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در�شکل�مقابل،�ماهیچه�های�حلقوی�ناحیۀ�...............�ماهیچه�های�حلقوی�ناحیۀ�...............�.�- 52
1(1،همانندـ2،تحتتأثیرحرکاتکرمی،انقباضخودراکاهشمیدهند

2(1،برخالفـ2،درفراینداستفراغممکناستانقباضخودراکاهشدهند
3(2،همانندـ1،توسطشبکءهعصبیزیرمخاط،عصبدهیمیشوند

4(2،برخالفـ1،درساختارخودماهیچءهتکهستهایدارند

قطعاً�...............�.- 53 در�هر�یک�از�الیه�های�لولۀ�گوارش�که�...............�وجود�دارد،�
2(بافتپیوندیسستـیاختههایترشحکنندءهشیرءهگوارشیدیدهمیشوند 1(شبکءهعصبیـیاختههایماهیچءهصافبهشکلحلقویوطولیقرارگرفتهاند

4(بافتپوششیغدهایـشبکءهعصبیدرونبافتپیوندیقراردارد 3(بافتماهیچهایـیاختههایاصلیبافتعصبینیزحضوردارند

کدام�عبارت،�درست�است؟- 54
2(دریکچینحلقویروده،تمامیالیههایلولههایگوارشوجوددارند. 1(لولءهگوارشدرتمامطولخودباپردءهصفاقدرارتباطاست.
4(ترشحاتهریاختءهترشحیدرغددمعدی،بهفضایدرونمعدهواردمیشوند. 3(غدههایرودءهباریکدرالیههایمخاطوزیرمخاطدیدهمیشوند.

در�لولۀ�گوارش،�حرکات�کرمی�...............�حرکات�قطعه�قطعه�کننده،�می�توانند�...............�شوند.- 55
2(همانندـفقطتوسطماهیچههایطولیایجاد 1(برخالفـتوسطماهیچههایمخططراهاندازی

4(همانندـدرهمءهبخشهایآنکهترشحکنندءهآنزیماست،مشاهده 3(برخالفـسببتسهیلگوارششیمیاییغذا

در�دستگاه�گوارش�انسان،�در�محل�...............�گوارش�...............�نمی�شود.- 56
2(پایانـکربوهیدراتها،یاختءهترشحکنندءههورمونیافت 1(شروعـچربیها،انواعیازپروتئازهاترشح

4(پایانـچربیها،آبوبیکربناتبهدرونلولءهگوارشترشح 3(شروعـپروتئینها،تریپسینبهشکلفعالتبدیل
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)سراسری خارج از کشور 92(- 57 در�بخش�مشخص�شدءه�شکل�زیر،�ماهیچه�های�صاف�...............�دارند.� 
1(طولی،بالفاصلهپسازبافتپوششیقرار

2(حلقوی،بالفاصلهپسازبافتپیوندیالیءهخارجیقرار
3(طولی،نسبتبهعضالتطولینواحیباالتر،قطرکمتری

4(حلقوی،نسبتبهعضالتحلقوینواحیباالتر،تواناییانقباضبیشتری

کدام�عبارت،�در�مورد�بخشی�از�دستگاه�گوارش�که�محل�آغاز�گوارش�کربوهیدرات�ها�می�باشد،�درست�است؟- 58
1(هرآنزیمترشحشدهازآن،درگوارشموادغذایینقشدارد.

2(دراینبخش،ازگوارشنشاستهمالتوزحاصلمیشود.
3(یاختههایماهیچهایدوکیشکل،گوارشمکانیکیموادغذاییرابهانجاممیرسانند.

4(اندازءههمءهیاختههایآنمشابهاست.
)سراسری 93 ـ با تغییر(- 59 در�یک�فرد�بالغ،�آنزیم�هایی�که�آغازگر�روند�هضم�پروتئین�ها�می�باشند،�...............�می�شوند. 

2(فقطتوسطغددمجاوردریچءهانتهاییمعده،ساخته  1(ازابتدایدوازدههترشح
4(توسطترشحاتبعضیازیاختههایغددمعدی،فعال مستقیماًباعثتولیدتعدادیآمینواسید )3

چند�مورد،�عبارت�مقابل�را�به�طور�مناسب�تکمیل�می�کند؟�»هر�یک�از�یاخته�های�ترشح�کنندءه�بی�کربنات�در�دستگاه�گوارش،�...............�.«- 60

ب�ـ�درون�ساختار�غدد�ترشح�کنندءه�آنزیم�های�گوارشی�قرار�دارند الف�ـ�فاصلۀ�اندکی�با�یاخته�های�پوششی�مجاور�خود�دارند�

د�ـ�در�ساختار�داخلی�ترین�الیۀ�لولۀ�گوارش�یافت�می�شوند ج�ـ�ترشحات�خود�را�به�درون�یک�مجرا�وارد�می�کنند�
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام�عبارت،�دربارءه�فرایند�بلع�در�انسان،�نادرست�است؟- 61
2(درهنگامبلع،حنجرههمانندبرچاکنایبهسمتپایینحرکتمیکند. 1(بارسیدنغذابهحلق،ماهیچههایمخططبهصورتغیرارادیعملمیکنند.

4(حرکاتکرمیدیوارءهماهیچهایحلق،غذارابهسمتمریمیراند. 3(درهنگامبلع،زبانوزبانکوچکنیمیازراههایحلقرامیبندند.

کدام�عبارت�دربارءه�شکل�مقابل�که�بافت�پوششی�غده�ای�در�معدءه�انسان�را�نشان�می�دهد،�نادرست�است؟�- 62
1(تخریبیاختءهشمارءه1،میتواندمنجربهایجادکمخونیشود.

2(یاختءهشمارءه3،ترشحاتخودرابابرونرانیبهمجرایغدهواردمیکند.
3(یاختءهشمارءه2،چندنوعپروتئازرابهخارجازمحیطداخلیترشحمیکند.

4(بافتنشاندادهشده،مربوطبهساختاریکغدءهمعدیدرمجاورتپیلورمیباشد.

چند�مورد،�دربارءه�فردی�که�در�بدن�وی،�به�مدت�طوالنی�سنگ�کیسۀ�صفرا�منجر�به�بسته�شدن�مجرای�خروج�صفرا�شده�است،�صدق�می�کند؟- 63

ب�ـ�امکان�اختالل�در�انجام�روند�انعقاد�خون�وجود�دارد. الف�ـ�میزان�بیلی�روبین�در�خون�افزایش�می�یابد.�

د�ـ�تولید�کیلومیکرون�در�یاخته�های�پوششی�روده،�کاهش�می�یابد. ج�ـ�میزان�چربی�در�محتویات�درون�کولون�ها�افزایش�می�یابد.�
4)4 3)3 2)2 1)1

)سراسری 92(- 64 در�دستگاه�گوارش�انسان�...............،�در�سمت�...............�قرار�گرفته�است. 
2(دریچءهپیلوربرخالفکیسءهصفراـچپ 1(بندارءهانتهایمریهمانندرودءهکورـراست

4(کولونپایینروبرخالفبندارءهانتهایمریـچپ 3(کولونباالروهمانندکیسءهصفراـراست
در�معدءه�انسان،�هر�یاختۀ�ترشح�کنندءه�...............�.- 65

2(بیکربنات،توسطالیءهژلهایچسبناکمحافظتمیشود 1(موسین،درونحفرههایمعدهقرارگرفتهاست
4(عاملداخلیمعده،درونغددمجاورپیلورقراردارد 3(آنزیمگوارشی،فقطآنزیمهایغیرفعالراترشحمیکند

با�توجه�به�شکل�مقابل،�کدام�عبارت،�دربارءه�غدد�معدی�در�ناحیۀ�مشخص�شده�با�عالمت�سؤال،�نادرست�است؟�- 66
1(برخیازترشحاتیاختههایپوششیبهخونواردمیشوند.

2(بیشتریاختههایدرونهرغده،اسیدمعدهراترشحمیکنند.
3(یاختههاییدرعمقغدد،بهبرونرانیآنزیمگوارشیمیپردازند.

4(یاختههایکناریدربینیاختههایتولیدکنندءهموسین،پراکندهاند.

در�انسان،�به�هنگام�حرکت�تودءه�غذایی�در�مری،�با�انقباض�ماهیچه�های�...............�می�شود.- 67
2(حلقویدرجلویتوده،راهعبورغذاباز 1(حلقویدرپشتتوده،غذابهجلورانده

4(طولیدرجلویتوده،مسیرعبورغذاطویل 3(طولیدرپشتتوده،حلقءهانقباضیتشکیل
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)سراسری 93 ـ با تغییر(- 68 در�فرد�مبتال�به�سنگ�کیسۀ�صفرا،�...............�. 
2(میزاندفعلیپیدهاازطریقروده،کاهشمییابد 1(بخشیازمواددفعیصفرابهخونواردمیشود

4(میزانتریگلیسریدهادرمویرگهایلنفیروده،افزایشمییابد 3(ترشحآنزیمهایمؤثردرگوارشچربیها،متوقفمیشود

کدام��عبارت،�در�مورد�یاخته�های�موجود�در�اندام�تولیدکنندءه�صفرا�درست�است؟- 69
2(تحتتأثیرهورمونهایغدءهفوقکلیهقرارمیگیرند. 1(نمیتواننددرذخیرءهلیپیدهامؤثرباشند.

4(درسمزداییهمءهموادزائدنیتروژندارتولیدشدهدرماهیچههانقشدارند. 3(درذخیرءههمءهویتامینهایجذبشدهدرلولءهگوارشنقشدارند.

