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 یاخته و بافت جانوری

 یاخته:

 واحد ساختار و عملکرد بدن جانداران است. 

گلژی/ راکیزه/ غشای یاخته/ شبکه اجزای یاخته: هسته/ کریچه/ دستگاه

 یاخته  آندوپالسمی/ میان

های یوکاریوتی در ساختار اندامک هسته به شکل دنا خطی قرار دارد. بیشتر ماده ژنتیک یاخته  هسته:

اند . ها قرار گرفتهها و پروتئینهای متصل به آن، هستک یا هستکدرون هسته دنا و پروتئین

 ی آندوپالسمی زبر راکامل کرده، سپس در شبکه (ساخته شده) های سنتزشدهای پروتئینگلژی: تغییرات پس ترجمهدستگاه

کند. به سمت مقصدهای مناسب هدایت می ها بسته بندی واین پروتئین

ای را برعهده دارد. کند و انجام تنفس یاختهراکیزه: اندامکی است که انرژی شیمیایی را از شکلی به شکل دیگر تبدیل می

باشد. به خود می راکیزه دارای دنا مستقل از هسته و ریبوزوم مخصوص

 شود که در سراسر سیتوپالسم گسترش دارند: ی آندوپالسمی در یاخته دیده میشبکه آندوپالسمی: دو نوع شبکه

صاف  ی آندوپالسمی شبکهی آندوپالسمی زبر و شبکه

وزوم است. های غشادار و بدون ریبها و کیسهای از لولههم پیوستهی بهی آندوپالسمی صاف از شبکهروی شبکه

ساخت موادی مانند اسیدهای چرپ، فسفولیپیدها و استروئیدها  -1ی آندوپالسمی صاف: وظایف شبکه

ای   ماهیچه یهاذخیره یون کلسیم در یاخته -                                           

 ای پر شده است. ها، توسط مایع بین یاختهفضای بین یاخته (1

 کند.ای به طور دائم مواد مختلفی را با خون مبادله مییاختهمایع بین   (2

 های زنده غشا دارند.ی یاختههمه  (3

 های جانوری دیواره ندارند.یاخته  (4

 غشای یاخته نفوذ پذیری انتخابی یا تراوایی نسبی دارد.  (5

 شوند. میهای لیپید، پروتئین و کربوهیدرات یافت در غشا یاخته جانوری انواعی از مولکول (6

 ها و فسفولیپد متصل است.کربوهیدرات به پروتئین (7
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 کربوهیدرات در سطح خارجی غشای یاخته قرار دارد.  (8

 های سطحی غشا متصل اند.کربوهیدرات به پروتئین  (9

 گیرند.کنند و در تماس با هر دو الیه فسفولیپیدی قرار میی عرض غشا را طی میهای سراسری، همهپروتئین  (10

  های سطحی فقط در تماس با یک الیه فسفولیپیدی قرار دارند. پروتئین  (11

 کلسترول همانند فسفولیپید دارای دو بخش آبگریز و آبدوست است.  (12

 کلسترول از سه حلقه شش ضلعی ویک حلقه پنج ضلعی تشکیل شده است.  (13
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 ورود و خروج مواد از یاخته: 

 نیاربری، برون  ، انتقال فعال، درون(اسمز)انتشار ساده، انتشار تسهیل شده، گذرندگی 

 ها از جای پر غلظت به جای کم غلظت انتشار نام دارد.جریان مولکول (1

کند بلکه از انرژی جنبشی استفاده در انتشار یاخته از انرژی زیستی استفاده نمی (2

 کند.     می

 انتشار در جهت شیب غلظت است.                                                                                           (3

 کنند.هایی مانند اکسیژن وکربن دی اکسید با انتشار از غشا، عبور میمولکول (4

 شود.در انتشار انرژی آزاد می (5

 یابد. انتشار هم کاهش میدر انتشار با کاهش غلظت سرعت  (6

.کنندهای سراسری شرکت میدر انتشار تسهیل شده پروتئین (7

       .شودجا میدر انتشار تسهیل شده مواد را در جهت شیب غلظت جابه (8

 شود.های پوششی پرز روده با انتشار تسهیل شده انجام میخروج گلوکز از سلول (9

 گویند.نسبی اسمز میبه انتشار آب از غشایی با تراوایی   (10

در دو طرف غشا اسمزی، غلظت آب متفاوت است و در اثر این اخالف غلظت   (11

 دهد.جایی خالص آب رخ می،جابه

فشار الزم برای توقف کامل اسمز، فشاراسمزی محلول نام دارد. هرچه اختالف   (12

 شود.جا میجابهتر فشار اسمزی بیشتر است وآب سریعسوی غشا بیشتر باشد، غلظت آب در دو

 رابطه عکس دارد.( پتانسیل آب)فشار اسمزی با غلظت آب   (13

 شود.ای باشد، یاخته متورم میبیشتر از مایع بین یاخته( میان یاخته)اگر فشار اسمزی سیتوپالسم   (14

 شود. ای باشد، یاخته چروکیده میکمتر از مایع بین یاخته (میان یاخته)اگر فشاراسمزی سیتوپالسم   (15

  انتقال فعال برخالف شیب غلظت است.                        (16

                                .گیردفعال با صرف انرژی صورت می انتقال  (17

 .با صرف انرژی است (اگزوسیتوز) رانیو برون (آندوسیتوز)بری درون  (18

  زرگ است.برای انتقال ذرات ب (اگزوسیتوز)رانیو برون (آندوسیتوز)بریدرون  (19

  شود.کیسه غشایی ایجاد می(اگزوسیتوز) رانیو برون (آندوسیتوز) بریدر درون  (20

 شود:به سه صورت انجام می (آندوسیتوز) بریدرون  (21

 آندوسیتوز وابسته به گیرنده -3         ( مایع خواری)پینوسیتوز – 2    فاگوسیتوز   -1 
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   .                 .شوداز سطح غشای یاخته کاسته می (آندوسیتوز) بریدر درون (22

    شود. کیسه غشایی با غشا یاخته ادغام می (اگزوسیتوز) رانیدر برون  (23

  شود.بر سطح غشای یاخته افزوده می (اگزوسیتوز)رانیدر برون  (24

 انواع بافت های جانوری:

 ای، بافت عصبیبافت پوششی، بافت پیوندی، بافت ماهیچه

 ها تشکیل شده است.بافت از یاخته و مواد موجود در فضای بین یاخته

  بافت پوششی:

بافت پوششی سطح بدن و حفره ها و مجاری دورن بدن ) مانند: دهان، معده،  (1

 ها( را می پوشاند.روده، رگ

 ای اندکی دارند.دیگر نزدیک هستند و فضای بین یاختهها بسیار به یکدر بافت پوششی، یاخته (2

 شوند.ته به یک دیگر و بافت زیری آن میدر بافت پوششی غشای پایه وجود دارد که سبب متصل شدن این یاخ (3

 غشای پایه از رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی ) ترکیب کربوهیدرات و پروتئین( تشکیل شده است. (4

 غشای پایه فاقد سلول است. (5

 ای در یک الیه یا چند الیه است.ی، استوانهفرشی، مکعبصورت سنگهای بافت پوششی بهیاخته  (6

 اند.(ها مردهصورت شاخی باشد مثل پوست )شاخی یعنی سلولتواند بهفرشی چندالیه میبافت پوششی سنگ (7

 ی ترشحی از نوع بافت پوششی هستندهاها و یاختهدهان، معده، روده، غده (8

 

 فرشیسنگ

 یک الیه

 

 چندالیه

ها، دیواره بیرونی، ی داخلی رگهای قلب، الیهپریکارد، روی دریچهکارد، آندوکار، اپی

 های دیواره حبابککپسول بومن، یاخته

 درم پوست، واژندهان، حلق، زبان، مری، اپی

 

 ایاستوانه

 دارمژک

 ریز پرزدار

 بدون ریز پرز و مژک

 مخاط بخش تنفس، لوله فالوپ

 روده

 معده

 ریزپرزدار مکعبی

 پرزفاقد ریز 

 ی نزدیکلوله پیچ خورده

 های غده بزاقیبرخی از یاخته

 ی درونی کپسول بومندیواره  پودوسیت
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 بافت پیوندی:   

