
 زيست شناسي به روش پزشكي 

  )عملكرد هاي سلولي٣    )شيمي سلولي٢    ) ساختار هاي سلولي١سلول ها: غشا ء  

  ساختار هاي سلولي :

اين مايع ممكن است اندام هايي تك غشاء يا چند غشاء سلول عبارت است از غشائي كه دور مايع درون سلولي را فرا گرفته است. درون 
  ايجاد بشود.

  نكته : سيتوسل عبارت است از مايع درون سلول به عالوه غشاء سلولي.

  سيتوپالسم عبارت است از سيتوسل به عالوه اندامك هاي غشاء دار به غير از هسته.       

  سته.سيتوپالسم به عالوه هپروتوپالسم عبارت است از       

  )شيمي سلولي:٢

  شركت كرده اند. پيد ها،كربوهيدرات ها و پروتئين هادر ساختار غشاء هاي سلولي لي

  الف : ليپيد هاي غشائي :

  )كلسترول ها٢    )فسفوليپيد ها١در غشاء سلول ها دو نوع ليپيد مشاهده ميشود: 

  فسفوليپيد ها:

 ت و يك دم آبگريز دارند.فسفوليپيد ها مولكول هايي ليپيد هستند كه يك سر آبدوس

  

نكته : داشتن سر آبدوست و دم آبگريز توسط فسفوليپيد ها باعث دواليه شدن غشا هاي سلولي ميشود يعني هر غشاء سلولي از دواليه 
  فسفوليپيدي تشكيل شده است.

  كلسترول ها :

دارند قسمت آبدوست كوچكتر از قسمت آبگريز بوده ، و ليپيد هايي هستند كه مانند فسفوليپيد ها يم سمت آبدوست و يك سمت آبگريز 
  در يا به سمت خارج از غشاء ( در تماس با مايع بين سلولي) و يا به سمت داخل سلولي ( در تماس با مايع داخل سلولي ) مي باشد.

  

  



  كربوهيدارت ها :

شود.اين مولكول ها همواره در سمت خارج غشاء سلولي كربوهيدرات ها هيچ گاه به صورت مولكول هايي جدا در غشا سلول ها مشاهده نمي
  ديده ميشوند و به صوت چسبيده به ليپيد ها يا پروتئين ها در ساختار غشاء سلولي شركت ميكنند.

  نكته : به مولكولي از كربوهيدرات متصل به ليپيد ساخته شده است گليكو ليپيد ميگويند.

  به پروتئين ساخته شده است گليكو پروتئين ميگويند. به مولكولي كه از كربوهيدرات متصل       

  پروتئين ها : 

  پروتئين هاي شركت كننده در ساختار غشاء هاي سلولي بر اساس چگونگي حضور خود در غشا به دو گروه تقسيم بندي ميشوند.

      ب : غيرسرتاسري    الف : سرتاسري

  پروتئين هاي سرتاسري غشاء : 

  ر هر دو طرف غشاء سلولي مشاهده ميشوند ،پروتئين هاي سرتاسري ميگويند.پروتئين هايي از غشا كه د

  ب : پروتئين ها ناقل  الف : پروتئين هاي كاناليپروتئين هاي سرتاسري انواع مختلفي دارند كه دو گروه از آنها عبارتند از : 

  ب : گاهي باز گاهي بسته  الف : هميشه باز يا نشتيانواع پروتئين هاي كانالي : 

  پروتئين هاي غير سرتاسري :

  پروتئين هايي هستند كه فقط در يك سوي غشا ديده ميشوند. اين پروتئين ها  نيز مانند پروتئين هاي سرتاسري انواع مختلفي دارند .

  

  

  سرتاسري  غيرسرتاسري  

  

  

  



همچنبن كربوهيدارت هاي غشاء دارند.نكته : پروتئين هاي سرتاسري و غير سرتاسري هر دو هم هم بخش آبدوست و هم بخش آبگريز 
  فاقد بخش آبگريز بوده و فقط بخش آبدوست دارند.

  عملكرد هاي سلولي : 

  فسفوليپد ها :

فسفوليپيد ها مانند سدي در مقابل آب و مواد محلول در آن ايجاد ميكنند و اجازه عبور به اين مواد را نمي دهند . اين مواد از طريق 
  ول و به مقدار مشخص وارد ميشود بنابراين ميگويند سلول ها نفوذ پذيري انتخابي دارند.پروتئين ها به داخل سل

  نكته : گاهي مولكول هاي آب و ذرات يون ها به علت كوچكي به مقدار بسيار محدود از غشاء هاي سلولي وارد سلول ها مي شوند.