در�یک�فرد�سالم،�غده�ای�که�در�زیر�و�موازی�با�معده�قرار�گرفته�است،�نمی�تواند ............... .- 70
2(درگوارشانواعبسپارهایغذایینقشداشتهباشد 1(تحتتأثیرهورمونسکرتین،ترشحآنزیمهایگوارشیراافزایشدهد

4(گروهیازآنزیمهایگوارشیرابهصورتغیرفعالترشحنماید 3(باترشحبیکربنات،درقلیاییکردنفضایدروندوازدههنقشداشتهباشد

چند�مورد،�عبارت�مقابل�را�به�طور�نامناسب�تکمیل�می�کند؟�»هر�آنزیم�مؤثر�در�گوارش�کربوهیدرات�ها�در�رودءه�باریک�...............�.«- 71

ب�ـ�از�یاخته�هایی�با�فضای�بین�یاخته�ای�اندک،�ترشح�می�شود الف�ـ�مولکول�های�حاصل�از�فعالیت�آمیالز�بزاق�را�تجزیه�می�کند�

د�ـ�قادر�به�انجام�آبکافت�انواع�پلی�ساکاریدها�می�باشد ج�ـ�به�همراه�صفرا�و�ترکیبات�قلیایی،�وارد�روده�می�شود�
4)4 3)3 2)2 1)1

کدام�گزینه�عبارت�مقابل�را�به�نادرستی�تکمیل�می�کند؟�»در�بخشی�از�لولۀ�گوارش�که�...............�می�شود،�گوارش�پروتئین�ها�تحت�تأثیر�...............�.«- 72
1(آبوبیکربناتترشحـپروتئازهایپانکراس،پایانمییابد
2(یاختههایتولیدکنندءههورمونیافتـپپسین،آغازمیشود

3(غدههاییدرالیءهزیرمخاطدیدهـشیرءهپانکراس،ادامهمییابد
4(مویرگهایخونیمنفذداریافتـآنزیممترشحهازیاختههایمخاطی،پایانمییابد

)سراسری خارج از کشور 94(- 73 چند�مورد�دربارءه�همۀ�آنزیم�های�موجود�در�رودءه�باریک�انسان،�نادرست�است؟ 

ب�ـ�هم�زمان�با�ترشحات�صفرا�به�ابتدای�دوازدهه،�وارد�می�گردند. الف�ـ�همواره�به�صورت�غیرفعال،�ترشح�می�شوند.�

د�ـ�با�مصرف�انرژی�توسط�غشای�یاختۀ�سازندءه�خود،�ترشح�می�شوند. ج�ـ�توسط�سلول�هایی�با�فضاهای�بین�یاخته�ای�اندک،�تولید�می�گردند.�
4)4 3)3 2)2 1)1

به�هنگام�مشاهدءه�درون�دستگاه�گوارش�به�وسیلۀ�...............�همواره�...............�.- 74
2(کولونوسکوپیـبخشیازرودءهباریکموردبررسیقرارمیگیرد 1(آندوسکوپیـآندوسکوپازچندینبندارهعبورمیکند

دوربینبرسریکلولءهباریکدرتماسبامادءهمخاطیقرارمیگیرد 4(آندوسکوپیـ 3(کولونوسکوپیـعفونتهایناشیازهلیکوباکترپیلوری،قابلبررسیاست

در�حالت�طبیعی�در�بدن�یک�انسان�سالم،�قسمتی�از�لولۀ�گوارش�که�...............�.- 75
1(حرکاتقطعهقطعهکنندهدرآندیدهمیشود،دارایگیرندهبرایهورمونپاراتیروئیدیاست

2(الیءهژلهایمحافظتکنندءهقلیاییدارد،درتعیینترکیباتذخیرهشدهدرکبدنقشندارد
درآنتولیدمیشود،درکاهشفشاراسمزیمایعبینیاختهاینقشدارد B123(مقداریویتامین

4(اختاللدرانقباضبندارءهآنباعثریفالکسمیشود،درهمءهبخشهایخودبانایدرتماساست

قطعاً�...............�.- 76 در�دسته�بندی�گوارش�مواد�غذایی�در�یک�فرد�سالم�به�دو�شکل�مکانیکی�و�شیمیایی،�گوارشی�که�...............�
1(بهواسطءهحرکاتقطعهقطعهشوندهآغازمیشودـدراندامیپیچخوردهپایانمییابد
2(دردهانآغازمیشودـموادغذاییراتاحدمولکولهایقابلجذبتجزیهمیکند
3(محلاصلیانجامآندررودءهباریکاستـفقطبافعالیتآنزیمهاانجاممیشود

4(موادغذاییراخردوآسیابمیکندـبافعالیتاسکلتمحوریآغازمیشود

بخش�های�مختلف�لولۀ�گوارش�به�وسیلۀ�بنداره�ها�از�یکدیگر�جدا�شده�اند.�کدام�عبارت�در�مورد�آن�ها�صحیح�بیان�شده�است؟- 77
1(بندارههاییکهازماهیچءهاسکلتیحلقویساختهشدهاند،هموارهازبازگشتموادبهبخشقبلیجلوگیریمیکنند.

قطعاًازماهیچءهمخططساختهنشدهاند. 2(بندارههاییکهدرهنگاماستفراغبهحالتاستراحتدرمیآیند،
3(هربندارهایکهبیندوبخشازلولءهگوارشبابافتپوششیمتفاوتقراردارد،بهطورغیرارادیکنترلمیشود.

قطعاًحرکاتکرمیسببشلشدنبندارههامیشوند. 4(درهنگامخروجموادازلولءهگوارش،

78 -)+12( کدام�گزینه،�دربارءه�پروتئاز�های�پانکراس،�نادرست�است؟ 
2(بیانژنآنهادرسطحپسازرونویسیتنظیممیشود. 1(درمجرایپانکراسبهآنزیمفعالتبدیلمیگردند.

4(ضمنفعالیتخودمیزانآبموجوددررودهراکاهشمیدهند. ِرنایپیکآنهابهکمکرنابسپارازنوع2ساختهمیشود. )3
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79 -)+12( در�یاخته�های�پوششی�رودءه�باریک�..................�. 
1(هرمولکولATPبامصرفاکسیژنتولیدمیشود

2(هرآنزیمگوارشیبافرایندبرونرانیبهمحیطرودهمیریزد
3(گروهیازکربوهیدراتهایغشابهسطحداخلیآنمتصلشدهاند

4(مولکولاستیلکوآنزیمAدرفضاینوعیاندامکحاویدنایحلقویتولیدمیشود

80 -)+12( چند�مورد�از�موارد�زیر،�دربارءه�هر�آنزیمی�که�در�محیط�رودءه�باریک�انسان�فعالیت�می�کند،�نادرست�است؟ 

ب�ـ�دارای�ساختار�سوم�با�ثبات�نسبی�است الف�ـ�به�کمک�آنزیمی�غیرپروتئینی�تولید�شده�است�

د�ـ�ژن��های�آن�در�هر�یاختۀ�بالغ�مشاهده�می�شوند ج�ـ�توسط�یاخته�های�دیوارءه�لولۀ�گوارش�تولید�شده�است�
4)4 3)3 2)2 1)1

81 -)+12( کدام�گزینه،�عبارت�مقابل�را�به�نادرستی�تکمیل�می�کند؟�»هر�آنزیم�در�لولۀ�گوارش�انسان�..................�.« 
2(دارایعملکرداختصاصیاست 1(درساختارخودبخشیبهنامجایگاهفعالدارد

4(درpHخنثیبهترینعملکردخودرادارد 3(دردمای37درجءهسانتیگرادبهترینعملکردخودرادارد

82 -)+12( کدام�گزینه،�دربارءه�چربی�های�موجود�در�بدن�انسان،�نادرست�است؟ 
1(درصورتکمبودشدیدگلوکز،چربیهابرایتولیدATPتجزیهمیشوند.

2(بیشترگوارشلیپیدهاتحتتأثیرلیپازلوزالمعدهودردوازدههانجاممیشود.
3(هرمولکولچربیدرساختارخودیکگلیسرولوسهاسیدچربمشابهدارد.

4(موادترشحشدهازکبددرگوارشمکانیکیچربیهانقشایفامیکند.

83 -)+12( کدام�گزینه،�ویژگی�همۀ�یاخته های�ماهیچه ای�موجود�در�مری�یک�انسان�سالم�را�به�درستی�بیان�می کند؟ 
1(پسازترشحناقلینعصبیازپایانءهآسءهیاختءهعصبیدستگاهعصبیخودمختار،منقبضمیشوند.

2(فاقدتواناییتولیدمولکولهایATPدرصورتعدمحضورمولکولهایاکسیژندرمیانیاختءهخودهستند.
3(ضمنکاهشطولبخشهایتیرهوروشن،برمیزانغلظتمولکولهایADPموجوددرمیانیاختهمیافزایند.

4(اطالعاتالزمجهتساختآنزیمهایخودرادرونانواعمختلفیازاندامکهایدوغشاییذخیرهمیکنند.

84 -)+12( کدام�گزینه،�دربارءه�هر�آنزیمی�که�در�تجزیۀ�پلی ساکاریدهای�موجود�در�بدن�نقش�دارد،�درست�است؟ 
1(پسازمراحلتولید،توسطکیسههایغشاییازدستگاهگلژیبهسمتغشاهدایتمیشود.

2(ضمنمصرفمولکولهایآب،منجربهتولیدتعدادزیادیازمونوساکاریدهامیشود.
3(درونسیتوپالسمیاختههایموجوددردستگاهگوارشتولیدمیشود.

4(منجربهافزایشمیزانفشاراسمزیمحلفعالیتخودمیشود.
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بخش های نشان داده  شده در شکل صورت سؤال به ترتیب: 1( بندارءه انتهای مری و 2( بندارءه پیلور می باشند. حرکات کرمی از حلق آغاز - 52 گزینءه »1« 

شده و در مری ادامه پیدا می کند و با شل شدن بندارءه انتهای مری، غذا وارد معده می شود. در معده نیز با شدت پیداکردن حرکات کرمی، حلقءه انقباضی محکمی به 
سمت پیلور حرکت می کند و با کاهش انقباض پیلور، کیموس معده به رودءه باریک وارد می شود؛ بنابراین، بندارءه انتهای مری و بندارءه پیلور به دنبال حرکات کرمی  

)در مری یا معده( باز می شوند.
است./  غلط  برخالف،  واژءه  به کارگیری  بنابراین  دربیایند،  استراحت  به  بنداره ها می توانند  این  استفراغ، هر دوی  فرایند  در   :)2( گزینءه   
گزینءه )3(: ماهیچه های حلقوی بندارءه انتهای مری و بندارءه پیلور توسط شبکءه عصبی موجود بین الیه های ماهیچه ای، عصب دهی می شوند نه شبکءه عصبی زیرمخاط./ 

گزینءه )4(: هر دو بنداره از جنس بافت ماهیچءه صاف هستند و یاخته های تک هسته ای دارند. 
یاخته های ماهیچه ای دستگاه گوارش تحت تأثیر اعصاب منقبض می شوند؛ بنابراین در هر الیه ای از لولءه گوارش که یاختءه ماهیچه ای - 53 گزینءه »3« 

وجود دارد، یاخته های عصبی )یاخته های اصلی بافت عصبی( نیز مشاهده می شوند.
 گزینءه )1(: شبکءه عصبی در الیءه ماهیچه ای و الیءه زیرمخاط دیده می شود. الیءه زیرمخاط از بافت پیوندی سست، رگ های فراوان و شبکءه 
عصبی تشکیل شده  است، ولی یاخته های ماهیچه ای صاف در این الیه، به شکل حلقوی و طولی دیده نمی شوند./ گزینءه )2(: در همءه الیه های لولءه گوارش، بافت 
پیوندی سست دیده می شود، در حالی  که یاختءه ترشح کنندءه شیرءه گوارشی در ساختار همءه الیه های لولءه گوارش، حضور ندارد و فقط در الیءه مخاط و زیرمخاط لولءه 
گوارش دیده می شوند./ گزینءه )4(: همان طور که در شکل )15 ـ الف( کتاب درسی می بینید، بافت پوششی غده ای در الیءه مخاط و زیرمخاط لولءه گوارش وجود دارد، 

در حالی  که در الیءه مخاط شبکءه عصبی وجود ندارد. 

