رودءه باریک الف( چین خوردگی های حلقوی شکل یاخته های رودءه باریک 

ت( یاخته های ماهیچه ای موجود در الیءه مخاطی رودءه باریک پ( ریزپُرزها روی سطح داخلی یاخته های استوانه ای رودءه باریک 

4 )4   3 )3  2 )2  1 )1
 3 کدام یک از لیپیدهای زیر می تواند منجر به تنگ یا مسدود شدن عروق کرونر )رگ های تغذیه کنندءه قلب( شود؟

4( فسفولیپید  3( تری گلیسرید    HDL )2  LDL )1
 4 مولکول های یک مادءه مغذی برای آن که در لولءه گوارش جذب شود و در یاخته ای مورد استفاده قرار گیرد، حداقل باید از چند غشای یاخته ای 

عبور کند؟

6 )4   5 )3  4 )2  3 )1
 5 کولون پایین رو در رودءه بزرگ به کدام قسمت منتهی می شود؟

4( مخرج 3( رودءه کور   2( راست روده  1( آپاندیس 
 6 کدام دو قسمت از لولءه گوارش در کنار هم قرار ندارند؟

2( بندارءه داخلی ـ بندارءه خارجی 1( آپاندیس ـ رودءه کور  
4( رودءه کور ـ راست روده 3( راست روده ـ مخرج   

 7 کدام یک از موارد زیر در رودءه بزرگ ترشح می شود؟

4( آنزیم ها 3( مادءه مخاطی   2( یون ها  1( آب 
 8 خون دستگاه گوارش توسط کدام یک از رگ های زیر وارد کبد می شود؟

4( بزرگ سیاهرگ زبرین 3( بزرگ سیاهرگ زیرین   2( سیاهرگ فوق کبدی  1( سیاهرگ باب کبدی 
 9 کدام گزینه در مورد ترشح بزاق صحیح است؟

1( ترشح آن توسط اعصاب پیکری تنظیم می شود.
2( تنها در پاسخ به فکر در مورد غذا ترشح می شود.

3( ترشح آن به واسطءه ماهیچه های طولی و حلقوی دیوارءه لولءه گوارش تنظیم می شود.
4( تنظیم آن توسط اعصاب خودمختار صورت گرفته و بزاق ترشح می شود.

 10 ورود غذا به حلق باعث .............................. .

2( مهار فعالیت مرکز بلع در بصل النخاع می شود 1( مهار فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع می شود 
4( مهار شبکءه عصبی روده ای و تحریک ترشح غدد بزاقی و حتی معده می شود 3( مهار ترشح غده های پانکراس از راه اعصاب خودمختار می شود 

 11 کدام گزینه در مورد محل ترشح هورمون و محل اثر آن صحیح است؟

4( گاسترین ـ رودءه باریک 3( گاسترین ـ معده   2( سکرتین ـ معده  1( سکرتین ـ رودءه بزرگ 
 12 از یاخته های .............................. هورمون سکرتین به خون ترشح می شود و بر .............................. اثر می گذارد.

4( پیلور ـ لوزالمعده 3( دوازدهه ـ لوزالمعده   2( لوزالمعده ـ دوازدهه  1( دوازدهه ـ پیلور 
 13 کدام گزینه جزء عوامل تأثیرگذار بر روی وزن فرد نیست؟

4( مقدار بافت چربی 3( حجم خون   2( مقدار بافت ماهیچه ای  1( تراکم استخوان 
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با عالمت و  صحیح یا غلط  بودن جمالت زیر را مشخص کرده و یادگیری خود را ارزشیابی کنید. در جمالت غلط، عبارت های نادرست را پیدا 

کرده و زیر آن ها خط بکشید، سپس عبارت درست را در جای نقطه چین بنویسید. )فعل جمله ها را تغییر ندهید.(

 1 در دهان، معده و رودءه باریک فرایند جذب رخ می دهد.   )..............................(

 2 پُرزهای فراوان رودءه باریک در سطح یاخته های استوانه ای پوشانندءه آن شکل گرفته است.   )..............................(

 3 پُرزها و ریزپُرزها و مجموعءه چین خوردگی ها، سطح تماس رودءه باریک را چندین برابر افزایش می دهد.   )..............................(

