
فصـلاول:دنیایزنده
9 درسنامه
32 عبارتهایمفهومی
34 عبارتهایکنکوری

فصـلدوم:گوارشوجذبمواد
35 درسنامه
62 عبارتهایمفهومی
66 عبارتهایکنکوری

فصـلسوم:تبادالتگازی
68 درسنامه
92 عبارتهایمفهومی
95 عبارتهایکنکوری

فصـلچهارم:گردشمواددربدن
97 درسنامه
128 عبارتهایمفهومی
134 عبارتهایکنکوری

فصـلپنجم:تنظیماسمزیودفعموادزائد
137 درسنامه
157 عبارتهایمفهومی
160 عبارتهایکنکوری

فصـلششم:ازیاختهتاگیاه
161 درسنامه
184 عبارتهایمفهومی
188 عبارتهایکنکوری
فصـلهفتم:جذبوانتقالمواددرگیاهان
190 درسنامه
211 عبارتهایمفهومی
213 عبارتهایکنکوری

215 پاسخنامۀتشریحی 
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2 داوم شذش و شراوگ

از دستگاه گوارش به شکلی درمی آید که می تواند مواد و  از گذر  غذا بعد 
انرژی الزم برای سالم ماندن، درست عمل کردن و رشد و نمو یاخته های بدن را 
فراهم کند. غذای نامناسب یا اضافه بر نیاز مشکالتی برای بدن ایجاد می کند.

شساختامشذشعملکرگشلالۀشداوم 
دستگاه گوارش

اجزا و اندام های مرتبط
و زویشلالۀشداوم : لولءه گوارش به ترتیب از دهان، حلق، مری، معده، رودءه 

باریک، رودءه بزرگ، راست روده و مخرج تشکیل شده است.
وندومشهایشررتبط: غده های بزاقی، پانکراس )لوزالمعده(، کبد )جگر( و کیسءه صفرا 

در گوارش غذا نقش دارند.
بندومهش)وسفنکتر(: ماهیچه های حلقوی که در قسمت های مختلف لولءه گوارش 

وجود دارند و در تنظیم عبور مواد نقش دارند.
رثال دو بندارءه انتهایی لولءه گوارش )داخلی و خارجی( به ترتیب از 

نوع ماهیچءه صاف و مخطط هستند و در هنگام دفع باز می شوند.
مخرج  داخلی  بندارءه  و  )پیلور(  معده  انتهای  مری،  انتهای  بنداره های 
خارجی  بندارءه  که  حالی  در  هستند،  غیرارادی  و  صاف  نوع  از  همگی 

مخرج از نوع مخطط و ارادی هستند.

زیست 10، فصل 5 در میزراه بندارءه داخلی با ماهیچءه صاف و 
فعالیت غیرارادی و بندارءه خارجی با ماهیچءه مخطط با فعالیت ارادی 

باز و بسته می شوند. 

باتایپعنوانوشمارهدرسیافصلدراینجدولزیر،بهصورتاتوماتیکدرمستراصالحمیشود.
لطفندراینقسمتنیمفاصلهرابانگهداشتنکلیدALTعدد0254تایپنمایید.

شمارهفصل/درسوقسمتعنوانفصل/درس

فصــل 2داوم شذش و شراوگ
زیســت
گمسشنارهشناسی1
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زیست 11، فصل 2 ماهیچءه حلقوی در جسم مژگانی چشم از نوع 
صاف است که در فرایند تطابق، با انقباض خود در دیدن اجسام نزدیک 

و با استراحت در دیدن اجسام دور نقش دارد.

 مری چین های طولی دارد و انتهای مری در حفرءه 
شکمی قرار دارد.  قسمت اعظم کبد در سمت راست بدن قرار دارد. 
در زیر کبد، معده و دوازدهه، لوزالمعده و کولون افقی رودءه بزرگ قرار 
دارد و در پشت آن مری به معده متصل شده است.  پیلور در سمت 

راست بدن قرار دارند.
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ساختار لولۀ گوارش
الیۀشبیرذنی: بخشی از پردءه صفاق که اندام های درون شکم را به هم وصل می کند.

الیۀشراهیچهشوی: در دهان، حلق و ابتدای مری و بندارءه خارجی مخرج از 
نوع مخطط است و در بقیءه لولءه گوارش از نوع صاف است که جهت گیری 
یاخته های ماهیچه ای از خارج به داخل به  ترتیب طولی، حلقوی و در معده 

یک الیءه ماهیچه ای مورب نیز وجود دارد.
الیۀشزیررخاطی:شباعث چسبیدن، لغزیدن و چین خوردگی الیءه مخاطی روی 

الیءه ماهیچه ای می شود.
بخش های  در  که  دارد  پوششی  بافت  از  یاخته هایی  الیۀشرخاطیش)رخاط(: 

مختلف لولءه گوارش، کارهای متفاوتی مثل جذب و ترشح انجام می دهند.

دیوارءه بخش های مختلف لولءه گوارش ساختار تقریباً 
الیه های  در  و  سست  پیوندی  بافت  الیه ها  تمامی  در  دارد.  مشابهی 

ماهیچه ای و زیرمخاطی شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد.

زیست 10، فصل 3 و 4 ساختار قلب، لولءه گوارش و نای از الیه های 
مختلف و انواع بافت های مختلف تشکیل شده است.
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حرکات لولۀ گوارش
 کرریششکل: در اثر ورود غذا، لولءه گوارش گشاد شده و با تحریک یاخته های 
عصبی دیوارءه لوله و انقباض ماهیچه های دیواره، حلقءه انقباضی ایجاد شده و 
حرکت می کند و غذا را در طول لولءه گوارش از سمت دهان به مخرج می راند 
و در برخورد به یک بنداره مانند پیلور )بندارءه بین معده و رودءه باریک( نقش 

مخلوط کنندگی دارد.
منقبض  یک در میان  صورت  به  لوله  از  بخش هایی   قطعهشقطعهشکننده: 
بخش های  و  خارج  انقباض  حالت  از  بخش ها  این  سپس  و  می شوند 
دیگر منقبض می شوند. انقباضات جدید در میان انقباضات قبلی صورت 
می گیرد و نقش این نوع حرکت ریز کردن محتویات و مخلوط شدن آن با 

شیرءه گوارشی است.

اگزوسیتوز  کمک  به  عصبی  یاختءه  از  پیام  زیست 11، فصل 3 
ناقل عصبی به یاختءه ماهیچه ای می رسد. ناقل عصبی در غشای یاخته 

ماهیچه ای یک موج تحریکی ایجاد می کند.

زیست 11، فصل 5 فرایندهایی مانند استفراغ و مدفوع یک دفاع 
غیراختصاصی برای بیرون راندن میکروب ها از بدن هستند.