 

  

  است. ای تشکیل شدهوماده زمینه (های کشسانرشته کالژن و رشته)های پروتئینیها، رشتهبافت پیوندی از انواع یاخته (1

  کند.میای ترشح ی زمینهبافت پیوندی ماده (2

  انواع بافت پیوندی: بافت پیوندی سست، بافت پیوندی متراکم، خون، چربی، استخوان، غضروف (3

  

 نوع بافت کالژن پذیریانعطاف مقاومت در برابر کشش هاتعداد سلول ای ماده زمینه

 پیوندی سست کم زیاد کم زیاد یادز

 پیوندی متراکم زیاد کم زیاد کم کم

  

  بزرگترین ذخیره انرژی در بدن است.بافت چربی  (4

  اها نقش ضربه گیر را دارد و نقش عایق حرارتی را دارد.پ ها وهای بدن مثل کف دستبافت چربی در بعضی از قسمت (5

  ای ندارد، و دارای پروتئین است.ی زمینهخون ماده (6

  

 بافت پیوندی سست  های لوله گوارش در الیه 

 ای قلب، کپسول کلیه، رباط، زردپیهفیبری، میوکارد ،درون دریچه کارد، اسکلتپریکارد، اپی

 کپسول مفصلی، درم پوست 

 بافت پیوندی متراکم 

 بافت چربی  کارد قلب، الیه بیرونی لوله گوارش، زیردرم پوست، مغز استخوان زرد اطراف کلیه، اطراف چشم، اپی

 بافت غضروف  ها مفصل لوالیی، سراستخوان کاسه، مفصل لغزنده،الله گوش، مفصل ثابت، مفصل گوی
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 ای:بافت ماهیچه

 ای صافای اسکلتی، بافت ماهیچهای قلبی، بافت ماهیچهبافت ماهیچه

 ی اسکلتی است.ی قلبی کمتر از بافت ماهیچهقدرت بافت ماهیچه 

 

انواع 

 ماهیچه

تعداد 

 هسته

شکل 

 یاخته

دوام  نوع عملکرد مخطط

 انقباض

سرعت 

 انقباض

نوع اعصاب 

 حرکتی

 اندام یا بافت

 قلب خودمختار سریع کم غیر ارادی هست منشعب یک یا دو قلب

 خارجی،دیافراگم، بنداره پیکری سریع کم ارادی ارادی/غیر هست ایرشته چند اسکلتی 

دهان، زبان، حلق، 

مری، پلک، اطراف ابتدای

 چشم، گونه، توام

سرخرگ، سیاهرگ،  خودمختار آهسته زیاد ارادیغیر  نیست دوکی یک صاف

فالوپ رحم، مثانه، لوله

میزنای، عنبیه، لوله 

 گوارش
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 بافت عصبی:

 است. (یاخته غیرعصبی) بافت عصبی شامل یاخته عصبی و نوروگلیا  

 کنند ها را تحریک میاند وآن های ماهیچه درارتباطهای عصبی با یاختهیاخته

  تا منقبض شوند.

 شوند اما نوروگلیا توانایی تقسیم دارند.یاخته عصبی به ندرت تقسیم می  

 هدایت آن، انتقال پیام عصبی به یاخته دیگر پیام عصبی و عملکرد یاخته عصبی:  تحریک پذیری، تولید   

 اکسون تشکیل شده است. یایاخته عصبی از سه جز: دندریت، جسم یاخته ،  

 گلیا کمتر است.های عصبی از نوروتعداد یاخته  

 کنند.های عصبی از نوروگلیا تغذیه مییاخته  

 هایی برای استقرار یاخته عصبی و... نوروگلیا نقش پشتیبانی و حفظ هم ایستایی مایع اطراف، ساخت غالف میلین، داربست

  دارند . 
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لولهساختار و عملکرد لوله گوارش                                         

 ی پیوسته است که از دهان تا مخرج ادامه دارد.لوله (1

از  بندارههای حلقوی به نام اسفنکترماهیچه رای گوارش های مختلف لولهبخش (2

 کنند.جدا می

انتهای لوله گوارش نیز، دو بنداره به ترتیب از نوع ماهیچه صاف و مخطط وجود  در (3

 شوند.که هنگام دفع باز میدارد 

 اسفنکتر ابتدای مری و انتهایی راست روده از نوع مخطط است و تحت دستگاه عصبی پیکری هستند. (4

 از نوع صاف است و تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار هستند. (چهارتا)بقیه اسفنکترها (5

 ریزند.اند، و ترشحات خود را به درون آن میگوارش مرتبطی صفرا با لوله ، کبد و کیسه(لوزالمعده)های بزاقی، پانکراسغده (6

 کیسه صفرا و کبد جزو لوله گوارش نیست. (7

 ی انتهای معده سمت راست بدن قرار دارد.ی انتهای مری سمت چب بدن قرار دارد و بندارهبنداره (8

 شود.ی گوارش موسین ترشح میدر سراسر لوله (9

ی گوارش:                                 ساختار لوله

، زیر مخاطی، مخاطی ایماهیچه ،ی بیرونیاز خارج به داخل : الیه

 هاالیه بیرونی: بافت پیوندی سست + بخشی از صفاق + بافت چربی + رگ (1

 .کندهای درون شکم به هم وصل میای است که بیشتر اندامصفاق: پرده (2

  کند.های درون شکم حمایت میدارای چین خوردگی است و از اندامبند بخشی از صفاق است که روده (3

 سازند.پیوند و سیاهرگ باب را میهای خونی صفاق بهم میرگ (4

ها بافت بین آن و در (درمعده به عالوه مورب)ای مخطط یا صاف به شکل طولی و حلقوی ای: الیه ماهیچهالیه ماهیچه (5

 های خونیهای عصبی + رگای از یاختهسست + شبکهپیوندی 

 ای نقش در گوارش شیمیایی لوله گوارش ندارد.الیه ماهیچه (6

 ها از نوع صاف است.ای در قسمت دهان و حلق و ابتدای مری از نوع اسکلتی است و در بقیه قسمتالیه ماهیچه (7

 های عصبی + غدهای از یاخته+ شبکههای خونی فراوان الیه زیر مخاطی: بافت پیوندی سست + رگ (8

فرشی چند الیه های بافت پوششی سنگای + یاختههای ماهیچهها + یاختهیه مخاطی: بافت پیوندی سست + رگال  (9

 ای یک الیه + غدهستوانهیا ا
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 خونی داریم.در هر چهار الیه رگ  (10

 فرشی داریم.بافت پوششی سنگ و در هر چهار الیه ماهیچه صاف  (11

 در هر چهار الیه تارعصبی داریم.  (12

 گوارش: لولهحرکات 

 قطعه کننده ( قطعه2  (کرمی1وجود می آورد:  ی لوله گوارش، حرکات منظمی در آن بهی دیوارهانقباض ماهیچه

 حرکت کرمی:

 

    کند          را تحریک می( ازنوع حسیگیرنده مکانیکی )ی لوله های عصبی دیوارهی گوارش گشاد          یاختهبا ورود غذا، لوله  

شود کنند          یک حلقه انقباضی در لوله ظاهر میبه انقباض وادار می (درپشت توده)های دیواره راهای عصبی ماهیچهیاخته

 کند. حرکت می (از دهان به سمت مخرج)که به جلو

 توانند محتویات لوله گوارش را مخلوط کنند. حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگی دارند و فقط می (1

 دهند. حرکت کرمی، غذا را در طول مری حرکت می (2

 وجود دارد.  (ازجمله لوله فالوپ) های بدن در بقیه قسمت (3

  حرکت قطعه قطعه کننده:

 

های شوند و بخشمیهای شل، منقبض شوند          قطعهه صورت یک در میان منقبض و شل میهایی از لوله گوارش ببخش

 های گوارشی مخلوط شوند. شوند           تداوم این حرکت محتویات لوله، ریزتر و بیشتر با شیرهمنقبض، حالت انقباض خارج می

 رکات قطعه قطعه فقط برای لوله گوارش است. ح 

 گوارش غذا:

 کند. گوارش مکانیکی: غذا را آسیاب می

 کنند. های کوچک تبدیل میرا به مولکولهای بزرگ گوارش شیمیایی: مولکول

  شود.در انسان گوارش شیمیایی و گوارش مکانیکی از دهان شروع می
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 ی بزرگ       ی باریک          رودهحلق           مری          معده          روده       مسیرغذا: دهان    

 گوارش در دهان:

 موجب جویدن وگوارش   (هاها، لب، زبان، دندانواره، گونهرآ)های اسکلتی فعالیت هماهنگ ماهیچه ورود غذا به دهان          

 شود.                                                                           مکانیکی می                                                               

 های گوارشی الزم است. های بسیارکوچک برای فعالیت بهتر آنزیمآسیاب شدن غذا به ذره                                 

 و عبوری گوارش براثر تماس با غذا جلوگیری، تبدیل غذا به ذرات کوچک، از خراشیده شدن لوله                                 

 کند. های غذارا از لوله نیزآسان میذره                                                 

 شود. غذا با بزاق مخلوط، و به تودهای قابل بلع تبدیل می                               

  

 شود. های کوچک ترشح میسه جفت غده بزاقی بزرگ و غده بزاق             از

 تر است.                                     ای بزرگهواررزیرآ زیرزبانی از غده غده                  

 شود.      زیرزبانی به درون دهان ترشح می ای از طریق یک مجرا با غدهوارهرزیرآ غده                  

    + موسین                           (مانند آمیالز)ها + انواعی از آنزیم (کربناتمانند بی)هاترکیبات: آب + یون                  

 کند. گلیکوپروتئینی است که آب فراوان جذب میموسین                             

 دهد.               ی مخاطی را تشکیل میماده                                       

  دگی حاصل از تماس غذا یا آسیب شیمیایی حفظیی گوارش را از خراشی لولهدیواره           ماده مخاطی                  

                                                                                                                                      کند.می                                                                                   

 کند. ای تبدیل میی لغزندهها را به تودهچسباند و آنهای غذایی را به هم میذره                                            

                    

 کند. نزیم آمیالز: به گوارش نشاسته کمک میآ                  

 برد. های درون دهان را از بین میلیزوزیم: باکتری آنزیم                 
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  بلع غذا:

(. به صورت ارادی) شودی غذا به عقب دهان و داخل رانده میفشار زبان، تودهبا 

 کند. بارسیدن غذا به حلق، بلع به شکل غیر ارادی، ادامه پیدا می

بافت پیوندی های عصبی وجود دارد، ای از یاختهمخرج که شبکه تااز مری  (1

 شود. شود که سبب پشتیبانی بافت پوششی میسست هم دیده می

 کند. ها بسته است و از ورود هوا به مری جلوگیری میی زمانی بین بلعدر ابتدای مری بنداره وجود دارد که در فاصله (2

 یابد. دهد و گوارش شیمیایی با آمیالز بزاق در مری ادامه میدر مری گوارش شیمیایی رخ می  (3

 کند. ی زمین به حرکت غذا در مری کمک میجاذبه (4

 کنند. ی مخاطی ترشح میهای مخاط مری، مادهغده (5

 مراحل بلع:

 

 

ی مکانیکی حلق رود و سبب تحریک گیرندهلقمه غذا به سمت حلق می زبان بزرگ باال رفته و به سقف دهان چسبیده           

شود          زبان کوچک باال رفته وراه بینی بسته ر روی مرکز تنفس سبب قطع تنفس میمرکز بلع با اثر بشود             می

شود            حرکات دودی در حلق شروع شده و راه نای بسته می ،باال رفته و اپی گلوت پایین رفتهحنجره شود           می

رود             می ت دودی و جاذبه زمین به سمت معدهغذا به کمک حرکا       شود      سبب باز شدن بنداره باالی مری می

 شود. شود تا غذا به همراه هوا وارد معده ی مری شل میبنداره
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 گوارش در معده:

 

 ی گوارش است.ای شکل لولهمعده بخش کیسه (1

 شود تا غذای بلعیده شده در آن انبار شود.هایی دارد که با پرشدن معده باز میی معده، چین خوردگیدیواره (2

 یابد.یابد وکشیدگی معده افزایش میدر بلع برخالف استفراغ چین خوردگی های معده کاهش می (3

 اسفنکتر انتهای مری جزء معده است. (4

                                        ی معده                                                   گوارش در معده           در اثر شیره (5

اثرحرکات معده  در                                     

 ی معده = کیموس و تولید اسید معدهخلوط غذا + شیرهم (6

 های معده: از بافت پوششی مخاط معده در بافت پیوندی زیرین تشکیل شده است.حفره (7

 معده راه دارد.های های معده به حفرهمجرای غده (8

 در معده الیه مخاط غده دارد. (9

                                                    معده هایهای غدههای پوششی سطحی و برخی یاختهاز یاخته      ی مخاطی   ماده  (10

ای چسبناک است. به شکل الیه ژله      

 شود.پوششی سطحی ترشح میهای کربنات            از یاختهیون بی  (11

 آنزیم و اسیدقابل کند و به این ترتیب سد حفاظتی محکمی در مای حفاظتی را قلیایی میالیه ژله      

آورد. به وجود می                                         

شود. های اصلی ترشح مییاخته از           (لیپاز و پروتئازها)های معده آنزیم  (12

                                                 .پروتئازهای معده پپسینوژن نام دارد                                                          

شود.سینوژن بر اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل میپپ                                                            

 کند. پپسین خود با اثر بر پپسینوژن تبدیل آن را سریع تر می                                                           
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    شود.های کناری ترشح میاز یاخته    داخلی          (فاکتور)عامل  (13

ی باریک ضروری است. روده در 12B برای جذب ویتامین                                      

پیوندد. ی باریک به فاکتور داخلی میدر روده                                      

 کنند. های کناری کلریدریک اسید ترشح مییاخته (14

  شود.معده می PHکلریدریک اسید سبب کاهش (15

                                                                                      های کناری تخریب شوند یا معده برداشته شود           ساخته نشدن کلریدریک اسید                   اگر یاخته (16

  برای که B12 زیرا ویتامین شودفرد به کم خونی دچار می                                                                                    

شود. جذب نمیهای قرمز در مغر استخوان الزم است، گویچه ساختن                                                                       

افتد. و زندگی فرد به خطرمی                                                                   

 شود.معده در مجاورت پیلور به خون ترشح می یهای درون ریز دیوارهاز یاختهگاسترین            (17

      (های اصلیاثر بر روی یاخته)و پپسینوژن ( های کناریاثر بر روی یاخته)باعث افزایش ترشح اسید معده                            

 شود.می

 است. (است بهینه پپسین، حدود  PH) ها توسط پپسین در معدهشروع گوارش پروتئین  (18

 شروع گوارش لیپیدها توسط لیپازدر معده است.  (19

 یابد.گوارش کربوهیدرات در معده ادامه می  (20

 پردازند.های موجود در ناحیه باالیی غده معده به ترشح اسیدکلریدریک و عامل داخلی معده مییاختهرخی از ب  (21

 ی مخاطی به صورت منفرد و مجتمع است.ی مادههای ترشح کنندهیاخته  (22

 ی هورمون به صورت منفرد هستند.های ترشح کنندهیاخته  (23

 های کناری به صورت منفرد است.یاخته  (24

 های پالسمایی هستند.های کناری دارای فرورفتگییاخته  (25
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 تشکیل شده است.  (پوششی)ی معده از یک نوع یاخته حفره (26

 یل شده است.تشک( ی ماده مخاطیی هورمون/ ترشح کنندههکناری/ اصلی/ ترشح کنند) چهارنوع یاختهاز های معده غده  (27

 دارد.های اصلی جای های درون ریز معده بین یاختهیاخته  (28

 های اصلی جای دارد.های کناری معده بیشتر بین یاختهیاخته  (29

 های کناری معده غشای چین خورده دارد.یاخته  (30

 های کناری گرد هستند.شکل هسته یاخته  (31

 د.که وظیفه ترشح آنزیم بر عهده داردر یک غده بیشترین یاخته، یاخته اصلی است   (32

 درون ریز است که وظیفه ترشح هورمون را بر عهده دارد.در یک غده کمترین یاخته، یاخته   (33