 4 لنف از آب و ترکیبات دیگر تشکیل شده و در رگ های لنفی جریان دارد.   )..............................(

 5 در درون هر پُرز، هم مویرگ خونی و هم مویرگ لنفی دیده می شود.   )..............................(

 6 فراورده های حاصل از گوارش چربی ها، وارد مویرگ های لنفی می شوند.   )..............................(

 7 نسبت باالی لیپوپروتئین های کم چگال به پُرچگال احتمال رسول کلسترول در دیوارءه سرخرگ ها را کاهش می دهد.   )..............................(

B12 به همراه عامل داخلی معده از طریق انتقال فعال صورت می گیرد.   )..............................(  8 جذب ویتامین

 9 ابتدای رودءه بزرگ، رودءه کور نام دارد و به راست روده ختم می شود.   )..............................(

 10 پُرزهای رودءه بزرگ و یاخته های پوششی مخاط آن، مادءه مخاطی ترشح می کنند.   )..............................(

 11 رودءه بزرگ آب و یون ها را جذب و مواد جذب نشده و گوارش نیافته را دفع می کند.   )..............................(

 12 خون سیاهرگی لولءه گوارش به طور مستقیم به قلب برمی گردد.   )..............................(

 13 در کبد مواد مغذی جذب شده تبدیل به گلیکوژن و پروتئین می شوند.   )..............................(

 14 موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها، از طریق کبد از بدن دفع می شوند.   )..............................(

 15 فعالیت بخش های دیگر بدن از جمله گردش خون نیز، باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ باشد.   )..............................(

 16 گاسترین باعث افزایش ترشح آنزیم و اسید در معده می شود.   )..............................(

 17 تبلیغات و فشارهای اجتماعی در تمایل افراد به کاهش وزن بیش از حد نقش دارند.   )..............................(

 18 گاسترین که از بعضی یاخته های مجاور پیلور ترشح می شود، محرک ترشح اسید معده و پپسین است.   )..............................(

 
تمرینی مؤثر برای موفقیت در آزمون های المپیاد زیست شناسی با نگرشی ژرف و عمیق به مفاهیم درسی

 1 فرض کنید در یک وعدءه غذایی، شما مقداری برنج، یک تکه سینءه مرغ و مقداری سبزی خوردن مصرف کرده اید. 

سرنوشت گوارش این مواد چگونه خواهد بود؟

 2 به نظر شما چرا علی رغم این که انسان آنزیم تجزیه کنندءه سلولز ندارد، باز هم به خوردن مواد غذایی گیاهی توصیه می شود؟

 3 اگر جرم یک پسر 16 ساله، 72 کیلوگرم و قد او 150 سانتی متر باشد، نمایءه تودءه بدنی او حدوداً چند است و وضعیت او از نظر وزن مناسب 

چگونه است؟

 4 اگر خون دستگاه گوارش از کبد عبور نمی کرد، چه موادی ممکن بود در بدن کاهش یابد؟
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 تعریف: برخی از جانداران مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن به طور مستقیم از محیط دریافت می کنند.
 محل زندگی: آب دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان

 مثال: کرم کدو

ب( گوارش درون یاخته ای

 تعریف: گوارش مواد غذایی درون یاخته و به کمک آنزیم ها 
 مراحل 

 تشکیل واکوئول غذایی: با حرکت مژک های اطراف حفرءه دهانی، غذا از محیط به حفرءه دهانی 

منتقل شده و در انتهای حفره، کیسه ای غشایی به نام واکوئول غذایی تشکیل می شود.
رهاسازی  و  غذایی  واکوئول  به  )کافنده تن(  لیزوزوم  پیوستن  گوارشی:  واکوئول  تشکیل   

آنزیم های خود به درون آن منجر به تشکیل واکوئول گوارشی می شود.
 تشکیل واکوئول دفعی: مواد گوارش یافته از واکوئول گوارشی خارج و مواد گوارش نیافته در آن باقی 

می ماند و واکوئول دفعی را می سازد، محتویات این واکوئول از راه منفذ دفعی یاخته خارج می شود.
 مثال: پارامسی )از آغازیان(

الف( جذب مستقیم مواد از محیط )در جانداران فاقد گوارش(

پ( گوارش برون یاخته ای

تعریف: گوارش مواد در خارج از محیط داخلی )خارج از خون و یاخته های بدن( توسط آنزیم های گوارشی
انواع

 گوارش برون یاخته ای و سپس درون یاخته ای مانند حفرءه گوارشی

 ویژگی: فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد.