  كلسترول ها :

  ياليت غشاء ميشود.در غشاء سلول هاي جانوري يافت ميشود و باعث حفظ س 

  كربوهيدرات ها :

  در سمت خارج غشاء هاي سلولي يافت ميشود و وظايف متنوعي از جمله كمك به اتصاالت سلولي ،دريافت سيگنال و ..... را انجام ميدهند.

  پروتئين ها :

ولي ،ايفا كردن نقش پذيرنده، نقش آنتي پروتئين ها وظايف بسيار گوناگوني را در غشائ هاي سلولي بر عهده دارند از جمله : اتصاالت سل
  ژني و از همه مهم تر كمك به تبادالت مواد.

  تبادالت غشائي : 

ا تبادالت غشائي يا از طريق اليه فسفوليپيدي از بين اين مولكول ها انجام ميشود و يا از طريق موكول هاي پروتئيني انواع اين تبادالت ر
  ميتوان در دو گروه تقسيم بندي كرد :

  الف : تبادالتي كه نياز به انرژي زيستي ندارند : مثل انتشار و انتشار تسهيل شده.

  ،اگزو سيتوز و اندوسيتوزب : تبادالتي كه نياز به انرژي زيستي دراند : مثل انتقال فعال 

ز سلول نيز از قانون هاي باال تبعيت نكته : وقتي از تبادل حرف ميزنيم منظور صرفا انتقال مواد به داخل سلول نمي باشد بلكه خروج مواد ا
  ميكند

  انتشار :

تبادل مواد از عرض غشاء ، در جهت شيب غلظت و بدون نياز به انرژي را كه يا از طريق پروتئين ها و يا از بين مولكول هاي فسفوليپيد 
  انجام ميشود.

  نكته : انتشار مربوط به آب را اسمز ميگويند. 

حيطي به جذب آب را فشار اسمزي ميگويند . در بين دو محيط هركدام غلظت بيشتري داشت ،فشار اسمزي نكته : فشا اسمزي : تمايل م
  بيشتري را نيز داراست.

  غلظت عبارت است از :  حاصل تقسيم تعداد ذره بر حجم

  



  انتشار تسهيل شده : 

ساده انجام بگيرد از ظريق انتشار ساده انجام مي تبادل مواد از عرض غشا براساس شيب غلظت، در صورتي كه نتواند از طريق انتشار 
پذيرد. انتشار ساده نياز به انرژي زيستي ندارند ولي به پروتئين هاي سرتاسري خاصي به نام پروتئين هاي كانالي ( چه نشتي و چه گاهي 

  روده به فضاي بين سلوليمثل خروج (نه ورود ) گلوكز و اغلب آمينو اسيد ها از سلول باز گاهي بسته) ، نيازمند است.

  انتقال فعال :

انتقال مواد از عرض غشا در خالف جهت شيب غلظت براي مولكول هاي كوچك از طريق انتقال فعال انجام ميشود.انتقال فعال نيازمند به 
د ها به داخل سلول هاي انتقال گلوكز و اغلب آميواسي مي باشد. هاي سرتاسري خاصي به نام پروتئين هاي ناقل انرژي زيستي و پروتئين

  روده از داخل فضاي روده

  انواع انتقال فعال :

  الف : انتقال فعال اوليه :

  عبارت است از انتقال يك ماده از عرض غشا با صرف انرژي زيستي

  ب :انتقال فعال ثانويه :

  ت يا خالف جهت يكديگر منتقل بشوند..عبارت از تبادل دو ماده از عرض غشا با مصرف انرژي زيستي اين دو ماده ممكن است به يك جه

  

  

  آندوسيتوز و اگزوسيتوز : 

تبادل مواد از عرض غشاء در خالف جهت شيب غلظت براي مولكول ها و ذره هاي درشت از طريق آندوسيتوز يا اگزوسيتوز انجام مي 
  شود،اين فرآيند نيازمند انرژي زيستي و پروتئين هاي مخصوص مي باشد.

  نكته : 

نياز داريم بايد توجه  ATPگوئيم عملي در سلول به انرژي زيستي نياز دارد به اين معني نيست كه حتما براي انجام شدن عمل به وقتي مي
  .انرژي مورد نياز خود را تامين بكندATPداشت كه ممكن است واكنش از طريق ديگري غير از 

  بافت هاي جانوري : 

  به گونه اي تمايز يافته اند كه در جهت انجام كاري واحد كنار هم جمع شوند.بافت عبارت است از مجموعه سلول هايي كه 

سلول هاي بدن درون مايعي به نام مايع ميان بافتي يا ميان سلولي كنار هم جمع شده اند كه به مجموع اين مايع هاي ميان بافتي محيط 
  داخلي ميگويند.