                                               یاخته کناری: به سمت غشا                                                ها          محل تجمع ریز کیسه  (34

 یاخته اصلی: به سمت داخل                                           

 ریز: به سمت بیرونهای درونیاخته                                         

 

 حرکات معده:

 

 

 

 شودموج کرمی سبب هضم نسبی غذا به شکل کیموس میکند          می موج کرمی از زیر کاردیا به سمت پیلور حرکت

 گردد. دوازدهه تخلیه و بخش دیگر به معده برمیموج کرمی بخشی از کیموس را به 

 ی آخر مری شروع و تا پیلور ادامه دارد.حرکات معده از بنداره  

 شود.رفت و برگشت به سمت پیلور سبب خردتر شدن کیموس می  

 (انبساط ندارد)شود.ی باریک میبا کاهش انقباض معده کیموس وارد روده 

  : تشکیل و تخلیه کیموس -گوارش مکانیکی                 -1نقش حرکت معده  

 ها در ناحیه پیلور قطورتر و انقباض شدیدتر است. ماهیچه   

 اند.ی معده در سه جهت طولی، حلقوی و مورب قرارگرفتهای دیوارهی ماهیچههای الیهیاخته  
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  برگشت اسید معده:

  شود.معده میاسید ی انتهای مری کافی نباشد، فرد دچار برگشت بنداره انقباض زمانی که

  ی معده به مریبرگشت اسید معده = برگشت شیره

   ی باریک نیست.ی معده و رودهی مری به اندازهبیند زیرا حفاظت دیوارهدر اثر برگشت اسید معده مخاط مری آسیب می

 .های الکی/ رژیم نامناسب و... های برگشت اسید: سیگارکشیدن/ مصرف نوشابهعلت

ی باریک:گوارش در روده

 

 

o شود. آن، دوازدهه انجام می بتدایی باریک به ویژه امراحل پایانی گوارش در روده

o حرکات )ی باریک ریزند با کمک حرکات رودهی روده، لوزالمعده، صفرا که به دوازدهه میشیره گوارش نهایی کیموس مواد

شود. انجام می (کرمی و قطعه قطعه کننده

o اند. شوند، و به غشای یاخته پرز متصلهای روده باریک ترشح و آزاد نمیآنزیم

 ی روده:شیره

 ها های مختلف از جمله بیکربنات و گروهی از این یاختهیون، ی باریک، ماده مخاطی، آبهای پوششی مخاط رودهیاخته

 دارند.آنزیم گوارشی 

کبد: 

 دارای دو لوب است. لوب بزرگ سمت راست و لوب کوچک سمت چپ است. (1

  سازد.صفرا را می (2

 کند.های کلسیم اضافی را از طریق صفرا دفع مییون (3

 کیسه صفرا زیر کبد قرار دارد. (4
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صفرا: 

 .صفرا آنزیم ندارد 

 شوند.صفرا ذخیره میستین، در کیسه کربنات، کلسترول، فسفولیپید لنمک صفراوی، بی 

 شود.ترشحات صفرا کمی بعد از ورود کیموس به دوازدهه، ترشح می 

 ها به محیط داخلی نقش دارد.در گوارش و ورود چربی 

 ها را آب کافت کند.کنند تا لیپاز آنهای بسیار ریز تبدیل میها را به قطرهچسبد و آنهای چربی میبه قطره 

  کند.اضافی را دفع میبیلی روبین و کلسترول 

 کربنات و...ها است مثل: یون کلسیم / بیصفرا دارای انواعی از یون .

                                                                         ی صفرا:سنگ کیسه

 

 

 

 کنیم درد را احساس می کند =ی حس پیکری را تحریک میبندد = گیرندهسنگ صفرا = مجرای صفرا را می (1

 (مدفوع چرب) ها از طریق مدفوعها و دفع آناختالل در تجزیه و جذب چربی (2

 (روبین در خونعلت: افزایش بیلی)یرقان  (3

A)اختالل در جذب ویتامین محلول در چربی (4 K D)

 (Dعلت: جذب نشدن ویتامین )اختالل در رشد استخوان و جذب کلسیم  (5

(Aعلت: اختالل در جذب ویتامین )اختالل در بینایی (6

 (Kعلت: اختالل در جذب ویتامین )اختالل در انعقاد خون  (7

 کربناتبی اختالل در ترشح (8

 روده اختالل در قلیایی کردن (9

 ی لوزالمعده: شیره

 .غده لوزالمعده در زیر معده و موازی با آن قرار گرفته است  

  صفرا دارد.یک مجرای مشترک با صفرا و یک مجرای مستقل از  

 ریزد.کربنات خود را به دوازدهه میا و بیهآنزیم  

 شود.ی باریک فعال میپروتئازهای لوزالمعده درون روده  
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 .آمیالز بزاق تقریبا فرقی با آمیالز لوزالمعده ندارد  

 تر است.آمیالز لوزالمعده چند برابر قوی  

 کند.وساکارید تبدیل نمیآمیالز بزاق و آمیالز لوزالمعده کربوهیدرات را به من  

 کند.یخنثی و درون دوازدهه را قلیایی مکربنات سدیم اثر اسید معده را بی  

    گوارش کربوهیدرات:  

 

  
   

  ی باریکمعده / روده محل گوارش کربوهیدرات: دهان / (1

  دی ساکارید: از پیوند دو منوساکارید به وجود آمده است. (2

  دی ساکارید            . .. ی پرورده وی شیره/ قند نگهبان روزنه (قندشیر) / الکتوز (قند نیشکر)ساکارز (3

 اند.پلی ساکارید: از تعداد زیادی منوساکارید تشکیل شده (4

  پلی ساکارید   ز / کتین / پکتین           لنشاسته / گلیکوژن / سلو (5

های مولکول گلوکز + آنزیم 9تا  3های درشتی شامل ساکارید و مولکولید    نشاسته + آمیالز بزاق و لوزالمعده             (6

  منوساکارید مثل گلوکز   ی باریک            رودهیاخته 

 ها:گوارش پروتئین

 

 

 

 یکی بارها: معده / رودهش پروتئینمحل گوار (1

 آمینواسیدهای باریک          روده هایآنزیملوزالمعده ودهای کوچک + پروتئاز پپتی  های غذا + پپسین معده        پروتئین (2

 گیرد.ی آمینواسیدی هیدرولیز از انتهای زنجیره صورت میدر زنجیره (3

 گردد.پپتیدی تولید میی آمینواسیدی و دیبا مصرف دو مولکول آب، زنجیره (4
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 گوارش لیپیدها:

 

 ی باریکمحل گوارش لیپیدها: معده / روده (1

 فسفولیپید / تری گلیسیرید / استروئیدی )کلسترول( / فوم ) کوتین + سوبرین( و... .لیپیدها:  (2

 ترین لیپیدها تری گلیسیریدها هستند.فراوان (3

  های ریز چربی قطره  ک            ی باریی رودهچرپی غذا + فسفولیپید لسیتین + نمک صفراوی + حرکات مخلوط کننده (4

 ش چربی          لیپاز لوزالمعده  های حاصل از گوارمولکول

 شود.ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام میگوارش چربی (5

 گذارد.شود( اثر می)به قطرات ریز تبدیل می آنزیم لیپاز محلول در آب است و زمانی که سطح چربی افزایش پیدا می کند (6

 شود.میسل توسط نمک صفراوی ساخته می (7

 مولکول است.  40 – 20ای و کروی است که دارای های استوانهمیسل گویچه (8

 دوست و یک سر آبگریز دارد.میسل یک سر آب (9

 کنند.میسل بعد از هیدرولیز چربی، اسیدچرب را در وسط قرار داده و آن را تجزیه می  (10

 

 

 

 

 

 



  1400کنکور         زیست دهم / فصل دو 
   

19 
Instagram: h.r.zareii 

      ی درون دستگاه گوارش:                                    مشاهده

  (کولونوسکوپی)کولون بینی -2              (آندوسکوپی)درون بینی-1            

  

درون بینی: روشی است که با آن می توان درون بخش های مختلف بدن از  (1

  جمله دستگاه گوارش و درون مری، معده و دوازدهه را مشاهده کرد.