مراحل گوارش
 ترشح آنزیم توسط برخی از یاخته های حفره  گوارش برون یاخته  ای

 درون بری ذرات غذایی توسط همءه یاخته های حفره  گوارش درون یاخته ای
مثال: در هیدر 

 گوارش برون یاخته ای مانند لولءه گوارشی

 ویژگی
 این لوله در اثر تشکیل مخرج شکل می گیرد.
 امکان جریان یک طرفءه غذا را فراهم می آورد.

مثال
 ملخ

 پرندگان
 پستانداران نشخوارکننده

 ملخ

 ویژگی: ملخ حشره ای گیاه  خوار است.
نقش اجزای لولءه گوارش

 آرواره ها و دهان: مواد غذایی را خرد و به دهان منتقل می کنند 

)گوارش مکانیکی(.

 چینه دان
جایگاه: بخش حجیم انتهایی مری

نقش: ذخیره و نرم  کردن غذا

 پیش معده
جایگاه: بخش کوچکی پس از چینه دان

نقش: دیوارءه پیش معده دندانه هایی دارد که به خردشدن بیشتر مواد غذایی کمک می کند )گوارش مکانیکی(.

هفتءه آموزشی 6
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 کیسه های معده: آنزیم هایی ترشح می کنند که به پیش معده وارد می شوند.

 معده: ترشح آنزیم به پیش معده و جذب مواد گوارش یافته

 راست روده: مواد گوارش نیافته، پس از عبور از روده به راست روده وارد و سپس از مخرج دفع می شود.

 سنگدان در پرندگان

ساختار: بخش عقبی معده با ساختار ماهیچه ای
نقش: با کمک سنگریزه هایی که پرنده می بلعد، فرایند آسیاب  کردن غذا را تسهیل می کند.

 پستانداران نشخوارکننده

مثال: گاو و گوسفند
ویژگی: دارای معدءه 4قسمتی

 شامل کیسءه بزرگی به نام سیرابی و بخش کوچکی به نام نگاری

 اتاقک الیه الیه به نام هزارال و معدءه واقعی یا شیردان
مراحل گوارش

 ابتدا غذای نیمه جویده بلعیده و وارد سیرابی می شود و در آن جا 
به کمک میکروب ها تا حدی گوارش می یابد.

 توده های غذا سپس به نگاری وارد و به دهان برمی گردند.

  پرندگان دانه خوار عالوه بر سنگدان، چینه دان نیز دارند.
 اجزای لولءه گوارش پرندگان به ترتیب عبارت اند از: دهانـ  مریـ  چینه دانـ  معدهـ 

سنگدان ـ رودءه باریک ـ رودءه بزرگ ـ مخرج

 غذا در دهان به طور کامل جویده شده و دوباره به سیرابی وارد می شود و بیشتر حالت مایع پیدا می کند.
 غذا به نگاری جریان یافته، سپس وارد هزارال شده و تا حدودی آبگیری می کند.

 غذا سرانجام وارد شیردان می شود و توسط آنزیم های گوارشی، گوارش ادامه می یابد.

  نشخوارکنندگان به سرعت غذا می خورند تا در فرصت مناسب یا مکانی امن، غذا را با نشخوارکردن وارد دهان کنند 
و بجوند.  در نشخوارکنندگان وجود میکروب ها برای گوارش سلولز ضروری است. سلولز مقدار زیادی انرژی دارد، ولی اغلب جانوران فاقد 

توانایی تولید آنزیم سلوالز برای گوارش آن هستند.

جاهای خالی عبارات زیر را با کلمات مناسب کامل کنید.

 1 برخی از جاندارن مواد مغذی را از .............................. و به طور مستقیم از .............................. دریافت می کنند.