الیه های 
لولءه 

گوارش 
)از سمت 
خارج به 

داخل(

توضیحاتاجزاالیه ها

الیءه بیرونی

این الیه در حفرءه شکم )زیر پردءه دیافراگم(، بخشی از صفاق را تشکیل می دهد، در قسمت هایی از لولءه گوارش، بافت پیوندی سست
بافت پیوندی سست ممکن است روی خود، بافت پوششی داشته باشد یا نداشته باشد.

 صفاق، پرده ای شفاف است که اندام های درون شکم )نه فقط لولءه گوارش( را از خارج به هم وصل می کند.
 رگ های خونی ناحیءه شکم برای خون رسانی لولءه گوارش، از درون صفاق عبور می کنند.

بافت چربی

رگ های خونی

بافت پوششی

الیءه 
ماهیچه ای

ماهیچءه مخطط
این الیه فقط در دهان، حلق، ابتدای مری، بندارءه ابتدای مری و بندارءه خارجی مخرج از نوع ماهیچءه مخطط 

است و در سایر قسمت ها از نوع ماهیچءه صاف می باشد.

ادامءه جدول در صفحءه بعد ...
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الیه های 
لولءه 

گوارش

توضیحاتاجزاالیه ها

الیءه 
ماهیچه ای

ماهیچءه 
صاف

ماهیچءه صاف لولءه گوارش در قسمت میانی و انتهایی مری، رودءه باریک، رودءه بزرگ و راست روده به صورت دو طولی
الیءه حلقوی و طولی است. الیءه طولی )بیرونی( از خارج به بافت پیوندی سست الیءه بیرونی متصل است. الیءه 

حلقوی )درونی( نیز از داخل به الیءه زیرمخاط متصل است.
از یاخته های  بافت پیوندی سست، رگ های خونی و شبکه ای   بین دو الیءه ماهیچه های طولی و حلقوی، 

عصبی وجود دارد.
 معده برخالف قسمت های دیگر لولءه گوارش، سه الیه ماهیچءه صاف دارد که از خارج به داخل عبارت اند از: 

1( الیءه طولی، 2( الیءه حلقوی و 3( الیءه مورب.
مخرج، دو الیه ماهیچه دارد: 1( الیءه بیرونی، ماهیچءه مخطط است و بندارءه خارجی مخرج را به وجود می آورد. 

2( الیءه درونی، ماهیچءه صاف است و بندارءه داخلی مخرج را به وجود می آورد.
 انقباض ماهیچه های طولی، سبب کوتاه شدن و انقباض ماهیچه های حلقوی، سبب تنگ شدن لولءه گوارش می شود.

انقباض الیءه ماهیچه ای لولءه گوارش 3 نتیجه در پی دارد: 
1- سبب حرکت مواد درون لولءه گوارش می شود.

2- سبب گوارش مکانیکی و خردشدن ذرات غذایی می شود.
3- با مخلوط کردن غذا با شیره های گوارشی به گوارش شیمیایی نیز کمک می کند.

حلقوی

بافت پیوندی سست

رگ های خونی

شبکه ای از یاخته های 
عصبی

الیءه 
زیرمخاطی
)زیرمخاط(

 این الیه سبب می شود تا الیءه مخاط روی الیءه ماهیچه ای بچسبد و به راحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد.بافت پیوندی سست
 شبکءه عصبی الیءه زیرمخاطی با شبکءه عصبی بین دو الیءه ماهیچه ای متفاوت است ولی با یکدیگر ارتباط دارند.

 شبکءه عصبی الیءه زیرمخاطی در کنترل ترشحات لولءه گوارش و حرکت پرزهای رودءه باریک نقش دارد، ولی 
شبکءه عصبی بین دو الیءه ماهیچه ای حرکت لولءه گوارش را کنترل می کند.

 در دو الیه از لولءه گوارش، غدد ترشحی دیده می شود: 1( الیءه زیرمخاط و 2( الیءه مخاط. هر دوی این غده ها 
از فرورفتن بافت پوششی الیءه مخاط به درون بافت پیوندی به وجود آمده اند.

رگ های فراوان

شبکه ای از یاخته های 
عصبی

الیءه مخاطی
)مخاط(

مخاط از داخل به خارج شامل: 1( بافت پوششی، 2( بافت پیوندی و 3( ماهیچءه مخاطی است. داخلی ترین بخش بافت پوششی
این الیه، بافت پوششی است. بافت پوششی در دهان و مری از نوع سنگفرشی چندالیه ای و در معده و رودءه 

باریک از نوع استوانه ای یک الیه ای است.
یاخته های پوششی مخاط در بخش های مختلف لولءه گوارش اعمال متفاوتی انجام می دهند، مثلن: 1( جذب برخی 
مواد در دهان و جذب اصلی در رودءه باریک، 2( ترشح آنزیم های گوارشی از قبیل آمیالز در دهان و پپسینوژن 
در معده، 3( ترشح موسین در سراسر لولءه گوارش، 4( ترشح هورمون های گاسترین در معده )نزدیک پیلور( و 

سکرتین در دوازدهءه رودءه باریک و 5( ترشح کلریدریک اسید در معده و نقش های دیگر.
 ماهیچءه مخاطی دو الیه است که الیءه بیرونی از نوع ماهیچءه صاف طولی است.

 ماهیچءه مخاطی در رودءه باریک سبب حرکت پرزها می شود.
 الیءه مخاطی به وسیلءه آستر مخاط به الیءه زیرمخاطی متصل می شود.

 در ساختار چین خوردگی های لولءه گوارش دو الیءه زیرمخاطی و مخاطی شرکت دارند. چین خوردگی های 
مری و معده به صورت طولی و چین خوردگی های رودءه باریک و رودءه بزرگ به صورت حلقوی هستند.

بافت پیوندی سست
)آستر مخاط(

رگ ها

ماهیچءه مخاطی

 در همءه الیه های لولءه گوارش، بافت پیوندی سست وجود دارد.
 در دو الیءه زیرمخاطی و ماهیچه ای، شبکءه عصبی وجود دارد.

 مادءه مخاطی را با الیءه مخاطی اشتباه نگیرید! یاخته های پوششی الیءه مخاطی، گلیکوپروتئیِن )پروتئین + کربوهیدرات( موسین را با فرایند برون رانی و مصرف 
انرژی ترشح می کنند. موسین، مقدار زیادی آب جذب می کند و مادءه مخاطی را به وجود می آورد.

 مادءه مخاطی با خاصیت لغزنده سازی خود، دیوارءه لولءه گوارش را از آسیب های مکانیکی )خراشیدگی حاصل از تماس غذا( و شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( 
حفظ می کند. هم چنین با به هم چسباندن و لغزنده کردن ذرات غذا به عمل بلع کمک می کند.

همان طور که در شکل )15 ـ الف( کتاب درسی می بینید، غده های رودءه باریک در الیه های مخاط و زیر مخاط دیده می شوند.- 54 گزینءه »3« 
 گزینءه )1(: صفاق پرده ای است که اندام های درون شکم را از خارج به هم وصل می کند، بنابراین بخش هایی از لولءه گوارش که باالتر از 
دیافراگم قرار دارند )بیشتر طول مری(، در ارتباط با صفاق قرار نمی گیرند./ گزینءه )2(: همان طور که در شکل )29 ـ ب( کتاب درسی می بینید، در ساختار چین روده، 
الیءه ماهیچه ای و الیءه بیرونی لولءه گوارش دیده نمی شود؛ بلکه الیءه مخاط و زیرمخاط هستند که چین های حلقوی را ایجاد می کنند./ گزینءه )4(: در معده، یاخته هایی 

وجود دارند که هورمون گاسترین را می سازند. این هورمون ها به خون ترشح می  شوند و به فضای درون لولءه گوارش وارد نمی شوند. 
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حرکات کرمی با ایجاد یک حلقءه انقباضی مواد را در طول لولءه گوارش از حلق به سمت مخرج حرکت می دهند. در دهان، حلق و ابتدای - 55 گزینءه »1« 
مری ماهیچه ها از نوع مخطط هستند؛ بنابراین، حرکات کرمی در حلق و ابتدای مری توسط عضالت مخطط و در سایر نواحی لولءه گوارش، توسط عضالت صاف 

راه اندازی می شوند؛ در حالی که حرکات قطعه قطعه کننده فقط در رودءه باریک و توسط عضالت صاف راه اندازی می شوند. 
 گزینءه )2(: در ایجاد حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده هم عضالت حلقوی و هم عضالت طولی نقش دارند./ گزینءه )3(: هر دو نوع 
با شیرءه گوارشی و تسهیل گوارش شیمیایی غذا نقش دارند./ گزینءه )4(: در دهان، معده و رودءه باریک،  حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده در مخلوط نمودن غذا 

آنزیم های گوارشی ترشح می شوند، در حالی که در دهان حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده صورت نمی گیرد.

انواع حرکات در 
لولءه گوارش

توضیحاتنقشمحل

کرمی 

حلق و
ابتدای 
مری تا 
مخرج

جلوراندن غذا در طول 
لولءه گوارش

با ورود لقمءه غذا به حلق و گشادشدن لولءه گوارش در این ناحیه، یاخته های عصبی دیوارءه لولءه گوارش تحریک 
غذا  لقمءه  از  انقباضی پیش  ایجاد یک حلقءه  و  لولءه گوارش  ماهیچه های  انقباض  نتیجه سبب  در  می شوند، 
می گردد. این حلقءه انقباضی زمانی که به بندارءه ابتدای مری می رسد، سبب شل شدن و به استراحت درآمدن 
ماهیچءه حلقوی آن می گردد، در نتیجه لقمءه غذا وارد مری می گردد. پس از ورود غذا به مری، بندارءه ابتدای 
آن دوباره بسته می شود و موج حرکت کرمی غذا را به جلو می برد تا این که به بندارءه انتهای مری می رسد، 
این بنداره نیز شل می شود تا غذا وارد معده شود. پس از ورود غذا به معده، دیوارءه آن اندکی انبساط می یابد 
 و حرکات کرمی در آن آغاز می گردد. شدت این حرکات هر چه به سمت دریچءه پیلور نزدیک تر می شوند، 

افزایش می یابد. با رسیدن موج انقباضی به پیلور، این 
محتویات  از  مقداری  و  می شود  شل  اندکی  دریچه 
معده )کیموس( به رودءه باریک وارد می شود و سپس 
عقب  به  معده  محتویات  و  می شود  منقبض  دوباره 
برمی گردند. این عمل تکرار می گردد تا معده تخلیه 
ادامه دارند و  باریک نیز  شود. این حرکات در رودءه 

در رودءه بزرگ با شدت و قدرت کم تر رخ می دهند.
 حرکات کرمی لولءه گوارش، معمولن از دهان به سمت مخرج انجام می شوند؛ اما در استفراغ، در جهت 

عکس و به سمت دهان رخ می دهد.
ـ فصل 5(.  حرکات کرمی، عالوه بر لولءه گوارش در میزنای نیز به دفع ادرار از کلیه ها کمک می کنند )زیست دهم 

 در حرکات کرمی لولءه گوارش، نیروی انقباض از یک یاختءه ماهیچه ای به یاختءه ماهیچه ای بعدی منتقل 
می شود؛ اما با رسیدن به بنداره ها، نیروی انقباض به یاخته های ماهیچءه حلقوی بنداره منتقل نمی شود؛ زیرا 

در حالت عادی منقبض اند و با رسیدن موج حرکت کرمی به استراحت درمی آیند.