  شود.ا برش جراحی وارد بدن میی از راه دهان و (2

  رود.ها، سرطان معده، تشخیص عفونت در اثر هلیکوباکترپیلوری و نمونه برداری به کار میبرای تشخیص زخم (3

ی ی بزرگ را تا محل اتصال به رودهی بزرگ است که به کمک آن رودهکولون بینی: روشی برای بررسی کولون یا روده (4

  کنند.کوچک بررسی می

  رود.ی بزرگ به کار میی رودهارههای احتمالی دیوبرای تشخیص اختالل (5
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 جذب مواد و تنظیم فعالیت دستگاه گوارش

 ی باریک:جذب مواد در روده

 بافتیمحیط داخلی: خون / لنف / آب میان

 شود.ی باریک میها، پرزها و ریزپرزها سبب افزایش سطح تماس فضای درون رودهچین  

 شود.روده موجب حرکت پرزها و درنتیجه جذب بیشتر می ای مخاطها ماهیچهانقباض یاخته  

 شوند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین های روده تخریب میتهسلیاک: یک نوع بیماری است که در اثر پروتئین گلوتن یاخ

  شوند.یابد و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب نمیروند و در نتیجه سطح جذب کاهش شدیدی میمی

 .در هر پرز مویرگ لنفی بسته و سیاهرگ و سرخرگ وجود دارد  

 شوند.های حاصل از گوارش لیپیدها به مویرگ لنفی وارد میمولکول  

 ی هورمون فقط داخل غده است.ی ترشح کنندهیاخته  

 شود.ی مخاطی با انقباض خود سبب حرکت پرز میعضله  

  در پرز وجود دارد.یاخته ترشح کننده ماده مخاطی ب صورت پراکنده 

 
 دهان / معده           جذب اندک است. (1

 گیرد.ی باریک          جذب اصلی صورت میروده (2

 های حلقوی وجود دارد.ی داخلی روده، چیندر دیواره (3

 های حلقوی شامل الیه مخاط و الیه زیر مخاط هستند.چین (4



  1400کنکور         زیست دهم / فصل دو 
   

21 
Instagram: h.r.zareii 

  روی چین تعداد زیادی پرزوجود دارد. (5

  شرکت کرده است. در تشکیل پرز مخاط (6

  ای تک الیه تشکیل شده است.های استوانهسطح پرز از سلول (7

  ضله مخاط وجود دارد. عبافت پوششی، بافت پیوندی سست و  در پرز (8

 در بافت پیوندی پرز لنفوسیت و ماستوسیت وجود دارد. (9

  در پرز سرخرگ، سیاهرگ ،مویرگ و مویرگ لنفی بسته وجود دارد. (10

  الیه بیرونی دارای رگ خونی است.  (11

 ،میکروسکوپی هایی باریک نیز به سمت داخل فضای روده، چین خورده است. به این چینهای رودهریزپرز: غشای یاخته  (12

 گویند.ریزپرز می

  شود.ای از عضله مخاط کشیده شده است و سبب حرکت پرز و ریزپرز میهای ماهیچهیاخته  (13

  کند.عصبی، حرکات روده را تنظیم می یهای شبکهیاخته  (14

  ها عصبی زیر مخاط در جذب، ترشح، حرکات پرز و جریان خون موضعی نقش دارند.یاخته  (15

 سکرتین در حرکات روده نقش دارد.   (16

جذب گلوکز و آمینواسیدها:                                                        

ی پرز ای همراه با سدیم وارد یاختهمولکول ویژههم انتقالی: گلوکز با کمک  (1

 شود ،این روش هم انتقالی نام دارد.می

ی پرز، از شیب غلظت سدیم فراهم انرژی الزم برای ورود گلوکز به یاخته (2

 شود.می

پتاسیم  –شیب غلظت سدیم با فعالیت پروتئین انتقال دهندهی سدیم  (3

 شود.حفظ می

با انتشار تسهیل شده وارد یاخته پرز روده  (کنندهکمک )مولکول پروتئینی (4

 شود.ای میو فضای بین یاخته

 شود.ای میگلوکز با انتشار تسهیل شده، وارد فضای بین یاخته (5

 ی باریک به سمت خارجی غشا متصل است.های رودهآنزیم (6

 غلظت گلوکز در فضای روده کمتر از یاخته پوششی پرز است. (7

 ود دو مولکول کافی است.در هم انتقالی وج (8
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 جذب لیپیدها:

 

 

 

                   (ایسینه سیاهرگ) راست و چپ ایزیرتقوه سیاهرگ            لنفی مجرای            لنفی رگ           کیلومیکرون   

 بزرگ سیاهرگ زیرین          کبد یا بافت چربی             LDHو LDLشوند.( )توسط کبد ساخته می

         شودمی لنفیمویرگ وارد بری درون با سپس             شودمی اییاخته بین فضای وارد رانیبرون با کیلومیکرون  

 همراه با لنف به خون وارد می شود  کیلومیکروند            در کبد و بافت چربی ذخیره می شو لیپیدهای آن

  شوند.می منتشر پرز، ییاخته درون به لیپیدها گوارش از حاصل هایمولکول (1

  .آیندمی در کیلومیکرون شکل به لیپیدها سایر و هاپروتئین با همراه گلیسریدتری پرز، ییاخته درون (2

   است. پروتئین و کلسترول فسفولیپید، گلیسرید، تری شامل هاییذره: کیلومیکرون (3

  کند.می منتقل هابافت به خون در را لیپیدها که شود،می ساخته لیپوپروتئین هایمولکول لیپیدها، از کبد در (4

  HDLپرچگال لیپوپروتئین و  LDLچگالکم لیپوپروتئین گروه دو به که است پروتئین و لیپید ترکیب: لیپوپروتئین (5

 .دارند نام چگال کم لیپوپروتئین که د،ندار زیادی کلسترول هالیپوپروتئین از گروهی  (:LDL)چگال کم لیپوپروتئین (6

 .کندمی مسدود ویا تنگ را خون عبور مسیر تدریج به و چسبدمی سرخرگ یدیواره به اول گروه از کلسترول (7

 .دارند نام پرچگال لیپوپروتئین که است بیشتر کلسترول از پروتئین هاتئینلیپوپر از گروهیدر (:HDLپرچگال ) لیپوپروتئین (8

 .کندمی جذب را سرخرگ یدیواره به چسبیده هایکلسترول دوم، گروه هایلیپوپروتئین (9

  دهد.می کاهش را کلسترول رسوب احتمال چگال، کم به نسبت چگال پر لیپوپروتئین بودن زیاد  (10

 .میدهد افزایش را چگال کم لیپوپروتئین میزان  اشباع، هایچربی مصرف/  کلسترول ازحد بیش مصرف/  چاقی  (11
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 مواد معدنی: جذب آب و

 آب          اسمز

 کند.ها عبور میی باریک آب از بین ریزپرزها یا یاختهدر روده

 مواد معدنی          انتشار/ انتقال فعال      مثل: کلسیم و آهن            انتقال فعال         و         کلر           انتشار

  یکی از کارهای هورمون پاراتیروئیدی اثر بر ویتامینD  است و این هورمون ویتامینD کند که را به شکلی تبدیل می

 شود.باعث کاهش جذب کلسیم از روده می Dتواند جذب کلسیم از روده را افزایش دهد. بنابراین کمبود ویتامین می

ها: جذب ویتامین 

A )های محلول در چربیویتامین E K D)             شود. ها و همراه آنها، جذب میمانند چربی

 شود. ها و کمبود آنها در بدن منجر میاختالل در ترشح صفرا ممکن است به سوء جذب این ویتامین

شوند. های محلول درآب               انتشار / انتقال فعال جذب میویتامین

 شود. عامل داخلی معده با روش درون بری، جذب میبا کمک   (           B12)ویتامین 

ی بزرگ و دفع:روده

 راست روده  /لون باالرو/ کولون افقی/کولون پایین روکو ی کور/ی بزرگ: رودهاجزای روده

انعکاس تخلیه مدفوع:  

 های حسی راست روده و ارسال پیام به نخاعتحریک گیرنده -1

دستگاه عصبی خود ) عوی مخرج برای تخلیه مدفراست روده و ماهیچه صاف بنداره داخلفرمان حرکتی به ماهیچه صاف  -