 2 کرم کدو فاقد دهان و .............................. است و مواد مغذی را از .............................. بدن جذب می کند.

 3 در پارامسی، حرکت مژک ها غذا را از محیط به .............................. منتقل می کند. در انتهای حفره، .............................. تشکیل می شود.

 4 گوارش در بی مهرگان مانند هیدر، در .............................. به نام حفرءه .............................. انجام می شود. این حفره فقط .............................. برای 

ورود و خروج مواد دارد.

 5 پرندگان دانه خوار نیز چینه دان دارند که به .............................. غذا کمک می  کند. 
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 6 سنگدان از بخش .............................. تشکیل می شود و دارای ساختاری .............................. است.

 7 در نشخوارکنندگان ابتدا غذای .............................. به سرعت بلعیده و وارد .............................. می شود.

 8 پستانداران نشخوارکننده مانند گاو و .............................. معدءه .............................. دارند.

هر یک از گزاره ها با یکی از واژه ها ارتباط منطقی دارد. عبارت های مرتبط با هم را پیدا کرده و شمارءه آن را درون هر   بنویسید. )دو واژه اضافی است.(

گـــزارهواژه
الف( دیوارءه پیش معده دندانه هایی دارد که به ُخردشدن بیشتر مواد غذایی کمک می کنند. 1 کبوتر

ب( حرکت مژه ها غذا را از محیط به حفرءه دهانی منتقل می کند.

گوارش  و  کرده  ترشح  آنزیم  دارند،  وجود  گوارشی  حفرءه  در  که  یاخته هایی  پ( 

برون یاخته ای را آغاز می کنند.

ت( معده شامل کیسءه بزرگی به نام سیرابی و بخش کوچکی به نام نگاری است.

ث( فاقد دهان و دستگاه گوارش بوده و مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کند.

ج( اندامکی که در پارامسی حاوی آنزیم های گوارشی است.

 2 کرم کدو

 3 کرم خاکی

 4 هیدر

 5 لیزوزوم 

 6 گاو

 7 ملخ

 8 پارامسی

در هر جمله با انتخاب یکی از عبارات داخل پرانتز و خط کشیدن بر روی عبارت دیگر، جملءه درست را به دست آورید.

 1 )بیشتر/ برخی از( جانداران مواد مغذی را از سطح بدن و به طور )غیرمستقیم/ مستقیم( از محیط دریافت می کنند.

 2 در پارامسی، حرکت مژک ها غذا را از محیط به حفرءه دهانی منتقل می کند و در )انتهای/ ابتدای( حفرءه دهانی، واکوئول )غذایی/ دفعی( تشکیل می شود.

 3 لولءه گوارش در اثر تشکیل )مخرج/ دهان( شکل می گیرد و امکان جریان )یک طرفه/ دوطرفه( غذا را بدون مخلوط شدن غذای گوارش یافته و 

مواد دفعی فراهم می کند.

 4 چینه دان و بخش حجیم )ابتدای/ انتهای( مری است که در آن غذا ذخیره و )نرم/ آبکافت( می شود.

 5 در پرندگان دانه دار، سنگدان از بخش )عقبی/ جلویی( معده تشکیل می شود و ساختاری )ماهیچه ای/ پیوندی متراکم( دارد.

 6 در نشخوارکنندگان، معده شامل کیسءه بزرگی به نام )سیرابی/ نگاری( است.

 7 سلولز مقدار زیادی انرژی دارد، ولی )همة/ اغلب( جانوران )دارای/ فاقد( توانایی در تولید آنزیم سلوالز برای هضم آن هستند.

 8 بخش )جلویی/ عقبی( معدءه نشخوارکنندگان دارای یک اتاقک الیه الیه و معدءه واقعی یا )شیردان/ هزارال( است.