ين مايع هايي مثل اشك ، بزاق ، ادرار ، عرق و ........ جزء محيط داخلي محسوب نكته : بايد توجه داشت كه مايع داخلي سلولي و همچن
  نميشوند.

  الف : پوششي   ب : پيوندي    ج : ماهيچه اي      د : عصبي بافت هاي جانوي : 

  )عملكرد٣    )ويژگي هاي ساختاري بافتي٢  بافتي ريخت شناسي )ويژگي هاي١

  ويژگي هاي ريخت شناسي بافتي : 

  : هاي جانوري را براساس شكل سلولي به سه گروه تقسيم بندي ميكنند بافت

  ج : مكعبي   الف : سنگفرشي       ب : استوانه اي

  سنگفرشي : 

، مري ،كيسه هاي هوايي ،سطوح داخلي عروق  سلول هاي پوششي به شكل سنگفرشي هستند كه در مناطق مختلفي از جمله پوست
  و.......

  استوانه اي :

  هاي پوشاننده روده باريك و معده ميباشندسلول 

  مكعبي : 

  سلول هاي تشكيل دهنده لوله هاي ادرار ساز يا نفرون ها ميباشند .

بافت هاي پوششي گاهي در بعضي مناظق مانند پوست به جاي اينكه از يك اليه سلولي تشكيل بشوند از چنداليه سلولي تشكيل نكته : 
  نگفرشي چند اليه هستندميشوند . مثل پوست و دهان كه س

  .نكته : در روي پوست يك اليه ضخيم سلول هاي مرده وجود دارد كه باعث حفاظت از بافت هاي زنده زيرين ميشوند

  كه تقسيمات سلولي پي در پي دارند.نيز از بافت پوششي سنگفرشي چند اليه است. و مري  نكته :  بافت پوششي دهان

اليه است اين بدان معنا نيست كه تمام اليه هاي آن از يك نوع سلول باشد بلكه نام گذاري فقط بر نكته : وقتي ميگوئيم بافتي چند 
  اساس اليه بااليي انجام ميگيرد.

   

  
  

  سنگفرشي  

  مكعبي  



  

  ويژگي هاي ساختار هاي بافتي : 

دارند . غشا پايه فاقد سلول مي باشند و از پروتئين بافت هاي پوششي در زير خود براي تغذيه و اتصال به بافت هاي زيرين خود غشاء پايه 
  ها و گليكو پروتئين هايي تشكيل شده اند.

بافت هاي پوششي فضاي بين سلولي بسيار اندكي دارند بنابراين  عروق خوني ميتواند به آنها وارد شود، و مواد غذايي از طريق غشاء پايه 
  به آنها مي رسد. مايع بين سلولي اندكي دارند.

  عملكرد هاي بافتي : 

  بافت ها بر اساس نوع وظيفه اي است كه بر عهده دارند متناسب است.شكل و ويژگي هركدام از 

  بافت پوششي بر اساس وظيفه اي كه بر عهده دارند به دو گروه تقسيم ميشوند : 

  غدد درون ريز و برون ريزالف : پوشاننده ها              ب : 

  پوشاننده ها : 

  پوشاندن سطح بدن و لوله هاي بدن ( گوارشي،تنفسي،ادراري،تناسلي ) و همچنين سطح داخلي عروق رابر عهده دارند. وظيفه

  به سلول هايي پوششي كه مخاط (مخلوطي از آب،يون ها ، گليكو پروتئين ها،آنزيم ها ......  ) ترشح ميكنند بافت مخاطي ميگويند.

  دفاع از بدن و....... نقش دارد. نكته : بافت مخاطي در گوارش ، بلع ،

  غدد :

  غدد چه درون ريز باشند و چه برون ريز از تمايز و گرد هم آيي بافت هاي پوششي به وجود آمده اند.

نكته : غده بخشي كه ماده اي را ساخته و ترشح ميكند .اگر اين ماده به فضاي داخلي ريخته شود به آن هورمون ميگويند و اين نوع غده 
  غدد درون ريز محسوب ميشود.،جزء 

بافت پوششي سنگفرشي داراي تقسيمات سلولي متعدد بنابراين در مناطق دهان و مري قرار دارند تا در مقابل صدمات خارجي به نكته : 
  سرعت ترميم بشوند. بافت استوانه اي براي جذب مواد مناسب مي باشند در نتيجه ساختار معده و روده را تشكيل مي دهند .