 (مختار

 (دستگاه عصبی پیکری)کنترل دفع مدفوع به کمک مغز و نخاع از طریق ماهیچه اسکلتی بنداره خارجی مخرج  -

ی بزرگ ی کور و ابتدای رودهآپاندیس انتهای روده)شود.ی بزرگ است و به آپاندیس ختم میی کور ابتدای رودهروده (1

 (است

ماهیجه مخطط /  )و بنداره خارجی  (ماهیجه صاف / غیرارادی )ی بزرگ است که دارای بنداره داخلیراست روده انتهای روده (2

 است. (ارادی
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 ی بزرگ پرز ندارد.روده (3

 ی بزرگ چین و ریزپزر دارد.روده (4

 کند.ی بزرگ آنزیم ترشح نمیروده (5

 کند.ی مخاطی ترشح میی بزرگ مادهپوششی مخاط رودههای یاخته (6

 کند.ها را جذب میی بزرگ آب و یونروده (7

 ی بزرگ آهسته است.حرکات روده (8

گردش خون دستگاه گوارش:

 .گرددی گوارش به طور مستقیم به قلب برنمی، خون لولهرهای دیگبرخالف اندام (1

  رود.می ی گوارش ابتدا به کبد سپس به قلبخون لوله (2

سیاهرگ فوق کبدی                     کبد            سیاهرگ باب کبدی            ی گوارش       سیاهرگ لوله (3

 بزرگ سیاهرگ زیرین            دهلیز راست

های دیگر به قلب سیاهرگخون را ابتدا به کبد و سپس از راه     ی باریک/ معده/ پانکراس      ی بزرگ/ رودهطحال/ روده (4

 رود.می

 کنند.سیاهرگ پیروی می –مویرگ  –ی سیاهرگ ی باریک/ معده/ پانکراس          از قاعدهی بزرگ/ رودهطحال/ روده (5

 سیاهرگ باب کبدی    >وق کبدی فسیاهرگ   >مقدار گلوکز و آمینواسید:                 بزرگ سیاهرگ زیرین    (6

 شود.شود و از مواد جذب شده در کبد، گلیکوژن و پروتئین ساخته میکبد منتقل میمواد مغذی به  (7

 شود.ها در کبد ذخیره میموادی مثل آهن و برخی از ویتامین (8

 تنظیم فرایندهای گوارشی:                                                             

 فعالیت شدید -خاموشی نسبی          -1دستگاه گوارش دارای دو مرحله است:  (1

 کنند.های عصبی و هورمونی تنظیم میدستگاه گوارش را دستگاه (2

 شود و به صورت ناخودآگاه است.مختار انجام میبی دستگاه گوارش توسط دستگاه خودتنظیم عص (3

 های دیگر بدن نیز باید هماهنگ شود.های بخشهای گوارشی با فعالیتانجام فعالیت (4

 های عصبی، وجود دارند.های یاختهلوله گوارش از مری تا مخرج شبکهی در دیواره (5

 کنند.ی گوارش تنظیم میهای عصبی تحرک و ترشح را در لولههای یاختهشبکه (6
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                          توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند.                                یای مهای عصبی رودهشبکه (7

که به خون  (سکرتین / گاسترین)های معده و رودههای بخشهورمون (8

های دستگاه گوارش را ریزند، همراه با دستگاه عصبی، فعالیتمی

 کنند.تنظیم می

بر شود و با اثر سکرتین : این هورمون از دوازدهه به خون ترشح می (9

 شود.کربنات میروی لوزالمعده موجب افزایش بی

های دیواره معده که در ترین : این هورمون از بعضی یاختهگاس (10

اثر بر روی )و پپسینوژن  (های کناریاثر بر روی یاخته)پیلور قرار دارند ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده مجاورت

 شود.می (های اصلییاخته

 شود.تر شدن اسید میسکرتین سبب خنثی (11

 شود.تر شدن، میاسیدیگاسترین سبب  (12

وزن مناسب:   

 ، ژن افراد(ی زندگی کم تحرک و...مثل: شیوه)علت افزایش اضافه وزن و چاقی : استفاده از غذاهای پرانرژی، عوامل روانی (1

شدن  ، انواعی از سرطان، تنگ()مانند: دیابت نوع) چاقی، سالمت فرد را به اخطر می اندازد و احتمال ابتال به بیماری ها (2

 دهد.را افزایش می (سرخرگ ها و...

کنند. ی بدنی استفاده میبرای تعیین وزن مناسب از نمایه توده (3

 ی بدنی برابراست با جرم بر روی مربع قدنمایه توده (4

وزن هر فرد به تراکم استخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی بدن او بستگی دارد. (5
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 گوارش در جاندارانتنوع 

  لوله گوارش -4         ی گوارشی حفره -3       کریچه گوارشی   -       سطح بدن  -1    دستگاه گوارش در جانداران:

سطح بدن: 

: مواد مغذی را از سطح یاخته یا بدن (در گروه کرم پهن قرار دارد)برخی تک یاختگان و کرم کدو

 کنند.                                                                                      با انتشار دریافت می طور مستقیم از محیطهب

 کنند.کرم کدو : فاقد دهان و دستگاه گوارش است            مواد مغذی را از سطح بدن جذب می

 کنند.برخی تک یاختگان: تمام مواد مغذی را از سطح یاخته، جذب می

 کنند.طور مستقیم از محیط دریافت میان مواد مغذی را از سطح بدن بهبرخی جاندار

کریچه گوارشی:                                                                                                     

 بنابراین، گوارش درون یاخته است.کنند، های کریچه ،گوارش پیدا میدر این روش، مواد غذایی به کمک آنزیم

 پارامسی:

  

 تنکافندهاتصالبا          شود کریچه غذایی تشکیل می، در انتهای حفره    دهانی      یها سبب انتقال غذا به حفرهحرکت مژک

کریچه دفعی  ،مواد گوارش نیافتهشود          پس از جذب مواد گوارش یافته و باقی ماندن به کریچه، کریچه گوارشی تشکیل می

 شود.شود           محتویات کریچه دفعی از طریق منفذ دفعی یاخته خارج میتشکیل می

 های بدن، حتی انتهای حفره دهانی دارای مژک است.ی قسمتدر همه 

 .کریچه غذایی در سیتوپالسم حرکت زیگزاگی دارد 

 های آنزیم پیوندد،های گوارشی است، و زمانی که به کریچه غذایی میدارای آنزیم: اندامکی است که (لیزوزوم)تن کافنده

 کند.خود را به درون کریچه آزاد می
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 کندمی آزاد کریچه درون به را خود یهاآنزیم. 

 دهدمی تشکیل را گوارشی کریچه سپس و شودمی ادغام غذایی کریچه با تنکافنده غشای.  

 سیتوپالسم در تواندمی دیگری دفعی یماده و شودنمی خارج دفعی منفذ به کریچه از دفعی یماده پارامسی، گوارش در 

 .باشد داشته وجود

 خارج یعنی داخلی محیط از خارج در جایگاه این دارند، غذا گوارش برای ایویژه جایگاه خود بدن درون جانوران، از بسیاری 

 برون گوارش وغذا، شوندمی ریخته جایگاه این در گوارشی هایآنزیم ترتیب، این به است، بدن های یاخته و خون از

 .کندمی پیدا اییاخته

 گوارشی: یحفره

o نام به منشعبی یکیسه در: (هیدر مثل ها مرجان مانند)مهرگانبی در 

 و ورود برای سوراخ یک فقط حفره این. شودمی انجام گوارشی یحفره

  .دارد مواد خروج

o دارد نقش مواد گردش و گوارش در گوارشی یحفره. 

o گیردمی صورت سلولی درون گوارش سپس سلولی برون گوارش ابتدا. 

o کنند.می آغاز را اییاخته برون فرایند که کنندمی ترشح هاییآنزیم گوارشی حفره هاییاخته  

o کنندمی دریافت (فاگوسیتوز) خواری ذره با را غذا ذرات گوارشی، حفره هاییاخته.  

o شوند.می یاخته وارد بریدرون با غذایی ذرات و یابد،می ادامه غذایی یحفره در اییاخته درون گوارش فرایند  

o خارجی الیه و داخلی الیه:  است الیه دو دارای هیدر گوارشی حفره  

o دهند.می انجام را اییاخته درون گوارش               دار تاژک -1: هستند نوع دو هیدر گوارشی حفره داخلی هاییاخته  