گوارش غذا
گوارش در دهان

آنزیم های  بهتر  فعالیت  برای  جویدن(  )با  مکانیکی  گوارش  ناعشداوم :ش
به کمک  گوارش شیمیایی  می گیرد.  غذا صورت  بر  بزاق  اثر  و  گوارشی 

آنزیم آمیالز بزاق صورت می گیرد.
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وندومششررتبط:شسه جفت غدءه بزاقی بزرگ و تعدادی غدءه بزاقی کوچک با 
آن در ارتباط هستند. بزاق دارای آب، یون ها، موسین و انواعی از آنزیم ها 

مانند آنزیم آمیالز و لیزوزیم است.  
 بزاق در ضدعفونی کردن دهان با از بین بردن باکتری ها به کمک آنزیم لیزوزیم، 

توده ای کردن غذا و گوارش شیمیایی کربوهیدرات نقش دارد.

تخریب گر  و  تجزیه کننده  آنزیم  یک  لیزوزیم  اگرچه 
دیوارءه باکتری هاست، ولی در گوارش مواد غذایی نقشی ندارد!

 موسین در سراسر لولءه گوارش تولید می شود و ترکیبی گلیکوپروتئینی 
است که با جذب آب فراوان، مادءه مخاطی ایجاد می کند و در حفظ لولءه 
گوارش از خراشیدگی و آسیب  شیمیایی )آنزیم و اسید( و چسباندن غذا به 

هم و تشکیل تودءه لغزنده نقش دارد.
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سه جفت غدءه بزاقی بزرگ براساس محل حضور آن ها 
دارد.  وجود  دهان  در  زیرآرواره ای  و  زیرزبانی  بناگوشی،  نام های  به 
بزرگ ترین و باالترین غده، بناگوشی است و بیشترین بزاق را می سازد 
و زیرآرواره ای در میان غدد بزرگ، کوچک ترین و پایین ترین است. در 
حالی که غده های کوچک، در میان تمام غده های بزاقی بیشترین و 

کوچک ترین هستند که در دهان پراکنده اند.

ترشحات مخاطی  بزاق در  بر  زیست 11، فصل 5 لیزوزیم عالوه 
و اشک و عرق نیز وجود دارد که موجب نابودی باکتری ها می شود.

زیست 10، فصل 6 پکتین یک ترکیب موجود در دیوارءه یاختءه 
گیاهی است که مانند موسین آب فراوان جذب می کند، ولی برخالف 

موسین که گلیکوپروتئینی بوده، از جنس پلی ساکارید است.

گوارشی،  لولءه  بر  عالوه  زیست 10، فصل 3 / زیست 11، فصل 5 
در مجاری تنفسی نیز موسین ترشح می شود که در دفاع غیراختصاصی 
نقش دارد. مادءه مخاطی در دستگاه تنفس، میکروب ها و ناخالصی ها را 
به دام می اندازد و به  صورت ارادی بلعیده و یا به خارج هدایت می شود.

بلع غذا
رروحلشبلع

 چسبیدن زبان به سقف دهان و راندن غذا به حلق
 باال رفتن زبان کوچک، بستن راه بینی

 پایین رفتن اپی گلوت، باال رفتن حنجره و بستن نای و ورود غذا به مری
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 عمل بلع تا رسیدن غذا به حلق به صورت ارادی و بعد از آن با ماهیچءه 
مخطط ولی غیرارادی صورت می گیرد.

حرکاتشکرریشگمشرری: هنگام بلع دیوارءه ماهیچه ای حلق منقبض می شود 
و حرکات کرمی غذا را به مری می راند و حرکات کرمی ادامه می یابد. 

بندارءه انتهای مری نیز شل شده و غذا وارد معده می شود.
غده های  از  ترشح شده  مخاطی  مادءه  عاورلشرؤثرشگمشحرکتشغووشگمشرری: 
حرکات  ایجاد  موجب  که  ماهیچه ای  الیءه  انقباضات  و  مری  مخاطی 

کرمی می شود.

برای  غیرارادی  و  ناگهانی  پاسخ  انعکاس ها  زیست 11، فصل 1 
حفاظت از بدن هستند. مرکز بلع در بصل النخاع است.

زیست 10، فصل 3  حلق گذرگاهی است که هوا و غذا از آن 
عبور می کند و انتهای آن دوراهی است که حنجره در جلو و مری در پشت 
قرار دارد.  حنجره در ابتدای نای قرار دارد و در تنفس با دیوارءه غضروفی 

نای را باز نگه می دارد و با اپی گلوت مانع ورود غذا به نای می شود.

گوارش در معده
ساختامشرعده: بخش کیسه ای شکل با دیوارءه چین خورده که با پرشدن غذا 
باز و غذا در آن انبار می شود؛ گوارش در آن به  صورت شیمیایی با شیرءه 
معده و گوارش مکانیکی با حرکات کرمی صورت می گیرد، سپس مخلوط 
حاصل از گوارش در معده که کیموس نام دارد با بازشدن بندارءه پیلور 

وارد ابتدای رودءه باریک )دوازدهه( می شود.
 یاخته های پوششی مخاط در بافت پیوندی زیرین فرو رفته و حفره های 

معده را به وجود آورده و مجاری غده های معده به آن راه دارند.
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شیـرۀشرعــده

 مادءه مخاطی: ترشح شده از یاخته های پوششی سطحی و برخی یاخته های 
غده ای که مانند الیءه  ژله ای چسبناک، مخاط معده را می پوشاند.

HCO3(: از یاخته های پوششی سطحی ترشح می شود. 
-  بیکربنات )

حفاظتی  سد  و  کرده  قلیایی  را  معده  حفاظتی  ژله ای  الیءه  بیکربنات، 
محکمی در برابر اسید و آنزیم ایجاد می کند.

 آنزیم ها: لیپاز و پروتئازها از یاخته های اصلی بخش غده ای معده ترشح 
می شوند. پیش ساز  پروتئازهای آن پپسینوژن نام دارد و با اثر اسید کلریدریک 
به پپسین تبدیل می شود. پپسین پروتئین ها را به مولکول های کوچک )و نه 
آمینواسید!( تجزیه می کند. پپسین خود با اثر بر پپسینوژن تولید پپسین را 

بیشتر می کند.
 کلریدریک  اسید )HCl(: ترشح شده از یاخته های کناری غده های معده

در  و  ترشح شده  کناری  یاخته های  از  )فاکتور( داخلی معده:  عامل   
B12 به یاخته های رودءه باریک ضروری است.

ورود ویتامین

 اگر یاخته های کناری تخریب شوند، عالوه بر ساخته نشدن کلریدریک اسید 
B در روده جذب نمی شود.