 1 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1
.............................. -6  .............................. -5  .............................. -4

ب( زنش مژک های این جاندار غذا را ابتدا به کدام قسمت هدایت می کند؟
پ( آنزیم های گوارشی در کدام قسمت )شماره( وجود دارد؟
ت( مواد گوارش نیافته از چه طریقی از یاخته دفع می شود؟
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 2 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1

.............................. -5  .............................. -4
ب( یاخته های ترشح کنندءه آنزیم های گوارشی، ترشحات خود را به کدام 

قسمت تخلیه می کنند تا فرایند گوارش برون یاخته ای انجام شود؟
پ( شمارءه 2 محل عبور چه موادی است؟

ت( منفذ ورودی به حفرءه گوارشی و خروجی آن چه نام دارد؟
 3 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید.  

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -2  .............................. -1
.............................. -4  .............................. -3
.............................. -6  .............................. -5
.............................. -8  .............................. -7

.............................. -10  .............................. -9
ب( کدام بخش، بزاق را به غذا می افزاید تا آن را برای عبور از دستگاه گوارش لغزنده کند؟

پ( ذخیرءه غذا همراه با ادامءه گوارش کربوهیدرات ها توسط آمیالز در کدام بخش صورت می گیرد؟
ت( دیوارءه کدام بخش دندانه هایی دارد که به کمک آن ها گوارش مکانیکی و خردشدن بیشتر مواد غذایی صورت می گیرد؟

ث( معده به همراه کدام بخش آنزیم هایی ترشح می کند که به پیش معده وارد می شوند؟
ج( جذب در کدام بخش صورت می گیرد؟

 4 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -3  .............................. -2  .............................. -1
.............................. -6  .............................. -5  .............................. -4

.............................. -8  .............................. -7
ب( کدام قسمت از بخش عقبی معده تشکیل می شود و دارای ساختاری ماهیچه ای است؟

پ( نقش شمارءه 5 چه می باشد؟
 5 با توجه به شکل روبه رو، به پرسش های زیر پاسخ دهید. 

الف(  اجزای شماره گذاری شده را نام  گذاری کنید.
.............................. -2  .............................. -1
.............................. -4  .............................. -3
.............................. -6  .............................. -5

ب( در کدام بخش غذا در معرض میکروب ها قرار می گیرد؟
پ( در کدام بخش تا حدودی توده های غذا گوارش می یابد؟

ت( غذا پس از جویده شدن کامل، ابتدا به کدام بخش وارد می شود؟
ث( در کدام محل، آنزیم های گوارشی وارد عمل می شوند؟

ج( مسیر عبور غذا در لولءه گوارش نشخوارکنندگان را به ترتیب بنویسید.
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 1 جدول زیر دربارءه انواع روش های گوارشی و اجزای دستگاه گوارش جانداران مختلف، کامل کنید.

محل دفع مادءه دفعیمحل جذب مادءه غذایینوع دستگاه گوارشنام جاندار

منفذ دفعی)1( ..............................فاقد دستگاه گوارشپارامسی
)3( ..............................سطح بدن)2( ..............................کرم کدو

)4( ..............................دیوارءه حفرءه گوارشیحفرءه گوارشیهیدر
مخرج)5( ..............................لولءه گوارشی کاململخ

)7( ..............................دیوارءه لولءه گوارشی)6( ..............................پرنده 
مخرج)8( ..............................لولءه گوارشی کاملگاو

 2 هر یک از اندام های زیر در دستگاه گوارش جانوران مختلف وجود دارد، هر کدام از اندام هایی که در جانور وجود دارد را با عالمت  مشخص نمایید.

مخرجرودءه بزرگرودءه کوچکمعدهسیرابیسنگدانچینه دانحلقدهاننام جانور/ نام اندام

ملخ
کبوتر
گاو

هیدر

تجزیه و تحلیل کنید: تعریف و تفسیر کنید.

 1 نمونه ای از جانداران پریاخته ای که فاقد دهان و دستگاه گوارش هستند و مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کنند، نام ببرید.

 2 مسیر حرکت و جذب غذا را در پارامسی به ترتیب بنویسید.

 3 در هیدر که حفرءه گوارشی دارند، آنزیم های گوارشی از کجا ترشح شده و گوارش در آن ها چگونه است؟

 4 مسیر حرکت غذا را در دستگاه گوارش ملخ بنویسید.