  .کنندمی ترشح آنزیم            تاژک بدون  -2                                                                       

o  بیشتر است تاژک بدون هاییاختهنسبت به  دارتاژک هاییاختهتعداد.  

o است غذایی ذرات با گوارشی آنزیم کردن مخلوط: تاژک نقش.  

o هستند تاژک دو دارای دار تاژک هاییاخته.  

o است مکعبی و ایاستوانه پوششی هیدر گوارشی یحفره هاییاخته.  

o کنند وارد محیط به دارنیتروژن زائد مواد توانندمی اشسطحی پوششی هاییاخته: پالناریا.  
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 :گوارش یلوله

 مواد و یافته گوارش غذای شدن مخلوط بدون را غذا یطرفه یک جریان امکان و گیردمی شکل مخرج، تشکیل اثر در لوله این

   .کندمی فراهم دفعی

 ملخ:

 

 

 

 

 مری + ادامه گوارش               دهان + آغاز گوارش شیمیایی + آنزیم آمیالز             ها + آغاز گوارش مکانیکی      وارهرآ

 ی غذا + ادامه گوارش                     دان + ذخیرهچینه           گوارش شیمیایی + گوارش مکانیکیشدن بیشتر غذا + + خرد دهپیش مع

            (جذب آب و یون )روده          راست روده           (جذب)معده           (شودای کامل میگوارش برون یاخته)کیسه معده 

خروج مدفوع از مخرج                                                                                                                               

 حشره گیاه خواری است. ،ملخ 

 دهد.را گوارش می (ایقند ذخیره)ی خود در صورت نیاز گلیکوژن کند ولی در رودهملخ گلیکوژن وارد دهان نمی 

  دان قرار دارد. غده بزاقی است که در زیر چینه ملخ، دارای

 شود.دان: بخش حجیم انتهای مری است و غذا در آن ذخیره و نرم میچینه 

 یابد.دان ادامه میگوارش کربوهیدرات در چینه 

 کند. دان آنزیم ترشح نمیچینه 

 کنند.را به درون پیش معده ترشح می های خودی معده، آنزیممعده و کیسه 
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 کرم خاکی:

 دهد تا با دفعات کمتر کند. این ساختار به جانور امکان میی غذا کمک میدان است که به ذخیرهکرم خاکی دارای چینه

 تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را تامین کند.

 .فاقد معده است 

 ی طویل است.دارای روده 

  شود.سنگدان شروع میگوارش مکانیکی در 

 .گوارش اصلی و جذب در روده است 

 .قلب کمکی کرم خاکی در اطراف مری قرار گرفته است 

 دان           سنگدان           روده           مخرجدهان          حلق           مری            چینه   

 خوار:پرندگان دانه

o برای آسیاب کردن غذا، سنگدان دارند.  خوارپرندگان دانه

o ای است. شود و دارای ساختاری ماهیچهسنگدان از بخشی عقبی معده تشکیل می

o کنند.بلعد، فرایند آسیاب کردن غذا را تسهیل میهایی که پرنده میسنگریزه 

o .کبوتر دارای کبد است و بخشی از سنگدان با کبد در تماس است 

کبوتر: 

 

 

 

 

 

 

 ی بزرگ           مخرجی باریک           رودهدان          معده           سنگدان           رودهمری          چینه         دهان   
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پستانداران نشخوارکننده:                                

 پستانداران نشخوارکننده، نظیر گاو و گوسفند، معده چهار قسمتی دارند: 

  شیردان -4هزارال        -نگاری      -سیرابی   -1

  معده واقعی: شیردان      کوچک ترین قسمت معده: نگاری              بزرگ ترین قسمت معده: سیرابی 

 خورند تا در فرصت مناسب یا مکان امن غذا را با نشخوارکردن وارد دهان کنند و بجوند. این جانوران به سرعت غذا می

 ها به کمکبگیرند. و میکروها قرار میشود و در آن جا در معرض میکروبابتدا غذا نیمه جویده شده وارد سیرابی می

دهند. ی غذا را گوارش میبدن، ترشح مایعات و حرکات سیرابی تا حدودی توده حرارت

  .در نشخوارکنندگان، وجود میکروب برای گوارش سلولز ضروری است

  زیادی انرژی دارد ولی اغلب جانداران فاقد توانایی تولید آنزیم سلوالز برای گوارش آن هستند.سلولز مقدار 

 .عمل گوارش میکروبی، قبل از گوارش آنزیمی است 

 توانند در نگاری دیده شوند.های تجزیه کننده میمیکروب 

گاو:                                                                                                                       

 نگاری                  سیرابی        مری گوارش میکروبی         نگاری         مری        دهان       سیرابی +    دهان        مری     

    (جذب آب)شیردان + گوارش آنزیمی          هزارال               روده + جذب

خواران غیرنشخوارکننده: گیاه

 گیرد. عمل گوارش میکروبی، پس از گوارش آنزیمی صورت می

 شود. ی کور سلولز آب کافت میدر روده

 شود.ی باریک انجام نمیگوارش سلولز در روده 
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خوار: گوارش در جانوران گیاه

 چرندگان، مثل ( 1) ؛دهندمی کنند، دو گروه اصلی را تشکیلها و سایر گیاهان تغذیه میخوار که از علفپستانداران گیاه

سانان. سانان و خرگوشه های جوندجوندگان، مثل بسیاری از راسته (2) ،(اسب، گوزن، بزکوهی، گاو، گوسفند و بز) سمداران

های پیش آسیا و آسیا که برای اند، درحالی که دندانای نیش یا وجود ندارند و یا کوچک شدههخواران، دندانهگیاهدر

های پیشین تیز دارای دندان (مثل سگ آبی )سانانه اند پهن و معموال دارای تاج بلند هستند. جوندکردن سازش یافتهآسیاب

 کند و بایستی هم پای رشد ممتدشان سایده شوند. رشد می ای هستند که در تمام طول عمرشاناسکنه

دار هستند. سلولز قندها های قابل توجه برای فائق آمدن بر رژیم غذایی گیاهی الیافخوار دارای تعدادی سازشپستانداران گیاه

نابراین بصورت بالقوه منبع غذایی های گلوکز تشکیل شده است و برود، از زنجیره طویلی از مولکولکه در ساختار گیاهان بکار می

های اند که آنزیمهای گلوکز در ساختمان سلولز توسط پیوندهای شیمیایی بهم متصل شدهشود. اما مولکولمغذی محسوب می

ختگان یاها و تکخوار، دارای باکترییداران گیاههای مهرههای تخمیر رودهسازد. در عوض، جایگاهرا نمی (سلوالز)شکننده سلولز 

تواند توسط میزبان بینی میهای تولید شده توسط موجودات ذرهها و چربیهای کربن ساده، پروتئینغیر هوازی است. هیدرات

بینی را هضم کند. جلب شود و میزبان خود قادر است موجودات ذره

زیادی از جوندگان تخمیر در روده بزرگ خواران مثل اسب، گورخر، خرگوش، فیل، تعدادی از نخستیان و تعداد در برخی گیاه

گیرد. هرچند مقداری از عمل جذب در روده بزرگ و سکوم رخ نام سکوم صورت میهای بزرگ جانبی، یا فرعی، بهو در کیسه

افتد و مقداری مواد غذایی در مدفوع تلف اتفاق می (روده کوچک)کننده اولیه دهد، بیشتر عمل تخمیر بعد از مناطق جذبمی

. و با دومین عبور مواد غذایی از (مدفوعخواری)خورند سانان مدفوع خود را میسانان و تعداد زیادی از جوندهشود. خرگوشمی

کنند. شده را استخراج میشان، موادغذایی اضافهروده

.ه چهار قسمتی بزرگ هستندارای معدد( کوهی، گوسفند، گوزن، زرافه، کاپیگاو، گاومیش، بوفالو، بزها، بزهای)نشخوارکنندگان 

بینی هضم رود تا توسط موجودات ذرهکند، علف از طریق مری به سمت سیرابی پایین میهنگامی که یک نشخوارکننده تغذیه می