12
به علت ساخته نشدن فاکتور داخلی، ویتامین

اگر معده برداشته شود و یا یاخته های کناری آن تخریب 
B12 الزم  شوند، فرد به کم خونی خطرناکی دچار می شود؛ زیرا ویتامین

برای ساختن گویچه های قرمز در مغز استخوان، جذب نمی شود!
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 در قسمت غدءه معده، یاخته های ترشح کنندءه مادءه 
مخاطی و یاخته های کناری و اصلی وجود دارند.

 تعداد یاخته های اصلی از بقیه بیشتر است. بزرگ ترین آن ها، یاختءه 
کناری در بخش میانی غدءه معده است.

در  میکروب ها  بردن  بین  از  با  معده  اسید  زیست 11، فصل 5 
دفاع غیراختصاصی نقش دارد.

B فقط در غذاهای جانوری وجود 
12

زیست 10، فصل 4 ویتامین
B در رودءه باریک 

12
دارد. در نبود فاکتور داخلی معده گرچه ویتامین

B جذب می شود.
12

جذب نمی شود، ولی در رودءه بزرگ نیز مقداری 
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با ورود غذا به معده و انبساط آن، انقباض های معده شروع می شود. این 
انقباض ها غذا را با شیرءه معده می آمیزد و با بازشدن بندارءه پیلور، کیموس 

وارد دوازدهه می شود.

انقباض در معده به کمک جهت گیری های طولی، حلقوی 
و مورب در الیءه ماهیچه ای صورت می گیرد و میزان چین خوردگی در 

آن با حجم غذا رابطءه عکس دارد.

بردشتشوسیدشرعدهش)میفالکس(:شاگر انقباض بندارءه انتهای مری کافی نباشد، 
با برگشت اسید به مری به  تدریج مخاط مری به دلیل حفاظت ضعیف تر 

نسبت به معده و رودءه باریک در اثر شیرءه معده آسیب می بیند.
از  اندازه  از  بیش  استفادءه  نامناسب،  غذایی  رژیم  الکل،   سیگار کشیدن، 

غذاهای آماده، اضطراب و تنش از علل برگشت اسید معده هستند.
گوارش در رودۀ باریک

حرکاتشمذگۀشبامیک:شعالوه بر گوارش مکانیکی، کیموس را در طول روده 
به پیش می برد و با گستراندن آن در سراسر مخاط روده، تماس آن را 

با شیره های گوارشی و نیز یاخته های پوششی مخاط افزایش می دهد.
شیرۀشمذگه:ششامل موسین، آب، یون های مختلف از جمله بیکربنات و آنزیم است.
بیکربنات،  صفراوی،  نمک های  شامل  و  می سازند  را  صفرا  کبد  یاخته های  صفرو:ش
کلسترول و فسفولیپید است. صفرا به دوازدهه ریخته و در گوارش چربی ها کمک 
می کند، بیکربنات صفرا به خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده، کمک می کند.

 سنگ کیسءه  صفرا در اثر رسوب ترکیبات صفرا در کیسءه  صفرا ایجاد 
می شود. رژیم غذایی پرچرب در ایجاد سنگ کیسءه صفرا نقش دارد.
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صفرا، آنزیم ندارد ولی در گوارش نقش دارد.

شیرۀشلازولمعده:شآنزیم ها و بیکربنات آن به دوازدهه می ریزند. آنزیم های الزم 
برای گوارش شیمیایی مواد گوناگون، بیکربنات برای خنثی کردن اسید معده 
فعالیت  برای  مناسب  محیط  ایجاد  و  اسید  اثر  از  دوازدهه  دیوارءه  حفظ  و 

آنزیم های لوزالمعده، است.

پروتئازهای لوزالمعده، در رودءه باریک فعال می شوند، 
ولی لیپاز و آمیالز آن در لوزالمعده، فعال هستند.
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 کیسءه صفرا در بین دوازدهه و کبد و زیر لوب راست 
کبد است. انشعاب مجاری صفراوی در سمت راست کبد بیشتر است و 
در پایان، صفرا توسط یک مجرای صفرابَر که با مجرای لوزالمعده مشترک 
مجاورت  در  لوزالمعده  پهن  سمت  می ریزد.   دوازدهه  به  می شود، 
دوازدهه قرار دارد و ترشحات برون ریز آن توسط مجاری کوچک به دو 
مجرای اصلی و فرعی لوزالمعده وارد شده و سپس به دوازدهه می ریزند.

زیست 11، فصل 4 بخش درون ریز لوزالمعده هورمون انسولین و 
گلوکاگون برای تنظیم قند خون می سازد.

زیست 12، فصل 1 آنزیم ها به pH و دما حساس هستند و آنزیم های
قلیایی  باریک در شرایط  آنزیم های رودءه  و  معده در شرایط اسیدی 

فعالیت بهینه دارند.

گوارش کربوهیدرات
انواع کربوهیدرات

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

مونوساکارید تبدیل شوند.
آنزیم های تجزیه کننده

آنزیم های گوارشی با واکنش آبکافت )هیدرولیز( مولکول های درشت را به 
مولکول های کوچک تبدیل می کنند. دستگاه گوارش ما آنزیم الزم برای 

گوارش همءه کربوهیدرات ها را نمی سازد؛ مثالً آنزیم تجزیه کنندءه سلولز.
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مونوساکاریدهای  بین  پیوند  هر  شکست  ازای  به   
++H آب به یک  یک دی ساکارید، یک مولکول آب مصرف می شود که

--OH آن به دیگری منتقل می شود. مونوساکارید و
 O و   C ،H عناصر  از  و  دارند  حلقوی  ساختار  مونوساکاریدها   

تشکیل شده اند.

آنزیم های شیرءه معده، مونوساکارید و آمینواسید تولید نمی کنند.

پکتین در گیاه نقش  سلولز و  زیست 10، فصل 4 پلی ساکارید 
در  که  دارد  ذخیره ای  نقش  نشاسته  و  یاخته ای  دیوارءه  در  ساختاری 

اندامک آمیلوپالست ذخیره می شود.

گوارش پروتئین ها
 پروتئین ها در نهایت به کمک آنزیم های پروتئاز به واحدهای سازندءه خود 

یعنی آمینواسیدها تجزیه می شوند.
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زیست 10، فصل 4 و 6 / زیست 11، فصل 3، 4 و 5 / زیست 12، فصل 2 
پروتئین ها در بدن، نقش های دفاعی )پادتن و پرفورین( آنزیمی )پروتئازها(، 
ساختاری )کالژن در زردپی و رباط( انقباضی )میوزین و اکتین در ماهیچه(، 
)هورمون های  پیام رسان  )هموگلوبین(  انتقال دهنده  )گلوتن(،  ذخیره ای 

انسولین و اکسی توسین( و تنظیمی )مهارکننده( دارند.