مخلوط کنندگی
حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی نیز دارند، به ویژه در حرکت رو به جلو که محتویات لوله با برخورد به 
یک بنداره، متوقف می شود؛ مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد می کنند. در این صورت، حرکات 

کرمی می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند 

قطعه قطعه کننده
رودءه 
باریک

گوارش مکانیکی و 
ریزتر کردن غذا

 در این حرکات، برخالف حرکات کرمی چندین حلقءه انقباضی به وجود می آید اما این حلقه های انقباضی 
در طول لولءه گوارش حرکت نمی کنند. این عمل هم چنان تکرار می شود تا مواد غذایی کاملن خرد و ریز شوند.

 در این حرکت برخالف حرکت کرمی، قبل و بعد از تودءه غذا، 
حلقءه انقباضی تشکیل می شود.

ضمن  شل،  نواحی  میانی  قسمت  در  انقباضی  حلقءه  ایجاد   
این که سبب ریزشدن تودءه غذا می شود، قطعات حاصل را در دو 

جهت عقب و جلو منتقل می کند.

مخلوط کنندگی

حرکت پرزهای 
رودءه باریک

رودءه 
باریک

در تماس قرارگرفتن 
مکرر پرزها با مواد غذایی

ماهیچءه مخاطی در رودءه باریک به درون پرزها ادامه یافته است و با انقباضات خود سبب حرکت پرزهای 
روده می شود.

 هم حرکات کرمی و هم حرکات قطعه قطعه کننده در گوارش مکانیکی مواد غذایی نقش دارند.
 هر جا سخن از حرکات لولءه گوارش به میان بیاید، منظور حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده است نه حرکت پرزها!

 فقط حرکات کرمی می توانند بنداره های بسته را باز کنند و به حالت استراحت درآورند و حرکات قطعه قطعه کننده در آن نقشی ندارند.
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پپسین در محیط اسیدی معده، گوارش پروتئین ها را آغاز و آن ها را به مولکول های کوچک تر تبدیل می کند، در حالی که تریپسین یکی - 56 گزینءه »3« 
از پروتئاز های پانکراس است که در دوازدهه فعال می شود. 

 گزینءه )1(: گوارش چربی ها درون معده و با ترشح لیپاز از یاخته های اصلی غدد معده، آغاز می شود. در معده انواعی از پیش سازهای 
پروتئازها ترشح می شوند که به طور کلی پپسینوژن نامیده می شوند./ گزینءه )2(: گوارش کربوهیدرات ها به کمک آنزیم های موجود در رودءه باریک پایان می یابد. در 
ابتدای رودءه باریک )دوازدهه(، گروهی از یاخته ها هورمون سکرتین ترشح می کنند./ گزینءه )4(: گوارش چربی ها در رودءه باریک پایان می یابد و یاخته های روده، آب 

و انواعی از یون ها مانند بی کربنات را به درون لولءه گوارش ترشح می کنند.

گوارش 
شیمیایی انواع 

مواد غذایی
محصولپیش مادهمنبع آنزیمآنزیمتوضیحاتمحل

کربوهیدرات ها

نشاستهغدد بزاقیآمیالز بزاقیـــدهان
دی ساکارید مالتوز 

+ مولکول های 
بزرگ تر

معده

آمیالز بزاق همراه و مخلوط با لقمءه غذا به معده منتقل 
می شود و تا مدتی در معده نیز فعالیت می کند و نشاسته 
را به صورت ناقص تجزیه می کند. از آن جا که آنزیم آمیالز 
معده  پروتئازهای  توسط  است،  پروتئین  جنس  از  بزاق 

تجزیه می شود و قدرت فعالیت خود را از دست می دهد.

نشاستهغدد بزاقیآمیالز بزاقی
دی ساکارید مالتوز 

+ مولکول های 
بزرگ تر

رودءه 
باریک

در رودءه باریک، آمیالز پانکراس )لوزالمعده( نیز بر روی 
باقی ماندءه نشاسته اثر می گذارد و با قدرت بیشتری آن 
را تجزیه می کند، تا این که از نشاستءه غذایی در رودءه 
باریک فقط دی ساکاریدها باقی بماند. یاخته های رودءه 
باریک آنزیم هایی دارند که مولکول ها را به مونوساکارید 

گلوکز تجزیه می کند.
و  نیشکر(  )قند  قبیل ساکارز  از  آبکافت دی ساکاریدها 
الکتوز )قند شیر(، توسط آنزیم های رودءه باریک انجام 

می شود.

آمیالز پانکراس
پانکراس

)لوزالمعده(
نشاسته

دی ساکارید مالتوز 
+ کربوهیدرات 

درشت دارای 3 تا 
9 مولکول گلوکز

رودءه باریکآنزیم های غشایی

دی ساکارید مالتوز 
+ کربوهیدرات 

درشت دارای 3 تا 
9 مولکول گلوکز

گلوکز

گلوکز + فروکتوزساکارز

گلوکز + گاالکتوزالکتوز

پروتئین ها

معده

می شوند.  ترشح  غیرفعال  صورت  به  معده  پروتئازهای 
این آنزیم ها را به طور کلی پپسینوژن می نامند. در ابتدا 
و  گرفته  قرار  اسید  کلریدریک  با  تماس  در  مواد  این 
به پپسین تبدیل می شوند. پپسین، پروتئاز فعال معده 
است. پس از تولید پپسین، عالوه بر کلریدریک اسید، 
را  آن  و  می گذارد  اثر  پپسینوژن  روی  بر  نیز  پپسین 
معده  در  فعال  پپسین های  می کند.  تبدیل  پپسین  به 
به  را  پروتئین ها  و  آغاز می کنند  را  پروتئین ها  گوارش 
مولکول های کوچک تر )نه آمینواسید( آبکافت می کنند.

پپسین ها

این آنزیم 
ترشحی 

نیست بلکه 
از شکستن 

پپسینوژن به 
وجود می آید.

پروتئین
مولکول کوچک تر 

)پپتید(

رودءه 
باریک

و  پانکراس  پروتئازهای  تأثیر  تحت  باریک  رودءه  در 
به  پروتئین ها  باریک،  رودءه  یاخته های  پروتئازهای 
آمینواسیدها   + آمینواسیدی  کوچک  زنجیره های 
آمینواسیدی  کوچک  زنجیره های  می شوند.  آبکافت 
به  تدریج  به  نیز  باریک  رودءه  و  معده  در  تولیدشده 

آمینواسیدها تجزیه می شوند. 

پروتئازهای پانکراس 
مانند تریپسین

پانکراس
پروتئین ها + 

زنجیره های کوچک 
آمینواسیدی

آمینواسیدها

رودءه باریکآنزیم های غشایی
پروتئین ها + 

زنجیره های کوچک 
آمینواسیدی

آمینواسیدها

ادامءه جدول در صفحءه بعد ...
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گوارش 
شیمیایی انواع 

مواد غذایی
محصولپیش مادهمنبع آنزیمآنزیمتوضیحاتمحل

لیپیدها

معده
آنزیم لیپاز مترشحه از یاخته های اصلی معده، به مقدار 
کمی تری گلیسریدها را به گلیسرول، اسیدهای چرب، 

مونوگلیسریدها و دی گلیسریدها آبکافت می کند.
معدهلیپاز

چربی 
)تری گلیسرید(

گلیسرول، 
اسیدهای چرب، 
مونوگلیسریدها و 

دی گلیسریدها

رودءه 
باریک

گوارش چربی ها )تری گلیسریدها(

پانکراسلیپاز
چربی 

)تری گلیسرید(

گلیسرول، 
اسیدهای چرب، 
مونوگلیسریدها و 

دی گلیسریدها

به  عامل  سه  تأثیر  تحت  بدن  در  چربی ها  ابتدا 
مکانیکی(: )گوارش  می شوند  تبدیل  ریزی   قطرات 

1( دمای بدن 2( نمک های صفرا و لسیتین 3( حرکات 
مخلوط کنندءه رودءه باریک

سپس قطرات چربی تحت تأثیر آنزیم لیپاز لوزالمعده 
در دوازدهه آبکافت می شوند.

 1 - در لولءه گوارش دو عامل در شکستن پیوند بین آمینواسیدها نقش دارند: 1( مادءه معدنی: کلریدریک اسید پیوند بین آمینواسیدها را در پپسینوژن 
می شکند. 2( مادءه آلی: پروتئازها

2- منظور از چربی فقط تری گلیسرید است نه همءه لیپیدها!
3- هر مولکول تری گلیسرید از یک گلیسرول و سه مولکول اسید چرب ساخته شده است.

4- گوارش کربوهیدرات ها در دهان ولی گوارش پروتئین ها و لیپیدها در معده آغاز می شود.
5- گوارش مکانیکی مواد غذایی در دهان به وسیلءه دندان ها آغاز و در قسمت های دیگر لولءه گوارش به وسیلءه حرکات ماهیچه ها ادامه می یابد.

6- پپسینوژن از آن جا که غیرفعال است؛ بنابراین هیچ پیش ماده و محصولی ندارد.
7- در هنگام فرایند آبکافت بسپارها، به ازای شکستن هر پیوند، یک مولکول آب مصرف )نه تولید( می شود. اگر از آبکافت یک بسپار خطی )نه حلقوی( تعداد n تکپار حاصل 
شود، در طی آبکافت به تعداد n -1 مولکول آب مصرف شده است؛ مثلن یک زنجیرءه کربوهیدراتی که 20 گلوکز دارد، در طی آبکافت کامل آن 19 مولکول آب مصرف می شود.

با توجه به شکل 21 کتاب درسی، در ساختار معدءه انسان، عضالت موجود در ناحیءه پیلور نسبت به نواحی باالتر آن، قطر بیشتر و در نتیجه، - 57 گزینءه »4« 
توانایی انقباض بیشتری دارند. در ضمن، پیلور، بنداره ای است که حتمن قدرت انقباضی آن بیشتر از عضالت حلقوی نواحی باالتر آن است. در دیوارءه معده، از خارج به
داخل )شکل های 14و 21(: 1( الیءه پیوندی خارجی، 2( الیءه ماهیچه ای طولی، 3( الیءه ماهیچه ای حلقوی، 4( الیءه ماهیچه ای مورب، 5( الیءه زیرمخاط و 6( الیءه مخاط قرار گرفته است.