آید در هنگام استراحت، سیرابی مواد قابل نشخوار را های کوچک قابل نشخوار در میشود و سپس این مواد غذایی به شکل گلوله

شوند تا الیاف آن خرد گردند. غذا مجددا بلعیده شده و به صورت طوالنی جویده میدهان برمیگرداند و این مواد به آرامی بهبه 

کننده سلولز، تخمیر را ادامه دهند.  این تخمیر به سمت نگاری و سپس به یاختگان تجزیهها و تکگردد تا باکتریسیرابی برمی

و  (معده اسیدی حقیقی)شده و تولیدات میکروبی جذب شوند. باقیمانده به سمت شیردان حلرود تا آب، غذای هزارال می

 ها ترشح شود و هضم معمولی اتفاق بیافتد.های تجزیه کننده پروتئینروند تا آنزیمکوچک میروده
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 سواالت کنکور سراسری

  (99سراسری)مهرگانی صادق است که نوعی نفریدی دارند؟ ی بعضی از بیفقط درباره کدام عبارت، -1

 .نمایندبه کمک یاخته و یا بخشی از آن، اثر محرک را دریافت می (1

  .کنندهای انقباضی استفاده میتنظیم فشار اسمزی بدن خود، از کریچهبه منظور (2

  .دهای منشعب و مرتبط تنفسی دارنلهساختاری جهت بستن منافذ موجود در ابتدای لو (3

  کنند.های مواد غذایی را از طریق فاگوسیتوز دریافت میها، ذرهی گوارشی آنهای حفرهیاخته (4

  (99سراسری )ست؟امناسب اکدام مورد، برای تکمیل عبارت زیر ن -

 .« ....... ...................... ی گوارش، فقطلوله (اسفنکترهای)های حلقوی در انسان، ..................... ماهیچه» 

  ای دارند.های تک هستهیاخته –بعضی از  (1

  شوند.هنگام عبور مواد از انقباض رها می –ی همه (2

  تحت تاثیر بخش خودمختار دستگاه عصبی قرار دارند. –ی همه (3

 کنند.پرندگان، نسبت به سایر مهرداران، انرژی بیشتری را به هنگام حرکت مصرف می –بعضی از  (4

 (99سراسری) عبارت زیر را به طور مناسب کامل میکند؟کدام گزینه، -3

 .« ............ شود، ......آغاز می آنقبل از ورود کیموس به بخشی از لوله گوارش انسان که مراحل پایانی گوارشی مواد غذایی در » 

 گردند. ساکارید تبدیل میها به مونوکربوهیدرات (1

  گردند.آمینواسیدها تجزیه میها به تحت تاثیر پروتئازها، پروتئین (2

  یابند.طور کامل گوارش میترین لیپیدهای رژیم غذایی، بهفراوان (3

  کنند.ماده مخاطی زیادی ترشح می های غدد،های پوششی سطحی و بعضی یاختهیاخته (4

  (99سراسری )گزینه برای تکمیل عبارت زیر مناسب است؟-4

 .« ی گوارش ........................... در بخشی از لوله» 

  شوند. گردند، مواد غذایی تا حدود زیادی آبگیری میهای گوارشی جانور ترشح میگاو که آنزیم (1

  شود.ی کوچک قرار دارد، سلوالز جانور وارد عمل میی بزرگ و رودهاسب ک در محل اتصال روده (2

  گردد.های گوارشی جانور ترشح میآنزیم شود،پرنده که فرایند آسیاب کردن غذا انجام می (3

  اند.شود، مواد غذایی تا حدی گوارش یافتهملخ که غدا نرم و ذخیره می (4
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  (99سراسری) چند مورد، در ارتباط با انسان صحیح است؟ -5

 شود. دنبال تحلیل الیه مخاطی معده، فرد به نوعی کم خونی مبتال میبه -الف

 یابد. افزایش می (پالسما)های مداوم و طوالنی مدت، گلوکز خوناب دنبال تنشبه – 

 دنبال انسداد مجرای صفراوی، در روند انعقاد خون اختالل ایجاد میشود. به – 

 یابد.های عصبی کاهش میدر یاخته 𝑁𝑎+ریز لوزالمعده، تراکم نهای درودنبال هر اختالل در بخشبه – 

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

 (99سراسری) است؟ غیر ممکنکلریک اسید بدن انسان، کدام مورد  در ارتباط با کمبود ترشح - 6

 یابد. بدن فرد تغییر می (هماتوکریت) هرمیزان خون ب (1

  های فرد دستخوش اختالل شود.هضم پروتئین (2

  های یاخته های عصبی رخ داده باشد.اختاللی در عملکرد شبکه (3

  طول لوله گوارش فرد کاهش یابد.ریز در همه ترشحات برون (4

  (99سراسری)؟ ی بخش مورد نظر، صحیح استعبارت درباره-7

  

  

  .کند، انعطاف پذیری کمی داردها را به هم متصل میبرخالف بخشی که استخوان (1

 . ای اندکی داردنمایند، ماده زمینهای را احاطه میهمانند بخشی که هر دسته تار ماهیچه (2

   .های زیادی استکند، دارای یاختهی باریک را پشتیبانی میهای پوششی رودهکه یاخته همانند بخشی (3

  .های گلیکوپروتئین استهای پوششی معده را به یکدیگر متصل نگه میدارد، واجد رشتهبرخالف بخشی که یاخته (4

 (99سراسری)کنند، کدام است؟ هایشان را به کمک غدد شیری خود تغذیه میویژگی مشترک جانوری که زاده -8

  گیرد.ها پس از گوارش آنزیمی صورت میگوارش میکروبی در آن (1

  ها کمتر از فشارخون گردش عمومی بدن است.فشارخون ریوی در آن (2

  شود.ها وارد میهای آنهوا به کمک مکش حاصل از فشار مثبت به شش (3

 کند. ر و جنین جلوگیری میبه هنگام بارداری نوعی پرده جنینی از اختالت خون ماد (4
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  (98سراسری)ست؟ای گوارش انسان درست ای لولههای عصبی دستگاه عصبی رودههای یاختهکدام عبارت، در ارتباط با شبکه -9

  کند.ی روده نفوذ میای دیوارهی ماهیچهفقط در الیه (1

  نماید.فقط میزان ترشح را در بخش روده تنظیم می (2

  دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند. تواند مستقل ازمی (3

  گیرد. ندرت تحت تاثیر دستگاه عصبی خودمختار قرار میهب (4

        (98سراسری)های پوششی پرز روده، چند مورد زیر ضروری است؟های گلوکز به یاختهدر انسان، به منظور ورود مولکول -10

پتاسیم          -ی سدیمفعالیت پروتئین انتقال دهنده -ب        ی پروتئینی در غشای یاخته های ویژهحضور مولکول -الف

 های غشایی تشکیل کیسه -د                            انرژی حاصل از شیب غلظت سدیم      -ج

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

 کند؟ طور مناسب کامل میگزینه، عبارت زیر را بهکدام -11

دهد تا با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز کند و به جانور امکان میی غذا کمک میساختاری که به ذخیره..، ......در..........» 

   (98سراسری)« ...................... ....... خود را تامین کند

  ی آمیالز قرار دارد.در باالی غدد ترشح کننده –ملخ  (1

  تا حدود زیادی به آبگیری مواد غذایی می پردازد. –گوسفند  (2

  هایی برای خرد کردن بیشتر مواد غذایی دارد.دندانه –کرم خاکی  (3

 نماید. مواد غذایی را ابتدا به بخش عقبی معده وارد می –خوار پرنده دانه (4

ذخیره ، شودی گوارش ابتدا به آن وارد میلهدر یک فرد بالغ، آهن آزاد شده از هموگلوبین در داخل اندامی از بدن که خون لو-12

     (98سراسری)ی این اندام صحیح است؟ گردد، چند مورد، دربارهمی

 در تولید کلسترول نقش دارد.  –الف       

 های قرمز خون تاثیرگذار است. بر سرعت تولید یاخته – 

 نماید. های بنیادی خود، گویچه قرمز تولید میاز طریق یاخته – 

 های آن بسیار زیاد است. های پوششی در مویرگی یاختهفاصله – 

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