زیست 12، فصل 2  بیشتر آنزیم ها ساختار پروتئینی دارند و 
دارای جایگاه فعال برای اتصال پیش ماده و آغاز انجام واکنش هستند 

به طوری که به عنوان کاتالیزور سرعت واکنش را افزایش می دهند.
به کمک  و  یاخته ساخته شده  در  ریبوزوم  به کمک  پروتئین ها   
دستگاه گلژی و شبکءه آندوپالسمی یا بدون کمک آن ها به بخش های 

دیگر و حتی خارج از یاخته فرستاده می شوند.

بسیار  که  آمونیاک  آمینواسیدها،  تجزیءه  از  زیست 10، فصل 5 
CO2 ترکیب می شود و اوره را می سازد. کلیه  سمی است تولید و با

اوره را از بدن دفع می کند.

گوارش تری گلیسریدها
 صفرا و حرکات مخلوط کنندءه رودءه باریک موجب ریزشدن چربی ها می شوند 
تا آنزیم لیپاز بر آن ها اثر کند. گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت لیپاز 

لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود.
 فراوان ترین لیپید رژیم غذایی، تری گلیسرید ها هستند.

آنزیم های آمیالز، پروتئاز و لیپاز در آب محلول هستند.
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ش و شراوگشذشتنظیمشفعالیتشگستگاهشداوم 
 ورود مواد مغذی به یاخته های بافت پوششی لولءه گوارش و سپس محیط 
داخلی بدن جذب نام دارد که در دهان و معده جذب اندک و جذب اصلی 

در رودءه باریک است.

عمل جذب در رودءه بزرگ نیز انجام می شود؛ مانند 
جذب آب و یون ها.

محیط داخلی شامل خون، لنف و مایع بین یاخته ای است.

جذب مواد در روده
ساختار مؤثر در رودۀ باریک و جذب

چینشهایشحلقای: در دیوارءه داخلی رودءه باریک، چین های حلقوی وجود 
دارند و شامل الیه های مخاط و زیرمخاط می شوند.

پـــرز:شحاصل چین خوردگی الیءه مخاطی )پوششی استوانه ای تک الیه( روی 
الیءه بافت پیوندی است. در هر پرز مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها وارد 
مویرگ لنفی می شوند که لنف شامل آب و ترکیبات دیگر است که در رگ 

لنفی جریان دارد.
میـزپـــرز: چین خوردگی میکروسکوپی غشای یاختءه پوششی رودءه باریک 
 مجموعءه چین ها، پرزها و ریزپرزها سطح داخلی رودءه باریک را چندین 

برابر می کنند.
 بیماری سلیاک: بر اثر پروتئین گلوتن )موجود در گندم و جو(، یاخته های 
روده و در نتیجه ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند و سطح جذب مواد کاهش 

شدیدی می یابد و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب نمی شوند.
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مسیر جذب مواد گوناگون در روده
ورود به یاختءه پوششی هر پرز  شبکءه مویرگی و لنفی پرز  خون
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 در هر پرز قطر مویرگ لنفی بیشتر از مویرگ های خونی 
است. به هر پرز یک سرخرگ وارد و یک سیاهرگ خارج می شود و رگ 

لنفی در وسط پرز و شبکءه مویرگی در اطراف آن است.
 در چین حلقوی الیءه ماهیچه ای دخالت ندارد.

زیست 10، فصل 6 گلوتن در واکوئول گندم و جو ذخیره و در 
هنگام رویش   رویان استفاده می شود.

زیست 10، فصل 5 یاخته های پوششی مکعبِی لولءه پیچ خوردءه 
نزدیک همانند رودءه باریک، ریزپرز دارند، بنابراین سطح بازجذب مواد 

بیشتر از بقیءه بخش های نفرون است.
جذب لیپیدها

رروحل
 ورود مولکول حاصل از گوارش لیپید به یاختءه پرز

 ورود به مویرگ لنفی و سپس خون
 ذخیره در کبد یا بافت چربی

 ساخت مولکول های لیپوپروتئین در کبد
لیپاپرذتئینشها:شترکیباتی شامل لیپید و پروتئین هستند که در کبد ساخته 

می شوند و لیپیدها را در خون منتقل می کنند و شامل دو نوع اند:
 LDL )لیپوپروتئین کم چگال(: کلسترول زیادی دارند. چاقی، کم تحرکی 

و مصرف بیش از حد کلسترول میزان آن را افزایش می دهد.
 HDL )لیپوپروتئین پرچگال(: پروتئین آن بیشتر از کلسترول است. زیاد بودن آن 
نسبت به LDL، احتمال رسوب کلسترول را در دیوارءه سرخرگ کاهش می دهد.
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ذخیرءه بیش از حد چربی در کبد موجب بیماری کبد 
چرب می شود.

باعث  افزایش LDL و کلسترول می تواند  زیست 10، فصل 4 
تنگ یا مسدود  شدن رگ های اکلیلی و در نتیجه افزایش فشار خون 

و حتی سکتءه قلبی یا انفارکتوس شود.

رودۀ بزرگ و دفع
ساختار رودۀ بزرگ

ابتدای رودءه بزرگ رودءه کور است که به زائدءه آپاندیس ختم می شود و 
انتها،  در ادامءه آن، کولون های باالرو، افقی و پایین رو قرار می گیرد. در 

کولون پایین رو به راست روده متصل می شود.
 در انتهای راست روده، بندارءه داخلی )ماهیچءه صاف( و خارجی )ماهیچءه 

مخطط( قرار دارند.
 رودءه بزرگ پرز ندارد و یاخته های پوششی مخاط آن، آنزیم ترشح نمی کنند.

سرنوشت مواد باقی مانده و ورودی به رودۀ بزرگ
مواد جذب نشده و گوارش نیافته، یاخته های مرده و باقی ماندءه شیرءه گوارش 
وارد رودءه بزرگ می شوند و پس از جذب آب و یون ها، بقیءه مواد به صورت 

مدفوع و به شکل جامد دفع می شوند.
 مدفوع به راست روده وارد می شود. سرانجام، دفع به صورت ارادی انجام 

می شود.
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گردش خون در دستگاه گوارش
مسیر جریان خون

 ورود خون از رودءه بزرگ، رودءه باریک، معده، طحال و لوزالمعده به سیاهرگ 
باب  کبدی  کبد  سیاهرگ فوق کبدی

 بزرگ سیاهرگ زیرین  دهلیز راست قلب
به  به طور مستقیم  گوارش  لولءه  بدن، خون  دیگر  اندام های  برخالف   

قلب برنمی گردد.
تغییرات جریان خون

انجام  برای  گوارش  دستگاه  خون  جریان  میزان  غذا،  خوردن  از  پس   
افزایش می یابد و مواد مغذی جذب شده به کبد منتقل  فعالیت بیشتر، 

می شود و سپس جریان خون به حالت معمول برمی گردد.
 در کبد، گلیکوژن و پروتئین ساخته شده و موادی مانند آهن و برخی 

ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شوند.
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یک شبکءه مویرگی حد فاصل بین انشعابات سیاهرگ 
باب و سیاهرگ فوق کبدی در اندام کبد و حاوی خون تیره تشکیل می شود.