نشاستءه غذا تحت تأثیر آمیالز به مالتوز و مولکول های درشت دیگر تبدیل می شود.- 58 گزینءه »2« 
 گزینءه )1(: بزاق، ترکیبی از آب، یون هایی مانند بی کربنات، موسین و انواعی از آنزیم ها است. آنزیم آمیالز بزاق به  گوارش نشاسته کمک 
می کند و لیزوزیم، آنزیمی است که در از بین بردن باکتری های درون دهان نقش دارد. در واقع لیزوزیم فعالیت دفاعی دارد، نه گوارشی./ گزینءه )3(: ماهیچه های 
جونده در دهان از نوع مخطط هستند و گوارش مکانیکی غذا را آغاز می کنند./ گزینءه )4(: سه جفت غدءه بزاقی بزرگ و غدد بزاقی کوچک در دهان وجود دارد. 

همان طور که در شکل 9 کتاب درسی می بینید، در غدد بزاقی اندازءه یاخته ها متفاوت است. 
گوارش شیمیایی پروتئین ها در معده و توسط پروتئازهای ترشح شده از یاخته های اصلی غدد دیوارءه معده، شروع می شود. این یاخته ها - 59 گزینءه »4« 

)یاخته های اصلی(، گروهی از پیش سازهای پروتئازها را با نام کلی پپسینوژن ترشح می کنند که غیرفعال بوده و در اثر برخورد با اسید معده )کلریدریک اسید که 
توسط یاخته های کناری تولید و ترشح می شود( به پپسین فعال تبدیل می شود و پپسین با اثر بر مولکول های درشت پروتئینی، آن ها را تبدیل به زنجیره های کوچک 
پروتئینی می کند و توانایی تولید آمینواسید ندارد. هم چنین دقت کنید که یاخته های اصلی در سراسر دیوارءه معده یافت می شوند و فقط در مجاور دریچءه انتهایی 

معده یعنی پیلور قرار ندارند. 
فقط مورد »الف« درست است. لوزالمعده، یاخته های سطحی معده، یاخته های ترشح کنندءه بزاق در دهان، یاخته های پوششی در رودءه - 60 گزینءه »1« 

باریک و یاخته های ترشح کنندءه صفرا در کبد، بی کربنات ترشح می کنند. 
)الف(: همءه این یاخته های ترشحی از بافت پوششی هستند و فضای بین یاخته ای اندکی دارند./ )ب(: یاخته های پوششی سطحی معده، بی کربنات ترشح می کنند، 
اما این یاخته ها درون غدد معدی قرار نگرفته اند و در سطح معده قرار دارند/ )ج(: بی کربنات از یاخته های پوششی روده و معده توسط یاخته های سطحی مخاط و 
بدون ورود به مجرای غده ترشح می شود./ )د(: یاخته های ترشح  کنندءه بی کربنات در پانکراس و کبد، در ساختار داخلی ترین الیءه لولءه گوارش وجود ندارند و جزء 

اندام های مرتبط با لولءه گوارش محسوب می شوند و ترشحات خود را از طریق مجاری به روده وارد می کنند. 
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همان طور که در شکل )19 ـ الف( کتاب درسی می بینید، در هنگام بلع، حنجره به سمت باال و برچاکنای به سمت پایین حرکت می کند - 61 گزینءه »2« 
و راه  نای بسته می شود. 

 گزینءه )1(: هنگام بلع با فشار زبان، تودءه غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود. با رسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیرارادی، ادامه پیدا 
می کند. در لولءه گوارش، عضالت الیءه ماهیچه ای دهان، حلق و ابتدای مری از نوع مخطط و ارادی هستند./ گزینءه )3(: حلق یک چهارراه است و در هنگام بلع، زبان و زبان کوچک 

به ترتیب راه دهان و بینی )نیمی از راه ها( را می بندند./ گزینءه )4(: در هنگام بلع، دیوارءه ماهیچه ای حلق بسته می شود و حرکت کرمی آن، غذا را به مری می راند.

فرایند بلع غذا

مرحلءه ارادی

در این مرحله به صورت ارادی، با فشاردادن غذا توسط زبان به عقب و باالی دهان، غذا به سمت حلق رانده می شود. پس از رسیدن 
غذا به حلق، انتقال غذا به صورت غیرارادی، ادامه می یابد.

در این مرحله، پیام انقباض ماهیچه های مخطط زبان به وسیلءه یاخته های عصبی حرکتی )دستگاه عصبی خودمختار(، از مغز به زبان 
می رسد و سپس حرکت زبان صورت می گیرد.

مرحلءه غیرارادی

پس از ورود غذا به حلق، برای این که غذا وارد مری شود باید سایر مجراها و کانال هایی که غذا می تواند به درون آن ها وارد شود، بسته 
گردد. اولین مجرا در مسیر غذا، بینی است. برای بسته شدن راه بینی پس از رسیدن غذا به زبان کوچک، زبان کوچک به سمت باال 
رفته تا مجاری بینی را ببندد. پس از عبور غذا از مجاورت مجرای بینی، غذا به یک دوراهی می رسد؛ دوراهی نای و مری. برای ورود 
تودءه غذا به مری باید راه نای هم بسته شود. زمانی که غذا به اپی گلوت )برچاکنای( می رسد، روی آن قرار می گیرد و آن را پایین 
می آورد. هم زمان با پایین آمدن اپی گلوت، حنجره باال می آید. در این زمان دیوارءه ماهیچه ای حلق بسته شده و منقبض می شود و 
یک موج حرکت کرمی در آن به سمت مری شروع می شود. با رسیدن موج کرمی به بندارءه ابتدای مری، آن را از حالت انقباض به 

استراحت درمی آورد و شل می شود. بدین ترتیب غذا وارد مری می شود.
هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع را مهار می کند. در نتیجه نای بسته و تنفس 

برای زمانی کوتاه متوقف می شود.

پس از ورود غذا به مری، امواج کرمی سبب جلو رانده شدن غیرارادی غذا درون مری به سمت معده می شود. تا این که این امواج به 
بندارءه انتهای مری می رسند و این بنداره را به حالت استراحت درمی آورند و غذا وارد معده می شود.

 نیروی جاذبءه زمین به حرکت غذا درون مری کمک نموده و سرعت می بخشد.
 حلق یک چهارراهی بین دهان، بینی، مری و نای است.

 در انعکاس بلع، مسیر دهان و بینی تا هنگام ورود غذا به درون مری بسته می ماند اما پس از ورود غذا به مری این مسیرها با 
پایین آمدن زبان بزرگ و زبان کوچک بازمی گردند.

یاخته های نشان داده شده در شکل صورت سؤال به ترتیب: 1( یاختءه کناری، 2( یاختءه اصلی و 3( یاختءه ترشح کنندءه هورمون هستند. - 62 گزینءه »2« 
یاخته های ترشح کنندءه هورمون، ترشحات خود )هورمون ها( را به خون می ریزند. 

 گزینءه )1(: یاخته های کناری غده های معده، کلریدریک اسید و عامل )فاکتور( داخلی ترشح می کنند. عامل داخلی، برای جذب 
B12 در رودءه باریک و حفاظت از آن در برابر آنزیم ها ضروری است. اگر این یاخته ها تخریب شوند، فرد عالوه بر کمبود کلریدریک اسید، به کم خونی خطرناکی  ویتامین
B12 که برای ساختن گویچه های قرمز در مغز استخوان الزم است، جذب نمی شود./ گزینءه )3(: یاخته های اصلی غده ها، آنزیم های معده  دچار می شود؛ زیرا ویتامین
)پروتئازها و لیپاز( را به فضای داخلی معده )فضایی خارج از محیط داخلی( ترشح می کنند. پیش سازهای پروتئاز های معده را به طور کلی پپسینوژن می نامند./ 
گزینءه )4(: غدءه معدی نشان  داده شده حاوی یاختءه ترشح کنندءه هورمون )گاسترین( است. یاخته های ترشح کنندءه گاسترین نیز در غدد مجاور پیلور دیده می شوند.
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همءه موارد درست است.- 63 گزینءه »4« 
)الف(: سنگ کیسءه صفرا، مجرای خروج صفرا را می بندد و درد ایجاد می کند. در پی بسته شدن مجرای صفرا، صفرا درون کیسءه صفرا تجمع می یابد و در پی آن، میزان 
بیلی روبین در خون افزایش می یابد./ )ب(: نخستین گام در گوارش چربی ها، تبدیل آن ها به قطره های ریز است تا آنزیم لیپاز بتواند بر روی آن ها اثر بگذارد. صفرا و 
E و K به همراه جذب چربی صورت  ، D ، A حرکات مخلوط کنندءه روده سبب ریزشدن ذرات چربی می شوند. جذب ویتامین های محلول در چربی شامل ویتامین های
می گیرد. اگر چربی ها به درستی گوارش پیدا نکنند، جذب چربی ها و در نتیجه ویتامین های محلول در چربی کاهش می یابد. ویتامین K و یون کلسیم در فرایند انعقاد 
خون ضروری هستند و با کاهش ویتامین K امکان اختالل در انجام روند انعقاد خون وجود دارد./ )ج(: با عدم جذب کامل چربی ها، دفع آن ها از طریق مدفوع افزایش 
یافته و میزان چربی در محتویات درون کولون ها افزایش می یابد./ )د(: کیلومیکرون ها ذره هایی شامل تری گلیسرید، فسفولیپیدها، کلسترول و پروتئین هستند که در 

پی جذب لیپیدها تولید می شوند؛ بنابراین با کاهش جذب لیپیدها تولید آن  ها در یاخته های پوششی روده نیز کاهش می یابد.

سنگ کیسءه صفرا

رسوب ترکیبات صفرا مانند کلسترول در کیسءه صفرا و مجرای خروج صفراعلت

عالئم
ادرار  بافت ها )یرقان( 3( چرب شدن مدفوع )به علت کاهش گوارش و جذب چربی ها( 4( زردشدن )پررنگ شدن(  ایجاد درد 2( زردی   )1

5( کم رنگ شدن مدفوع

عوارض

E و K( از رودءه باریک کاهش می یابد.  ، D ، A( جذب چربی ها و ویتامین های محلول در چربی
1- کاهش جذب چربی ها سبب الغرشدن و کاهش ذخایر انرژی بدن می شود.