  افت هاي پيوندي : ب

بافت هايي كه وظيفه اتصال فيزيكي يا اتصال از طريق تبادل مواد، بين نقاط مختلف بدن را بر عهده دارند بافت هاي پيوندي ناميده 
  ميشوند.

  در بدن انسان شش نوع بافت پيوندي وجود دارد : 

  )خون٦)چربي  ٥)استخوان  ٤)غضروف  ٣)سست  ٢)متراكم  ١

  متراكم :بافت پيوندي 

در بافت پيوندي متراكم نسبت به بافت پيوندي سست : فضاي بين سلولي كمتر ، ماده بين سلولي كمتر ، تعداد سلول ها كمتر و مقاومت 
 نسبت بهدر برابر انعاطاف نيز مقاومت كمتري از هود نشان مي دهد .در عوض مقدار رشته هاي كالژن آن و همچنين ميزان مقاومت 

  وع بافت نسبت به بافت پيوندي سست بيشتر است.كشش در اين ن



،ماده ي بين سلولي در بافت هاي پيوندي نقش مهم تري را ن داراي فضاي بين سلولي و فضاي بين سلولي دارندنكته : همه بافت هاي بد
د مشابهي هستند ولي مقدار اين ،ماده ي زمينه اي همه بافت هاي پيوندي به جز خون، داراي انواع موانسبت به ساير بافت هاي بدن دارد 

مواد در ماده زمينه اي بافت هاي مختلف بر اساس نوع وظيفه اي كه بر عهده دارند متفاوت است هرچه بافت پيوندي محكم تر باشد 
  مقدار رشته هاي پروتئيني كالژن آن نسبت به ساير رشته هاي پروتئيني موجود در ماده زمينه اي بيشتر است.

  ست : بافت پيوندي س

عوض رشته هاي پروتئيني االستيك را بيشتر از بافت پيوندي سست نسبت به بافت پيوندي رشته اي رشته هاي كالژن كمتري دارد در 
 بافت هاي متراكم دارد بنابراين مقدار انعاطف آن بيشتر از بافت هاي متراكم بوده ولي مقاومت در برابر كشش آن كمتر از بافت متراكم مي

  باشد.

  .نكته : بافت پيوندي سست در روده و بخش هاي مختلف بدن مشاهده ميشود

  پروتئيني ،گليكو پروتئين ها،مواد معدني و ...... مي باشند. ي از رشته هايه ايوعه زمينه اي در بافت هاي پيوندي كه مجمنكته : ماد

  بافت پيوندي غضروف :

مي باشد. رشته هاي پروتئيني از نوع االستيك به مقدار زياد در ماده زمينه اي غضروف اين بافت داراي ماده زمينه اي با موادمعدني زياد  
يافت مي شود. غضروف ها مانند بافت پوششي عروق خوني را به طور مستقيم در يافت نميكنند بنابراين ترميم در آنها به كندي انجام 

  جلوگيري از خوردگي استخوان ها در محل غضروف ها ميشوند. ميشود ،اين نوع بافت پيوندي در محل مفاصل يافت ميشوند و باعث

  بافت پيوندي استخوان :

الژن به اين بافت داراي ماده زمينه اي با ماده معدني بسياز زياد از جمله كلسيم و فسفات دارد همچنين رشته هاي پروتئيني از نوع ك
  يشود.مقدار فراوان و سيار بيشتر از بقيه رشته هاي پروتئيني يافت م

  بافت پيوندي چربي : 

اين بافت وظيف ذخيره انرژي ضربه گيري و ..... را برعهده دارد.سلول ها به شكل انگشتري هستند كه نگيم اين اگشتر را هسته بافت 
  چربي تشكيل ميدهد،افزايش حجم توده چربي از طريق ذخيره چربي رشد اين بافت محسوب نميشود زيرا غير قابل بازگشت نيست

  فت خون :با

  ......بافت خون وظايف بسيار متنوعي را انجام ميدهند،از جمله انتقال مواد ،انتقال گاز هاي تنفسي ،دفاع از بدن در برابر عوامل بيگانه و ..

  د ،گلبول هاي قرمز.بافت هاي خوني دو نوع سلول دارند :گلبول هاي سفي

راي رشته هاي پروتئيني است كه در ماده بين سلولي ساير بافت هاي پيوندي يافت ماده بين سلولي بافت خون،پالسما نام دارد .پالسما دا
  نميشود اين رشته هاي پروتئيني براي انعقاد خون و.......... به كار گرفته ميشوند.