زیست 10، فصل 5 شبکءه مویرگی در کالفک نفرون بین سرخرگ 
آوران و وابران با خون روشن، در شش ها، شبکءه مویرگی بین سرخرگ 
با خون تیره و سیاهرگ با خون روشن، و در اکثر اندام ها این شبکه بین 

سرخرگ با خون روشن و سیاهرگ با خون تیره تشکیل می شود.

رگ های  و  مویرگ ها  از  عبور  از  بعد  لنف  زیست 10، فصل 4 
و  زیرترقوه ای چپ  سیاهرگ های  به  لنفی  دو مجرای  از طریق  لنفی 

راست به جریان خون برمی گردد.

تنظیم فرایندهای گوارشی
انواع فعالیت گوارشی

شخاراشیشنسبی: فاصلءه بین خوردن وعده های غذایی
شیره های  کافی  و  به  موقع  ترشح  با  غذا،  ورود  از  بعد  شفعالیتششدید: 
گوارشی و انجام به  موقع حرکات گوارشی، غذا با شیره مخلوط می شود و 

در طول لوله با سرعت مناسب حرکت می کند.

از جمله گردش خون  بدن  دیگر  بخش های  فعالیت 
باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ شود.
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انواع تنظیم فعالیت دستگاه گوارش
تنظیمشعصبی:

 دستگاه عصبی مرکزی
رثال مهار مرکز تنفس توسط مرکز بلع در بصل النخاع و بسته شدن 

نای و توقف کوتاه مدت تنفس در هنگام بلع
 دستگاه عصبی خودمختار

 فعالیت این دستگاه، ناخودآگاه )غیرارادی( است؛ مثالً با فکرکردن به غذا  
بزاق ترشح می شود؛ زیرا با فعالیت این دستگاه، پیام عصبی به غده های بزاقی 

می رسد و بزاق ترشح می شود.
 شبکۀ عصبی روده ای: شبکءه یاخته های عصبی از مری تا مخرج در الیه های 
زیرمخاطی و ماهیچه ای لولءه گوارش وجود دارد و تنظیم تحرک و ترشح آن را 
بر عهده دارد و می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. اما 
دستگاه عصبی خودمختار با آن ارتباط دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد.

تنظیمشهامرانی:
لوزالمعده  بر  اثر  با  و  می شود  ترشح  خون  به  دوازدهه  از   سکرتین: 

موجب افزایش ترشح بیکربنات می شود.
 گاسترین: از معده ترشح می شود و با اثر بر یاخته های کناری و اصلی 

به  ترتیب باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود.

درست است که هورمون گاسترین از یک اندام واحد به نام 
معده تولید و بر آن اثر می گذارد، اما یاخته های منشأ و هدف آن متفاوت هستند.

ماهیچه های  کار  خودمختار  عصبی  دستگاه  زیست 11، فصل 1 
صاف و قلب و هم چنین عملکرد غده ها را به صورت ناآگاهانه و همیشه 

فعال با دو نوع اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک تنظیم می کند.
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وزن مناسب
چـــاقـی

علت: استفاده از غذای پرانرژی )پرچرب و شیرین(، عوامل روانی مانند غذاخوردن برای 
رهایی از تنش و اضطراب، عوامل ژنتیکی )در برخی افراد( و شیوءه زندگی کم تحرک
رشکل: افزایش احتمال ابتال به دیابت نوع »2«، انواعی از سرطان، تنگ شدن 

سرخرگ ها و افزایش سکتءه قلبی و مغزی
الغـــری

کاهش دریافت مواد مغذی که باعث کم خونی، کاهش استحکام استخوان های 
بدن می شود.

) از شاخص تودءه بدنی برای تعیین  )
( )
kg
m

³o]

k¤ ÍMo¶2 شاخص تودۀ بدنی=  

وزن مناسب افراد در سنین مختلف بیشتر از 20 سال استفاده می شود.
 شاخص تودءه بدنی کم تر از 19 نشان دهندءه کمبود وزن و بیشتر از 30 به معنی 

چاقی، بین 19 تا 25 وزن مناسب و بین 25 تا 30 به معنی اضافه وزن است.

افراد  برای  بدنی  تودءه  براساس  مناسب  وزن  تعیین 
بیشتر از 20 سال است، زیرا افراد کم تر از 20 سال در سن رشد قرار 
بدنی  تودءه  افراد، شاخص  این  وزن  مناسب بودن  بررسی  برای  دارند. 

آن ها را با افراد هم سن و هم جنس مقایسه می کنند.

 وزن هر فرد به تراکم استخوان، مقدار بافت ماهیچه ای و چربی بدن بستگی 
دارد و فقط افراد متخصص در مورد آن می توانند نظر دهند.



57

ششگمسشناره داوم شذش و شراوگشش

شتناعشداوم شگمش اندومون
گوارش در سطح یاخته

 برخی جانداران مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن به طور مستقیم 
از محیط مانند آب  دریا، دستگاه گوارش یا مایعات بدن جانوران میزبان 
دریافت می کند؛ مانند کرم کدو که فاقد دهان و دستگاه گوارش است و 

مواد مغذی را از سطح بدنش جذب می کند.
واکوئول گوارشی

رروحلشداومشیشگمشپامورسی
 انتقال غذا به کمک مژک ها به حفرءه دهانی و تشکیل واکوئول غذایی 

با آندوسیتوز در انتهای حفره
و  آن  به  لیزوزوم  اتصال  و  سیتوپالسم  در  غذایی  واکوئول  حرکت   

آزادسازی آنزیم های لیزوزوم به درون آن و تشکیل واکوئول گوارشی
 خروج مواد گوارش یافته از واکوئول و تشکیل واکوئول دفعی

 خروج مواد دفعی به روش اگزوسیتوز
حفرۀ گوارشی
رثال هیدر

ساختام: این حفره که فقط یک سوراخ برای ورود و خروج مواد دارد و 
گردش مواد در همین حفره صورت می گیرد.