2- کاهش جذب ویتامین A  به دلیل کاهش تولید مادءه حساس به نور در گیرنده های بینایی قدرت بینایی کاهش می یابد.
3- کاهش جذب ویتامین D  به دلیل کاهش جذب کلسیم از رودءه باریک استحکام استخوان ها کاهش و تجزیءه آن ها تحت تأثیر هورمون 

پاراتیروئیدی افزایش می یابد و در نتیجه پوکی استخوان ایجاد می گردد.
4- وجود ویتامین K و یون Ca در انجام روند انعقاد خون و تشکیل لخته الزم است. کاهش آن سبب افزایش خونریزی در هنگام آسیب و 

اختالل در انعقاد خون می گردد.

افرادی که چند سال رژیم پرچربی داشته باشند، بیشتر در معرض تولید سنگ صفرا قرار دارند.توضیحات

با توجه به شکل 13 کتاب درسی، بندارءه انتهایی مری و کولون پایین رو در سمت چپ بدن و رودءه کور، دریچءه انتهایی معده )پیلور(، - 64 گزینءه »3« 
کولون باالرو و کیسءه صفرا در سمت راست بدن قرار گرفته اند.

در معده، یاخته های پوششی سطحی، بی کربنات ترشح می کنند که الیءه ژله ای حفاظتی را قلیایی می کند. به این ترتیب سد حفاظتی - 65 گزینءه »2« 
محکمی در مقابل اسید و آنزیم به وجود می آید. 

 گزینءه )1(: یاخته های ترشح کنندءه موسین می توانند یاخته های پوششی سطحی و یا یاخته های درون غدد معده )یاخته های ترشح کنندءه 
مادءه مخاطی( باشند./ گزینءه )3(: یاخته های اصلی غده های معده، آنزیم های معده )پروتئاز و لیپاز( را ترشح می کنند. تنها پروتئازهای معده به صورت غیرفعال ترشح 
می شوند و لیپاز هنگام ترشح فعال است./ گزینءه )4(: یاخته های کناری غده های معده، کلریدریک اسید و عامل )فاکتور( داخلی را ترشح  می کنند. یاخته های کناری 

در غدد سایر نواحی معده نیز دیده می شوند. یاخته های ترشح کنندءه هورمون گاسترین تنها در غدد مجاور پیلور یافت می شوند. 
همان طور که در شکل 20 کتاب درسی می بینید، برخی از یاخته های درون غدد معدی )یاخته های کناری( در ترشح اسید معده نقش - 66 گزینءه »2« 

دارند. بیشتر یاخته های درون غدد معدی از نوع یاختءه اصلی هستند و در ترشح پروتئاز و لیپاز نقش دارند. 
تولید  ناحیه هورمون  این  یاخته های پوششی در غدد  برخی   گزینءه )1(: همان طور که در شکل )20 ـ ب( کتاب درسی می بینید، 
 کرده و هورمون تولیدشده را به خون وارد می کنند./ گزینءه )3(: یاخته های اصلی در عمق غدد این ناحیه وجود دارند که لیپاز و پپسینوژن را برون رانی می کنند./ 

گزینءه )4(: همان طور که در شکل )20 ـ ب( می بینید، یاخته های کناری در بین یاخته های تولیدکنندءه مادءه مخاطی )موسین( قرار دارند.
همان طور که در شکل )19 ـ ب( کتاب درسی می بینید، به هنگام حرکت تودءه غذا در مری، انقباض ماهیچه های حلقوی در پشت تودءه - 67 گزینءه »1« 

غذا یک حلقءه انقباضی را ایجاد نموده و تودءه غذا را به سمت جلو می رانند. 
 گزینءه )2(: در هنگام حرکات کرمی، ماهیچه های حلقوی در جلوی تودءه غذا در حال استراحت هستند، تا مسیر مری برای عبور غذا 
باز باشد./ گزینءه )3(: انقباض ماهیچءه حلقوی باعث تشکیل حلقءه انقباضی می شود./ گزینءه )4(: به هنگام انجام حرکات کرمی در مری، انقباض ماهیچه های طولی  در 

جلوی تودءه غذا سبب کوتاه شدن مسیر عبور غذا می شود.
در فرد مبتال به سنگ کیسءه صفرا، مجرای خروج صفرا بسته شده و در نتیجه بخشی از مواد دفعی صفرا مانند بیلی روبین به خون وارد - 68 گزینءه »1« 

می شود و میزان آن در درون خون افزایش می یابد و به دنبال رسوب آن در بافت های مختلف، زردی یا یرقان پدید می آید.
 گزینه های )2( و )4(: در فرد مبتال به سنگ کیسءه صفرا، مجرای خروج صفرا بسته شده و در نتیجه ترشح صفرا به داخل دوازدهه کاهش 
می یابد. صفرا دارای فسفولیپید لسیتین و نمک های مختلف است که به گوارش شیمیایی لیپیدها کمک می کنند )تأثیر آنزیم های گوارشی موجود در رودءه باریک بر روی 
لیپیدها را تسهیل می کند(. به دنبال کاهش ترشح صفرا به دوازدهه، گوارش شیمیایی لیپیدها مختل می شود و در نتیجه میزان جذب لیپیدها از جمله تری گلیسریدها 
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به مویرگ های لنفی، کاهش یافته و دفع لیپیدها از طریق روده، افزایش می یابد و فرد مدفوع چرب دفع می کند./ گزینءه )3(: صفرا فاقد آنزیم است. آنزیم های مؤثر 
پانکراس است. یاخته های ترشحی غدد برون ریز  لیپاز ترشح شده توسط  یاخته های اصلی غدد معده،  از  لیپاز ترشح شده  آنزیم های  در گوارش چربی ها شامل 

اندام  تولیدکنندءه صفرا، کبد است. در شرایط استرس و ترس، هورمون هایی از غدءه فوق کلیه ترشح می شوند. این هورمون ها با اثر بر روی - 69 گزینءه »2« 
بعضی اندام ها مثل قلب، کبد و کلیه، فشار خون و ضربان قلب را افزایش می دهند )زیست دهم ـ فصل 4(. 

 گزینءه )1(: کیلومیکرون ها همراه لنف به خون وارد می شوند و لیپیدهای آن ها در کبد یا بافت چربی ذخیره می شوند. لیپیدها پس از 
ورود به رگ لنفی ابتدا از قلب عبور کرده و سپس از طریق سرخرگ کبدی، به کبد وارد می شوند./ گزینءه )3(: در کبد، از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین ساخته 
می شود و موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها نیز در آن ذخیره می شوند./ گزینءه )4(: مواد زائد نیتروژن دار تولید شده در یاخته  های ماهیچه ای شامل آمونیاک، 
اوریک  اسید و کرآتینین است. کرآتینین مادءه زائد نیتروژن داری است که در ماهیچه ها تولید می شود و به وسیلءه کلیه و از طریق ادرار از بدن خارج می شود، در حالی  

که کبد در سم زدایی آمونیاک نقش دارد و آن را به اوره تبدیل می کند.
غدءه لوزالمعده در زیر معده و موازی با آن قرار دارد. هورمون سکرتین از دوازدهه و در پاسخ به ورود کیموس معده، به داخل خون ترشح - 70 گزینءه »1« 

می شود. این هورمون با اثر بر پانکراس موجب افزایش ترشح بی کربنات می شود و تأثیری بر ترشح آنزیم های گوارشی از پانکراس ندارد. 
و  چربی ها  پروتئین ها،  نظیر  غذایی  مختلف  بسپارهای  گوارش  در  لیپاز  و  آمیالز  متعدد،  آنزیم های  داشتن  با  پانکراس   :)2( گزینءه   
کربوهیدرات ها نقش دارد./ گزینءه )3(: بی کربنات لوزالمعده از راه مجرایی به دوازدهه می ریزد و به همراه بی کربنات درون صفرا، سبب قلیایی شدن فضای درون 

دوازدهه می شود./ گزینءه )4(: پروتئازهای لوزالمعده همانند پروتئازهای معده، به شکل غیرفعال ترشح می شوند. 
همءه موارد نادرست هستند. آمیالز بزاق، نشاسته را به مالتوز و مولکول های درشت تر تبدیل می کند. یاخته های رودءه باریک نیز آنزیم هایی دارند - 71 گزینءه »4« 

که این مولکول ها را به مونوساکارید تبدیل می کنند؛ در رودءه باریک دو نوع آنزیم در گوارش کربوهیدرات ها نقش اصلی دارند: 1( آمیالِز پانکراس و 2( آنزیم های رودءه باریک.
)الف(: آمیالز لوزالمعده نمی تواند دی ساکاریدهای حاصل از فعالیت آمیالز بزاق را تجزیه کند./ )ب(: آنزیم های یاخته های رودءه باریک که در گوارش کربوهیدرات ها 
نقش دارند، جزء پروتئین های غشایی هستند، نه ترشحی./ )ج(: آمیالز پانکراس به همراه صفرا و ترکیبات قلیایی، وارد روده می شود، در حالی  که آنزیم های رودءه 
باریک این گونه نیستند./ )د(: دستگاه گوارش انسان و اغلب جانوران، آنزیم هایی که توانایی آبکافت سلولز را داشته باشند، تولید نمی کند. سلولز و نشاسته دو نوع 

پلی ساکارید مهم هستند که در غذای ما یافت می شوند. 
 آمیالز پانکراس قادر به آبکافت کربوهیدرات های حاصل از آمیالز بزاق نیست! آمیالز لوزالمعده همانند آمیالز بزاق، نشاسته را به مالتوز و مولکول های درشت تر تبدیل می کند.

درون روده، مویرگ های خونی منفذدار وجود دارد )زیست دهمـ  فصل 4(. گوارش پروتئین ها تحت تأثیر آنزیم های رودءه باریک پایان می یابد.- 72 گزینءه »4« 
 گزینءه )2(: یاخته های تولیدکنندءه هورمون در معده و رودءه باریک یافت می شوند. گوارش پروتئین ها در معده و تحت تأثیر آنزیم پپسین 
آغاز می شود./ گزینه های )1( و )3(: در شکل )15 ـ الف( کتاب درسی می بینید که در رودءه انسان، غده هایی در الیءه زیر مخاط دیده می شوند. درون رودءه باریک، 

گوارش پروتئین ها و سایر پروتئازهای شیرءه پانکراس ادامه می یابد تا به پایان برسد.
توجه شما رو به یک درس نامءه فوق کامل جلب می کنیم!

اجزای لولءه 
گوارش

مری

یاخته های
پوششی 
سطحی

نقش مادۀ ترشحیمادۀ ترشحییاختءه ترشحی
شیوۀ 
ترشح

تنظیم 
ترشح

توضیحات

یاخته های مخاطی 
ترشح کنندءه 

موسین

مادءه مخاطی 
)موسین + آب(

لغزنده کردن دیوارءه مری و جلوگیری از 
آسیب های مکانیکی )خراشیدگی حاصل از 

ـــعصبیبرون ریزتماس غذا( و شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( آن

کشتن باکتری هاآنزیم لیزوزیم

معده

مادءه مخاطی 
)موسین + آب(

الیءه ژله ای چسبناکی است و به کمک 
بی کربنات، سد حفاظتی محکمی در 
مقابل اسید و آنزیم به وجود می آورد.