 5 گوارش مکانیکی غذا در دستگاه گوارش ملخ در کدام بخش ها صورت می گیرد؟

 6 چینه دان در پرندگان دانه خوار عالوه بر ذخیرءه مواد غذایی چه امکانی را برای آن ها فراهم می کند؟

 7 معدءه نشخوارکنندگان از چه بخش هایی تشکیل شده است؟

دانش خود را تست کنید. پرسش های چهارگزینه ای زیر را بررسی کرده و پاسخ درست را انتخاب کنید.

 1 از میان جانداران زیر کدام یک، تک یاخته ای فاقد دهان و دستگاه گوارش است؟

4( کرم خاکی 3( هیدر   2( کرم کدو  1( پارامسی 
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 2 در کدام یک از جانداران زیر، یاخته هایی در حفرءه گوارشی وجود دارد که مواد مغذی را با ذره خواری دریافت و ذرات با درون بری به یاخته 

وارد می شوند؟

4( پارامسی 3( ملخ   2( هیدر  1( کرم خاکی 
 3 در کدام یک از جانوران زیر، غذای گوارش یافته و مواد دفعی با هم مخلوط می شوند؟

4( ملخ 3( کرم خاکی   2( خرگوش  1( هیدر 
 4 جذب مواد غذایی گوارش یافته در دستگاه گوارش ملخ، از کدام قسمت صورت می گیرد؟

4( روده 3( معده   2( سنگدان  1( دهان 
 5 در معدءه نشخوارکنندگان، میکروب های گوارش دهندءه غذا در کدام بخش قرار دارند؟

4( شیردان 3( هزارال   2( نگاری  1( سیرابی 
 6 عبارت درون بری مواد غذایی برای چه جانورانی با چه نوع دستگاه گوارشی به کار می رود؟

2( ملخ ـ با حفرءه گوارشی کامل 1( هیدر ـ با حفرءه گوارشی  
3( کرم خاکی ـ با لولءه گوارشی کامل  4( نشخوارکنندگان ـ با لولءه گوارشی کامل و معدءه چهارقسمتی

 7 کار سنگدان پرندگان، مشابه چه بخشی از دستگاه گوارش ملخ است؟

4( کیسه های معده 3( پیش معده   2( چینه دان  1( روده 

با عالمت و  صحیح یا غلط  بودن جمالت زیر را مشخص کرده و یادگیری خود را ارزشیابی کنید. در جمالت غلط، عبارت های نادرست را پیدا 

کرده و زیر آن ها خط بکشید، سپس عبارت درست را در جای نقطه چین بنویسید. )فعل جمله ها را تغییر ندهید.(

 1 بی مهرگانی مانند کرم کدو مواد مغذی را از سطح بدن جذب می کنند، ولی دارای دهان و دستگاه گوارش هستند.   )..............................(

 2 در هیدر، ذرات غذایی با درون بری وارد یاخته می شوند.   )..............................(

 3 دستگاه گوارش کامل در جانوران، امکان جریان یک طرفءه غذا را همراه با مخلوط شدن غذای گوارش یافته و مواد دفعی فراهم می کند

)..............................(   

 4 ملخ، حشره ای با دستگاه گوارش کامل و گوارش درون یاخته ای است.   )..............................(

 5 در معدءه نشخوارکنندگان، وقتی غذا دوباره بلعیده شد، به سیرابی وارد می شود، به شکل تودءه گوارشی تغییر پیدا می کند و به نگاری می رود.

)..............................(   

 6 در سیرابی نشخوارکنندگان غذا در معرض میکروب ها قرار می گیرد، آنزیم های گوارشی وارد عمل می شوند و گوارش، نهایی می شود.

)..............................(   

 7 سنگریزه هایی که پرنده می بلعد، فرایند آسیاب کردن غذا را دشوار می کنند.   )..............................(

 
تمرینی مؤثر برای موفقیت در آزمون های المپیاد زیست شناسی با نگرشی ژرف و عمیق به مفاهیم درسی

 1 ساختار و محل سنگدان در پرنده را با ساختار و محل پیش معده در ملخ مقایسه کنید.

 2 مسیر حرکت غذا و شکل غذا را در معدءه نشخوارکنندگان بنویسید.

 3 آنزیم سلوالز در کدام قسمت از معدءه نشخوارکنندگان یافت می شود؟