ناعشداوم :
 برون یاخته ای: با ترشح آنزیم از یاخته هایی از حفره و گوارش مواد به 

ذرات ریزتر
 درون یاخته ای: ورود مواد به یاخته های پوششی حفره با درون بری و ادامءه 

گوارش در واکوئول غذایی درون یاخته تا حد مونومر
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 پارامسی، جانداری تک سلولی از آغازیان است که در 
همءه بخش های سطحی اش مژک دارد.  واکوئول گوارشی بزرگ تر و 
ذرات غذایی ریزتری نسبت به واکوئول غذایی دارد.  لیزوزوم با ادغام با 
واکوئول غذایی و ریختن آنزیم خود به آن، واکوئول گوارشی را می سازد. 
 واکوئول غذایی، گوارشی و دفعی به صورت موقتی تشکیل و از بین می روند.
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از دو الیءه  از یک الیه و بدن هیدر   حفرءه گوارشی 
یاخته ای تشکیل شده است که الیءه خارجی بافت پوششی مکعبی تک الیه 
است.  هیدر دارای بازو در سر است که در گرفتن غذا و هدایت آن به 
دهان نقش دارد.  برخی یاخته های حفرءه گوارشی در هیدر تاژک دارند و 
برخی آنزیم ترشح می کنند و برخی در گوارش درون یاخته ای نقش دارند.

زیست 10، فصل 4  در کرم پهن آزادزی پالناریا نیز حرکات 
بدن به جابه جایی مواد کمک می کند.  در پارامسی واکوئول انقباضی 
وجود دارد که آبی که وارد یاخته شده است را به همراه مواد دفعی 

به بیرون دفع می کند.

زیست 10، فصل 6 واکوئول در گیاهان محل ذخیرءه آب و ترکیبات 
پروتئینی، اسیدی و رنگی است و در گیاهان واکوئول گوارشی وجود ندارد.

زیست 10، فصل 7 گوارش جانوران کوچک در گیاهان حشره خوار 
مانند توبره واش به صورت برون یاخته ای درون بخش کوزه مانند رخ می دهد.

لولۀ گوارش
 ساختار لوله ای شکل از دهان شروع و به مخرج ختم می شود و امکان 

جریان یک طرفءه غذا را فراهم می کند.

در حفرءه گوارشی غذا دوطرفه حرکت می کند، ولی در 
لولءه گوارش در صورت استفراغ و نشخوار مواد غذایی به سمت دهان 

حرکت می کند.
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لالۀشداوم شرلخش)حشرۀشدیاهشخاوم(
 آرواره ها: ابتدا غذا را با استفاده از آرواره هایش خرد کرده و می جود 

)آغاز گوارش مکانیکی(  غذا را به دهان منتقل می کند.
 چینه دان: مواد غذایی به کمک مری از دهان به چینه دان )بخش حجیم 

انتهای مری( وارد و در آن جا نرم و ذخیره می شود.
 پیش معده: خرد شدن بیشتر غذا با دندانه های دیوارءه آن

 کیسه های معده: ترشح آنزیم های گوارشی به پیش معده، دریافت مواد 
غذایی و کامل کردن گوارش

 معده: ترشح آنزیم های گوارشی به پیش معده و جذب مواد
 روده: انتقال مواد گوارش نیافته به راست روده

 راست روده: دفع

ملخ، حلق و سنگدان ندارد. روده دارای بخش حجیم 
و باریک است. گوارش مکانیکی در پیش معده و گوارش شیمیایی در 

معده تمام می شود.

پرندۀشگونهشخاوم: چینه دان دارند که غذا در آن ذخیره می شود.
 سنگدان از بخش عقبی معده در پرنده تشکیل شده است و دارای ساختار 
ماهیچه ای است. سنگریزه هایی که پرنده می بلعد به آسیاب کردن غذا کمک می کند.
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حلق در پرندءه دانه خوار وجود ندارد و معدءه بسیار کوچک 
و باریک بین چینه دان و سنگدان قرار دارد و کبد به رودءه باریک متصل 

است. حجیم ترین بخش لولءه گوارش آن چینه دان و سنگدان است.

زیست 10، فصل 3، 4 و 5 حشرات )گروهی از بندپایان(، سیستم 
تنفسی نایدیسی، سامانءه گردش باز، قلب لوله ای شکل در سمت پشتی 

بدن و سیستم دفعی به صورت لوله های مالپیگی دارند.

نشخوارکنندگان
رـعــده: مانند گاو و گوسفند معدءه چهار قسمتی شامل کیسءه بزرگی به  نام سیرابی، 

نگاری و یک اتاقک الیه الیه به  نام هزارال و معدءه واقعی یا شیردان را دارند.
رروحلشداوم : ورود غذا به دهان و جویدن ناقص آن به کمک دندان ها  
بلعیدن سریع غذای نیمه جویده و ورود آن به سیرابی  گوارش محدود 
غذا توسط میکروب ها در سیرابی  ورود به نگاری  بازگشت غذا به 
دهان و جویدن کامل آن  ورود دوباره به سیرابی و مایع شدن بیشتر 
 ورود به نگاری  آبگیری از مواد در هزارال  ورود به شیردان و 

ادامه یافتن گوارش به کمک آنزیم های گوارشی
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غذا در نشخوارکنندگان 2 بار از نگاری، دهان و سیرابی 
و 3 بار از مری عبور می کند.

 در نشخوارکنندگان، سلولز که مقدار انرژی زیادی دارد توسط میکروب ها در 
معده تجزیه می شود؛ زیرا اغلب جانوران توانایی تولید آنزیم سلوالز را ندارند.

تولید  توانایی  جانوران  اغلب  یاخته های  زیست 12، فصل 1 و 2 
آنزیم سلوالز ندارند؛ زیرا فاقد ژن آن در DNAی خود هستند.

درستییانادرستیهریکازعبارتهایزیررامشخصکنید.

واکوئول244 از قبل آندوسیتوز فرایند با گوارشی واکوئول پارامسی در
دفعیتشکیلمیشود.

بزرگترینغدءهبزاقیهمانندکوچکترینغدءهبزاقیدرزیرآروارهقراردارد.254

درسراسرلولءهگوارشبخشیبهنامصفاقازخارجاندامهارابههم264
متصلمیکند.