عصبیبرون ریز

پوشش سطحی عالوه 
بر این که سطح درونی 
معده را می پوشاند، 
حفره های )نه غده( 

معده را نیز می پوشاند.

کشتن باکتری هاآنزیم لیزوزیم

بی کربنات
)HCO3

− (
به کمک مادءه مخاطی، سد حفاظتی محکمی 

در مقابل اسید و آنزیم به وجود می آورد.

غدد 
معده

یاختءه اصلی
پپسینوژن

پپسینوژن غیرفعال است و هیچ فعالیتی 
ندارد و پس از تبدیل شدن به پپسین 

برون ریزفعال، نقش پروتئازی دارد.

عصبی و 
هورمونی

این یاخته ها، در عمق 
)قعر( غدد معده قرار 

دارند.
عصبیآبکافت تری گلیسریدهالیپاز

ادامءه جدول در صفحءه بعد ...
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اجزای لولءه 
گوارش

معده
غدد 
معده

شیوۀ نقش مادۀ ترشحیمادۀ ترشحییاختءه ترشحی
ترشح

تنظیم 
توضیحاتترشح

یاختءه کناری

کلریدریک اسید 
)HCl(تبدیل پپسینوژن به پپسین

عصبی و برون ریز
هورمونی

این یاخته ها، بزرگ ترین 
یاخته های غدد معده 

هستند و در قسمت میانی 
غدد معده فراوان تر هستند.

 اگر این یاخته ها تخریب 
شوند، فرد عالوه بر کمبود 

کلریدریک اسید دچار 
کم خونی شدید می شود، 

زیرا ویتامینB12 که برای 
تولید گویچه های قرمز 

در مغز استخوان ضروری 
است، جذب نمی شود. 
 با برداشتن معده نیز 
عامل داخلی معده ترشح 
نمی شود، درنتیجه سبب 

کم خونی شده و زندگی فرد 
را با خطر مواجه می کند.

عامل )فاکتور( 
داخلی معده

B12 در معده و رودءه باریک  حفظ ویتامین
در برابر آنزیم ها

یاختءه ترشح کنندءه 
مادءه مخاطی

مادءه مخاطی 
)موسین + آب(

لغزنده کردن دیوارءه معده و جلوگیری از 
آسیب های مکانیکی )خراشیدگی حاصل از 

عصبیبرون ریزتماس غذا( و شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( آن
این یاخته ها، در قسمت 
ابتدایی و میانی غدد 
معده فراوان تر هستند.

کشتن باکتری هاآنزیم لیزوزیم

یاختءه ترشح کنندءه 
هورمون گاسترینهورمون گاسترین

این هورمون بر روی یاخته های اصلی 
و کناری اثر می گذارد و ترشح اسید و 

پپسینوژن را افزایش می دهد.
عصبی و درون ریز

هورمونی

این یاخته ها در غدد 
مجاور پیلور وجود دارند و 
کم ترین تعداد یاخته های 
غدد معدءه این ناحیه را 

تشکیل می دهند.

رودۀ باریک

یاختءه پوششی 
استوانه ای 
ریزپرزدار

آب و یون های 
مختلف از قبیل 

بی کربنات
ـــعصبیبرون ریزـــ

یاختءه ترشح کنندءه 
مادءه مخاطی

مادءه مخاطی 
)موسین + آب(

لغزنده کردن دیوارءه روده و جلوگیری از 
آسیب های مکانیکی )خراشیدگی حاصل از 

این یاخته ها سفید رنگ عصبیبرون ریزتماس غذا( و شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( آن
هستند.

کشتن باکتری هاآنزیم لیزوزیم

یاختءه ترشح کنندءه 
هورمون سکرتینهورمون سکرتین

این هورمون از دوازدهه و در پاسخ به 
ورود کیموس به خون ترشح می شود و 
با اثر بر پانکراس موجب می شود ترشح 

بی کربنات )نه آنزیم( افزایش یابد.

عصبی و درون ریز
ـــهورمونی

یاخته های پوششی 
رودءه باریک

آنزیم های گوارشی 
گوناگون

آنزیم ها در سطح خارجی یاخته ها قرار 
ــــــمی گیرند و به درون روده ترشح نمی شوند.

این آنزیم ها، گوارش مواد 
غذایی گوناگون را بر 

عهده دارند.

رودۀ بزرگ
یاختءه ترشح کنندءه 

مادءه مخاطی

مادءه مخاطی 
)موسین + آب(

لغزنده کردن دیوارءه روده و جلوگیری از 
آسیب های مکانیکی )خراشیدگی حاصل از 

ـــعصبیبرون ریزتماس غذا( و شیمیایی )بر اثر اسید یا آنزیم( آن

کشتن باکتری هاآنزیم لیزوزیم
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فقط مورد »ج« به درستی بیان شده است. آنزیم هایی که در رودءه باریک انسان مشاهده می شوند: 1( آنزیم هایی که توسط یاخته های رودءه - 73 گزینءه »3« 
باریک تولید می شوند و در ساختار غشای یاخته قرار می گیرند، 2( آنزیم هایی که توسط یاخته های ترشحی موجود در بخش برون ریز لوزالمعده ساخته و سپس وارد 
شیرءه لوزالمعده شده و در نهایت به داخل رودءه باریک )دوازدهه( ترشح می شود و 3( آنزیم هایی که در بخش های قبل تر لولءه گوارش ساخته شده و در رودءه باریک 
غیرفعال می باشند. همءه این آنزیم ها، توسط یاخته های پوششی دستگاه گوارش )لولءه گوارش یا اندام های مرتبط با آن مثل لوزالمعده( ساخته می شوند. این یاخته ها 

فضای بین سلولی اندکی دارند.
)الف(: فقط پروتئازهای لوزالمعده هستند که در ابتدا به صورت غیر فعال ترشح می شوند./ )ب(: آنزیم هایی که توسط یاخته های پوششی مخاط روده ساخته می شوند، 

چنین خصوصیتی ندارند./ )د(: گروهی از آنزیم های موجود در دستگاه گوارش در ساختار غشای یاخته ها قرار دارند و ترشح نمی شوند.
درون بینی )آندوسکوپی(، روشی است که با آن می توان درون بخش های مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش و درون مری، معده و - 74 گزینءه »4« 

دوازدهه را مشاهده کرد. درون بین )آندوسکوپ( لوله ای باریک و انعطاف پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که از راه دهان و یا برش جراحی وارد بدن می شود. 
درون بین برای تشخیص زخم ها، سرطان معده، به کار می رود. کولون بینی )کولونوسکوپی( روشی برای بررسی کولون یا رودءه بزرگ است که به کمک آن رودءه بزرگ را 
تا محل اتصال به رودءه کوچک بررسی می کنند تا اختالل احتمالی دیوارءه آن را بررسی کنند؛ بنابراین همواره در فرایند آندوسکوپی، دوربین در تماس با مادءه مخاطی 

که سراسر لولءه گوارش را پوشانده است، قرار می گیرد. 
ابتدای مری( عبور می کند./  بنداره )بندارءه  از یک  از بخش میانی مری صورت بگیرد، آندوسکوپ فقط  اگر آندوسکوپی   گزینءه )1(: 
گزینءه )2(: در کولونوسکوپی، رودءه بزرگ )نه رودءه باریک( مورد بررسی قرار می گیرد./ گزینءه )3(: عفونت های ناشی از هلیکوباکتر  پیلوری در معده صورت می گیرد و 

به کمک آندوسکوپی قابل بررسی است، نه کولونوسکوپی.

روش های مشاهدۀ درون دستگاه گوارش

توضیحات

کولون بینی )کولونوسکوپی(درون بینی )آندوسکوپی(

درون بینی )آندوسکوپی(، روشی است که با آن می توان درون بخش های 
مختلف بدن از جمله دستگاه گوارش )درون مری، معده و دوازدهه 
به جز رودءه بزرگ( را مشاهده کرد. درون بین )آندوسکوپ( لوله ای باریک 
و انعطاف پذیر با دوربینی بر یک سر آن است که از راه دهان وارد بدن 
می شود. درون بین، دوربین ویدئویی نیز دارد که تصویر درون بدن را به 

طور مستقیم در صفحءه نمایش نشان می دهد.

روشی برای بررسی کولون یا رودءه بزرگ است که به کمک آن 
رودءه بزرگ را تا محل اتصال به رودءه کوچک )بندارءه انتهای رودءه 

کوچک( بررسی می کنند.

کاربرد
تشخیص زخم ها، سرطان معده، تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکتر 

پیلوری، نمونه برداری به منظور بررسی سالمت بافت
مشاهدءه اختالل های احتمالی دیوارءه رودءه بزرگ

B12 توسط میکروب های موجود در آن ساخته و جذب خون می شود. رودءه بزرگ آب و یون ها را جذب - 75 در رودءه بزرگ، مقداری ویتامین گزینءه »3« 
می کند. به دنبال جذب آب از طریق رودءه بزرگ و ورود آن به مایع بین یاخته ای، میزان فشار اسمزی در مایع بین یاخته ای کاهش می یابد.

هورمون  برای  باریک  رودءه  می شود.  دیده  باریک  رودءه  در  فقط  قطعه قطعه کننده  حرکات  گوارش،  لولءه  طول  تمام  در   :)1( گزینءه   
پاراتیروئیدی گیرنده ندارد، بلکه با تأثیر بر کلیه ها سبب می شود ویتامین D به شکل دیگری تبدیل شود )شکل فعال( که این شکل از ویتامین D با اثر بر رودءه 
باریک، میزان جذب کلسیم را افزایش می دهد./ گزینءه )2(: سطح داخلی معده توسط الیءه ژله ای محافظت کنندءه قلیایی پوشیده شده است. مقدار اندکی از جذب مواد 
در معده انجام می شود و این مواد جذب شده همراه با سایر مواد جذب شده در رودءه باریک، توسط سیاهرگ باب به کبد رفته و بعضی از این ترکیباب در یاخته های 
کبدی ذخیره می شوند. بنابراین معده در تعیین ترکیبات ذخیره شده در کبد نقش دارد./ گزینءه )4(: اختالل در انقباض بندارءه انتهایی مری باعث ریفالکس می شود. 

مری فقط در قسمت های فوقانی خود در تماس با نای قرار دارد.
هدف اصلی گوارش مکانیکی خرد و آسیاب کردن مواد غذایی به منظور افزایش سطح غذا برای اثرکردن آنزیم ها است. از عواملی که در - 76 گزینءه »4« 

آغاز گوارش مکانیکی در دهان نقش دارد، دندان ها و آرواره ها هستند که جزئی از اسکلت محوری محسوب می شوند.
 گزینءه )1(: هر دو نوع گوارش شیمیایی و مکانیکی در دهان شروع می شوند، یعنی حرکات قطعه قطعه کننده که در رودءه باریک دیده 
می شوند، توانایی آغاز هیچ گونه گوارشی را ندارند./ گزینءه )2(: هر دو نوع گوارش شیمیایی و مکانیکی در دهان آغاز می شوند اما فقط به واسطءه گوارش شیمیایی و در 
رودءه باریک مولکول های قابل جذب از تجزیءه مواد غذایی به وجود می آیند./ گزینءه )3(: محل اصلی انجام گوارش شیمیایی در رودءه باریک است. عامل اصلی گوارش 

شیمیایی، آنزیم های دستگاه گوارش هستند، هر چند که ترشحات دیگری از قبیل بی کربنات و صفرا نیز در آن نقش دارند.
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شیمیاییمکانیکیانواع گوارش

آسیاب و خرد کردن غذا تا حد ذرات غذایی کوچکهدف
مولکول های بزرگ مانند کربوهیدرات ها، پروتئین ها و لیپیدها را تا 

حد مولکول های کوچک تجزیه می کند.

دهاندهانشروع

رودءه باریکدهانمحل اصلی گوارش

عوامل انجام دهنده

و  زبان  لب ها،  گونه ها،  و  آرواره ها  اسکلتی  ماهیچه های  دهان  در 
دندان ها سبب گوارش مکانیکی می شوند ولی در قسمت های دیگر 

لولءه گوارش فقط ماهیچه ها در گوارش مکانیکی نقش دارند.

هستند،  گوارش  دستگاه  آنزیم های  شیمیایی،  گوارش  اصلی  عامل 
هر چند که ترشحات دیگری از قبیل بی کربنات و صفرا نیز در آن 

نقش دارند.

فقط بندارءه انتهای مری، بین دو بخش با پوشش داخلی متفاوت قرار دارد؛ پوشش مری، سنگفرشی چندالیه و پوشش معده، استوانه ای - 77 گزینءه »3« 
تک الیه است )سایر بنداره ها رو خودتون بررسی کنین!(. 

 گزینءه )1(: بندارءه ابتدای مری و بندارءه خارجی مخرج از نوع ماهیچءه اسکلتی حلقوی هستند. همءه بنداره ها در هنگام بسته بودن، از 
بازگشت مواد به قسمت قبلی لولءه گوارش جلوگیری می کنند به جز بنداره های داخلی و خارجی مخرج!/ گزینءه )2(: بنداره های ابتدا و انتهای مری و بندارءه انتهای 
معده در هنگام استفراغ شل شده و به استراحت درمی آیند. بندارءه ابتدای مری از ماهیچءه مخطط و بنداره های انتهای مری و معده از ماهیچءه صاف به وجود آمده اند./ 

گزینءه )4(: بنداره های ابتدا و انتهای مری در هنگام خروج باد گلو نیز شل می شوند ولی حرکت کرمی انجام نمی شود!

بنداره های لولءه گوارش

نقش آن هنگام بسته بودنزمان بازشدننوع ماهیچهکنترلبنداره/ موقعیت

مخطط )اسکلتی(غیرارادیابتدای مری

عبور تودءه غذا به سمت پایین

جلوگیری از ورود هوا به مری و معده
خروج استفراغ به سمت باال

خروج باد گلو )گازهای 

بلعیده شده با غذا( به سمت باال

صافغیرارادیانتهای مری

عبور تودءه غذا به سمت پایین

جلوگیری از ورود اسید معده به مری
خروج استفراغ به سمت باال

خروج باد گلو )گازهای 

بلعیده شده با غذا( به سمت باال

صافغیرارادیانتهای معده )پیلور(
عبور تودءه غذا به سمت پایین

جلوگیری از بازگشت کیموس به معده
خروج استفراغ به سمت باال

عبور تودءه غذا به سمت پایینصافغیرارادیانتهای رودءه باریک
جلوگیری از بازگشت محتویات رودءه 

بزرگ به رودءه باریک

انتهای لولءه گوارش )مخرج(
صافغیرارادیداخلی

جلوگیری از تخلیءه مدفوعدفع مدفوع
مخطط )اسکلتی(ارادیخارجی

 1- بنداره ها )اسفنکترها( از جنس ماهیچه های حلقوی هستند نه طولی!
2- همءه بنداره ها در هنگام بسته بودن، از بازگشت مواد به قسمت قبلی لولءه گوارش جلوگیری می کنند، به جز بنداره های داخلی و خارجی مخرج!

پروتئازهای پانکراس در دوازدهه فعال می شوند. این عمل در واقع نوعی تنظیم بیان ژن پس از رونویسی است.- 78 گزینءه »1« 
 گزینءه )2(: همین االن گفتیم!/ گزینءه )3(: رنای پیک به کمک آنزیم رنابسپاراز نوع 2 ساخته می شود./ گزینءه )4(: پروتئازها با فرایند 

آبکافت باعث گوارش شیمیایی مواد غذایی می شوند. آبکافت با مصرف مولکول های آب صورت می گیرد.
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در یوکاریوت ها، مولکول استیل  کوآنزیم A در فضای میتوکندری )نوعی اندامک دوغشایی که حاوی دنای حلقوی است( تولید می شود.- 79 گزینءه »4« 
 گزینءه )1(: در فرایند گلیکولیز )قندکافت( به ازای هر مولکول گلوکز، در نهایت دو مولکول ATP  بدون مصرف اکسیژن تولید می شود./

گزینءه )2(: گروهی از آنزیم های گوارشی در سطح یاخته های پوششی رودءه باریک مستقر شده اند و ترشح نمی شوند./ گزینءه )3(: همءه کربوهیدرات های متصل به غشا 

در سطح خارجی مستقر شده اند.

موارد »ج« و »د« نادرست هستند.- 80 گزینءه »2« 
)الف(: اتصال آمینواسیدها به یکدیگر توسط رنای ریبوزومی )نوعی آنزیم غیرپروتئینی( صورت می گیرد./ )ب(: ساختار سوم پروتئین ها به کمک پیوندهای یونی، 

هیدروژنی و کوواالنسی )اشتراکی( مستحکم شده و دارای ثبات نسبی است./ )ج(: پانکراس یکی از اجزای دستگاه گوارش است که به ترشح آنزیم های گوارشی 

می پردازد. پانکراس جزء لولءه گوارش نیست!/ )د(: گروهی از یاخته های بالغ مانند گویچءه قرمز فاقد هسته و ژن هستند.

آنزیم پپسینِ  حاصل از پپسینوژن  ترشح شده از یاخته های اصلی معده، در pH اسیدی )pH حدود 2( بهترین عملکرد خود را دارد.- 81 گزینءه »4« 
می شود./  متصل  آن  به  پیش ماده  که  دارد  وجود  فعال  جایگاه  نام  به  بخشی  آنزیم ها  همءه  ساختار  در  طبیعی،  طور  به   :)1( گزینءه   

گزینءه )2(: هر آنزیم روی یک یا چند پیش مادءه خاص مؤثر است؛ بنابراین گفته می شود آنزیم ها دارای عملکرد اختصاصی هستند./ گزینءه )3(: آنزیم های لولءه گوارش 

در دمای 37 درجءه سانتی گراد فعالیت می کنند.

 در برخی آنزیم ها بیش از یک جایگاه فعال وجود دارد. برای مثال، آنزیم روبیسکو برای مولکول های اکسیژن، کربن دی اکسید و ریبولوز بیس فسفات دارای 

جایگاه فعال است.

در ساختار هر مولکول چربی )تری گلیسرید( یک مولکول گلیسرول و سه اسید چرب وجود دارد. این سه اسید چرب ممکن است مشابه - 82 گزینءه »3« 
یا متفاوت باشند.

  گزینءه )1(: در صورت کمبود گلوکز خون و گلوکز ذخیره شده، بدن از چربی ها و پروتئین به عنوان منبع برای تولید ATP استفاده 

می کند./ گزینءه )2(: گوارش چربی ها بیشتر در دوازدهه و تحت تأثیر لیپاز لوزالمعده صورت می گیرد./ گزینءه )4(: مواد ترشح شده از کبد )صفرا( در پراکنده کردن 

ذرات چربی )گوارش مکانیکی چربی ها( نقش دارد.

می دانید که در ابتدای مری ماهیچه های اسکلتی و در ادامءه آن ماهیچه های صاف وجود دارند. همءه این ماهیچه ها، دارای هسته و اندامک - 83 گزینءه »4« 
راکیزه هستند. ژنگان یا همان کل محتوای ژنتیکی یاخته درون هسته و راکیزه این یاخته ها ذخیره می شود. پس می توان گفت در تمامی این یاخته ها، اطالعات الزم 

برای ساخت آنزیم ها در انواع مختلفی از اندامک ها ذخیره شده است.

 گزینءه )1(: ماهیچه های اسکلتی بخش ابتدای مری توسط دستگاه عصبی پیکری عصب دهی می شوند، نه دستگاه عصبی خودمختار!/ 

گزینءه )2(: همءه یاخته های زنده توانایی انجام قندکافت یا مرحلءه اول تنفس یاخته ای را دارند که در واکنش های این مرحله، بدون نیاز به حضور مولکول های اکسیژن،  

ATP در میان یاخته تولید می شود./ گزینءه )3(: یاخته های ماهیچءه صاف که در بخش میانی و انتهایی مری هستند، فاقد بخش های تیره و روشن بوده و بنابراین، 

ظاهری مخطط ندارند. 

برای پاسخ به این سؤال باید به این نکته توجه کرده باشید که گوارش پلی ساکاریدها می تواند به صورت خارج از یاخته ها و توسط - 84 گزینءه »4« 
آنزیم های گوارشی موجود در لولءه گوارش و هم چنین درون یاخته های کبدی و ماهیچه ای جهت تجزیءه گلیکوژن به مولکول های گلوکز انجام گیرد. تمامی این آنزیم ها 

با انجام هیدرولیز منجر به این اتفاق شده و از آن جایی  که این واکنش ها نیاز به مصرف مولکول های آب دارند، پس از میزان پتانسیل آب محل فعالیت آن ها کاسته 

شده و فشار اسمزی محیط افزایش می یابد.

 گزینءه )1(: آنزیم های تجزیه کنندءه گلیکوژن در یاخته های کبدی در خود یاخته فعالیت می کنند و از آن خارج نمی شوند./ گزینءه )2(: آمیالز 

موجود در بزاق و پانکراس با اثر بر روی مولکول های نشاسته، منجر به تولید دی ساکارید مالتوز و مولکول های بزرگ تر می شود؛ اما، باعث تولید مونوساکارید نمی شوند./ 

گزینءه )3(: همان طور که اشاره کردیم، این آنزیم ها می توانند در یاخته های ماهیچه ای نیز حضور داشته و به فعالیت بپردازند.
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