باتایپعنوانوشمارهدرسیافصلبهصورتاتوماتیکدرمستراصالحمیشود.
مسترچپوسردرس

پرسششناره
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آنزیمآغازگرهضملیپیدهاامکانندارددرشرایطاسیدیفعالیتکند.274
بخشعمدءهلولءهگوارشپرندءهدانهخوارمربوطبهجذبموادغذایینیست.284
ممکننیستکهدرریزپرزرودءهباریکیاختههایترشحکنندءهموسین294

وجودداشتهباشد.
بندارءهانتهایمعدهنسبتبهبندارءهقبلمعدهدرسمتراستبدنقراردارد.304
تناسبوزنیوتودءهبدنیهردخترزیر20سالبهجنسیتاوبستگیدارد.314
پوششی324 یاختههای دارای گوارشی حفرءه داخلی الیءه هیدر بدن در

مکعبیوتاژکداراست.
درملخبرخالفکبوترجذبهمءهمواددرمعدهپایانمییابد.334
درعملبلعزبانهماننداپیگلوتباباالرفتنراهتنفسرامیبندد.344
تنوعترکیباتشیرءهمعدهازترشحاتمعدهبیشتراست.354
یاختههایماهیچهاِیچندهستهایدرلولءهگوارش،همگیبهصورت364

ارادیفعالیتمیکنند.
درصورتعدموجودچینخوردگیهایرودءهباریکجذبموادآلی374

غیرممکننیست.
هرلیپوپروتئیندرانتقاللیپیدهابهبافتهانقشندارد.384
معدهدرپرندگاندانهخواربرخالفرودهدرملخکیسهایشکلاست.394
دردستگاهگوارشانسانآغازجذبترکیباتآلیازمعدهصورتمیگیرد.404
الیءهماهیچهایطولیدرمعدهبینالیءهماهیچهایحلقویوموربقراردارد.414
الیءه424 داشتن امکان آن، مخاطی الیءه همانند مری زیرمخاطی الیءه در

یاختهایبافضایبینیاختهاِیکم،وجوددارد.
دراستفراغماهیچههاییبایاختههایرشتهایودوکینقشدارند.434
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غذایخردشدهدرپرندگاندانهخوارهمانندملخدرچینهدانذخیرهمیشود.444
جهتگیری454 با ماهیچههایی ندارد امکان قطعهقطعهکننده حرکت در

موربنقشداشتهباشند.
آنزیمهایواردشدهبهدوازدهههمگیتوسطاندامهایقرارگرفتهدر464

سمتچپآنتولیدمیشود.
لیپوپروتئین474 پروتئین و زیاد پرچگال لیپوپروتئین کلسترول میزان

کمچگال،کماست.
یاختههایماهیچهایبندارءهخارجیمخرجهمانندیاختههایماهیچءه484

ابتدایمریخطوطتیرهوروشندارد.
درپرندگاندانهخوارهمانندملخ،سنگدانبعدازمعدهقراردارد.494
افزایشترشحگاسترینمعدهبرتبدیلتعدادبیشتریپپسینوژنبه504

پپسیننقشدارد.
حرکاتکرمیهمانندقطعهقطعهکنندهباعثمخلوطشدنغذاباشیرءه514

گوارشینمیشود.
پانکراس524 برونریز بخش توسط فقط دوازدهه در موجود بیکربنات

ساختهشدهاست.
دربخشارتباطدهندءهدهانومعدءهانسان،چینخوردگیهایعرضی534

آنباورودغذاکمترمیشود.
تریگلیسریدپسازجذبدررودءهباریکانسانازطریقسیاهرگ544

بابواردکبدمیشود.
درالیهایازلولءهگوارشکهپردءهصفاقتشکیلمیشود،ماهیچءهصاف554

وجودندارد.
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درملخموادغذاییبعدازبلعبالفاصلهواردمریمیشوند.564
ترشحشیرءهمعدهفقطازیکنوعبافتپوششیاست.574
درآبکافتپروتئینبهواحدسازندءهخوددربخشکیسهایشکللولءه584

گوارشآبمصرفمیشود.
دررودءهباریکانسانهمءهموادقابلجذببهصورتمونومرجذبمیشوند.594
جهتحرکتمواددرحرکاتکرمیوقطعهقطعهکنندهدربرخیموارد604

درجهتمخالفهممیباشند.
مواددرونواکوئولگوارشیتوسطآنزیملیزوزیمیآبکافتمیشود.614
تکالیه624 برخالف گوارش لولءه در چندالیه پوششی بافت یاختههای

هیچمادهایترشحنمیکنند.
باتخریببیشترینیاختههایپوششیبخشغدءهمعده،جذبویتامین634

دچارمشکلنمیشود. B
12

شبکءهعصبیرودهایهماننددستگاهعصبیخودمختاردرترشحمواد644
درلولءهگوارشبیتأثیراست.

آنزیم654 سنگدان به اندام نزدیکترین ملخ، مثل دانهخوار، پرندءه در
گوارشیتولیدمیکند.

درجذبموادحاصلازتجزیءهترکیباتآلیفقطیاختههایاستوانهای664
نقشدارند.

حجیمترینبخشلولءهگوارشگاوارتباطمستقیمبانگاریدارد.674
ماهیچءهمؤثردرحرکاتمحتویاتلولءهگوارشقطعاًدرالیءهماهیچهای684

قراردارد.
امکاننداردبندارءهموجوددرلولءهگوارشدرخارجازحفرءهشکمیقرارگیرد.694
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دررودءهکورانسانهمانندمریامکانجذبموادآلیوجودندارد.704
آنزیمهایمیکروبیموجوددرلولءهگوارشگوسفندممکننیستبعد714

ازنشخوارموادغذاییباعثهضمسلولزشوند.
ترشحاتیاختءهاصلیدرفعالشدنترشحاتیاختءهکنارینقشدارد.724
موادگوارشنیافتهدریاختههایپوششیحفرءهگوارشیهیدرهمانند734

مواددفعیپارامسیباافزایشغشاییاختهدفعمیشوند.
زیادیکلسترولدرصفرامیتواندسنگصفراایجادکند.744
انداموازیکنوع754 یاختءههدفومنشأگاسترینوسکرتیندریک

بافتاصلیهستند.
ارتباطدهندءهسیرابی764 ازبخش ازنشخوارشدنقطعاً درگاوغذاقبل

بههزارالمیگذرد.

)سراسری 84(774 ازغدههایدیوارءهرودءهبزرگکمیمادءهمخاطیترشحمیشود. 

دردستگاهگوارشملخ،معدهمانندشیرداندرگوسفندجذبعمدءه784
)سراسری 88( آبرابرعهدهدارد. 

درهیدرهمءهیاختههامیتوانندبهطورمستقلبهتبادلموادبامحیط794
)سراسری 88( بپردازند. 

)خارج از کشور 89(804 بهطورمعمولدرکیسءهصفرایانسان،آنزیملیپازوجودندارد. 

)سراسری 91(814 درملخبرخالفپرندءهدانهخوار،بیشترموادغذاییدرمعدهجذبمیشوند. 

دردستگاهگوارشانسانکولونپایینروبرخالفبندارءهانتهایمری824
)خارج از کشور 92 ـ با تغییر( درسمتچپقرارگرفتهاست. 
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درانسانسکرتینبرخالفگاستریندرخنثینمودنکیموساسیدی834
)سراسری 92( دردوازدههنقشدارد. 

درفردمبتالبهسنگکیسءهصفرامیزاندفعلیپیدهاازطریقروده844
)خارج از کشور 93( کاهشمییابد. 

دریکفردآنزیمهاییکهآغازگرهضمپروتئینمیباشندفقطازغدد854
)سراسری 93( مجاوردریچءهانتهاییمعدهترشحمیشوند. 

کیسءه864 لیپاز کامل آمادهشدن از پس انسان پانکراس یاختههای در
)سراسری 96 ـ با تغییر( غشاییبهسمتغشاییاختهحرکتمیکند. 

تولید874 تأثیرعواملهورمونی آنزیمهایفضایدرونمعدهتحت همءه
)سراسری 97( شدهاند. 

فعالیت884 در میشود، باکتری رفتن بین از باعث که بزاق در عاملی
)سراسری 97 ـ با تغییر( گوارشیفردسهیماست. 

است،894 معده کیسءه دارای که گیاهخوار جانور توعی معده اطراف در
مواد تواناییجذب فاقد که غذایی مواد گوارششیمیایی برای جایگاهی

)سراسری 97( غذاییاستوجوددارد. 
همءهمویرگهاییکهازرودءهانسانخارجمیشوند،محتویاتخودرا904

)سراسری 97( مستقیمبهسمتقلبهدایتمیکنند. 
از914 مستقل میتواند رودهای عصبی دستگاه عصبی یاختههای شبکءه

)سراسری 98( دستگاهعصبیخودمختارفعالیتکند. 
بخش924 به ابتدا را غذایی مواد است، چینهدان دارای که جانوری هر

)سراسری 98( عقبیمعدهواردمیکند. 
درملخبرخالفهیدرموادغذاییابتداگوارشبرونیاختهایوسپس934

)خارج از کشور 98 ـ با تغییر( گوارشدرونیاختهایمییابند. 
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نادرست؛ عبور مواد در جهت شیب غلظت نیاز به ATP ندارد.- 22
نادرست؛ با بخش آب دوست و آب گریز غشا در تماس است.- 23
نادرست؛ واکوئول گوارشی از ادغام واکوئول غذایی و لیزوزوم تشکیل - 24

می شود.
نادرست؛ بزرگ ترین غدءه بزاقی در بناگوش قرار دارد.- 25
نادرست؛ صفاق فقط در حفرءه شکمی وجود دارد.- 26
نادرست؛ لیپاز معده در شرایط اسیدی فعالیت می کند.- 27
نادرست؛ منظور روده است که در جذب نقش دارد.- 28
درست- 29
درست- 30
درست- 31
نادرست؛ در الیءه خارجی بدن هیدر، یاخته مکعبی است.- 32
نادرست؛ در هر دو جذب در روده ادامه دارد.- 33
نادرست؛ زبان کوچک با باال رفتن راه بینی را می بندد نه زبان.- 34
نادرست؛ در ترشحات معده هورمون هم هست، ولی در شیرءه معده نیست.- 35
نادرست؛ اسفنکتر ابتدای مری مخطط ولی غیرارادی است.- 36
درست؛ مواد آلی می توانند در دهان و معده نیز، جذب  شوند.- 37
نادرست؛ لیپوپروتئین در انتقال لیپیدها به بافت نقش دارد.- 38
نادرست؛ معده در پرندگان دانه خوار لوله ای شکل است.- 39
نادرست؛ آغاز جذب از دهان است.- 40
نادرست؛ ماهیچءه حلقوی بین طولی و مورب قرار دارد.- 41
درست؛ در این الیه، رگ های خونی وجود دارد که دیوارءه آن ها از یک - 42

الیه یاخته بافت پوششی تشکیل می شود.
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درست- 43
نادرست؛ غذا در پرندگان دانه خوار در دهان خرد نمی شود.- 44
درست- 45
نادرست؛ آنزیم می تواند برای بزاق در دهان باشد.- 46
نادرست؛ میزان پروتئین در HDL و کلسترول در LDL زیاد است.- 47
درست- 48
نادرست؛ ملخ سنگدان ندارد.- 49
درست- 50
نادرست؛ هر دو مواد غذایی را با شیره مخلوط می کنند.- 51
نادرست؛ بیکربنات در صفرا هم وجود دارد.- 52
نادرست؛ مری، فاقد چین خوردگی عرضی است.- 53
نادرست؛ تری گلیسرید در رودءه باریک جذب نمی شود.- 54
درست- 55
درست- 56
درست- 57
به - 58 را  پروتئین  آن  پروتئاز  که  است  معده  کیسه ای  بخش  نادرست؛ 

آمینواسید تجزیه نمی کند.
نادرست؛ ویتامین ها مونومر ندارند.- 59
درست؛ در استفراغ- 60
نادرست؛ توسط آنزیم لیزوزومی آبکافت می شوند.- 61
نادرست؛ در مری موسین ترشح می شود.- 62
درست- 63
درست- 64
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نادرست؛ ملخ سنگدان ندارد.- 65
نادرست؛ سلول های پوششی سنگفرشی در دهان هم نقش دارند.- 66
درست- 67
نادرست؛ می تواند در الیءه مخاطی باشد.- 68
نادرست؛ بندارءه ابتدای مری در خارج از حفرءه شکمی است.- 69
درست- 70
نادرست؛ بعد از نشخوار وارد سیرابی که دارای میکروب است، می شود.- 71
نادرست؛ ترشحات یاخته کناری باعث فعال شدن پروتئاز می شوند.- 72
نادرست؛ در هیدر مواد گوارش نیافته از راه دهان دفع می شوند.- 73
درست- 74
نادرست؛ یاخته هدف سکرتین در لوزالمعده و منشأ در روده است. بافت - 75

اصلی همگی پوششی است.
نادرست؛ قبل از نشخوار شدن غذا از مری وارد سیرابی می شود نه نگاری.- 76
درست- 77
نادرست؛ جذب عمدءه آب در ملخ، در روده است.- 78
درست- 79
درست- 80
درست- 81
نادرست؛ زیرا بندارءه انتهای مری در وسط بدن قرار دارد.- 82
درست- 83
نادرست؛ سنگ صفرا باعث افزایش دفع لیپید می شود.- 84
نادرست؛ در همه جای معده یاخته اصلی پراکنده است.- 85
درست- 86
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