  نكته : بايد توجه داشت پالكت هايي كه در خون هستند جز سلول هاي خوني نيستند.

  بافت هاي ماهيچه اي :

  راساس شكل سلول هاي تشكيل دهنده به سه دسته تقسيم ميكنند :ب بافت هاي ماهيچه اي 

  الف : بافت ماهيچه اي اسكلتي        ب : بافت ماهيچه اي قلبي         ج : بافت ماهيچه اي صاف

  



  بافت ماهيچه اي اسكلتي  :

ارند اين ماهبچه ها اغلب يك يا دوسر متصل به استخوان دارند اين ماهيچه تنها نوع بافت ماهيچه اي هستند كه امكان حركت ارادي د
  چند هسته بوده و منظره مخطط به خود ميگيرند.

نكته : بافت هاي ماهيچه اي اسكلتي همواره به صورت ارداي حركت نميكنند در حركات مثل حركات انعكاسي ميتوانند به صورت غير 
  ارادي به حركت در آيند.

  ي :بافت ماهيچه اي قلب

قلب مشاهد ميشود سلول ها برخالف بافت هاي ماهيچه اي ديگر منشعب هستند بنابراين ازقانون همه يا هيچ پيروي اين بافت فقط در 
  ميكنند،سلول هاي اين نوع ماهيچه يك يا دوهسته اي بوده و مانند ماهيچه هاي اسكلتي منظره مخطط دارند

  بافت ماهيچه اي صاف : 

در قسمت هاي مختلف بدن نقش دارد همواره مثل ماهيچه هاي قلبي غير خود به خودي مي باشند.دوكي شكل  اين بافت ماهيچه اي
  بوده ،مخطط نيستند و سلول ها تك هسته اي مي باشند.

  بافت عصبي :

  پشتيبان سلول هاي بافت عصبي دو نوع هستند : الف : نورون ها يا سلول هاي عصبي   ب : سلول هاي غير عصبي يا سلول هاي 

  سلول هاي عصبي در تحريك انواع سلول ها مثل سلول هاي عصبي ديگر سلول هاي ماهيچه اي و .... نقش دارند.

  لوله گوارش : 

  )عملكرد ٣)بافت تشكيل دهنده ٢) موقعيت اندام ها و بخش ها ١در بررسي ساختار لوله گوارش سه بخش را مورد بررسي قرار مي دهيم : 

Anatomy  : ( موقعيت اندام ها و بخش ها)  

  

  لوله گوارش انسان از دهان آغاز شده و به مخرج ختم مي شود :

  ) معده ٥) اسفنتگر انتهايي مري (كارديا) ٤) اسفنگتر ابتدايي مري ٣) حلق ٢)  دهان ١لوله گوارش از باال به پائين شامل : 

  ) روده كور ١٠) اسفنتگتر بين روده كوچك و روده بزرگ ٩روده كوچك  ) ادامه٨) دوازده ٧) اسفنگتر انتهايي معده (كارديا) ٦

  ) اسفنگتر خارجي مخرج١٥) اسفنگتر داخلي مخرج ١٤) راست روده ١٣) روده بزرگ ١٢) آپانديس ١١

  



  الحاقات لوله گوارش :

 ) پانكراس ٤) كيسه صفرا ٣) كبد ٢) غدد بزاقي ١شامل : 

  دهان : 

  ان ها و سه جفت غدد بزاقي مي باشد .ا تشكيل ميدهد شامل دندقسمت ابتدايي لوله گوارش ر

  دندان در حفره دهان داريم ٣٢الي  ٢٨نكته : در دوران كودكي بيست دندان شيري و در دوران بعدي 

ات اين غدد از نكته : در حفره دهان سه جفت غده بزاقي وجود دارد كه به ترتيب بنا گوشي، زير زباني و زير فكي ناميده مي شوند . ترشح
  طريق مجرايي به حفره دهان تخيله مي شود .

  حلق : 

. راه بيني توسط زبان كوچك ، راه ناي توسط حنجره و اپلي گلوت و راه ناي حلق چهار راهي است كه به دهان، بيني، مري و ناي راه دارد 
  توسط اسفنگتر ابتدايي ناي محافظت مي شود .

  مري : 

مواد غذايي را از دهان به معده، انتقال مي دهد. مري دو اسفنگتر دارد كه يكي ابتدا و ديگري در انتهاي مري مري مسيري است كه آب و 
قرار دارد، اسفنگتر انتهايي مري، كارديا نام دارد. بايد توجه داشت كه در هنگام بلع مواد غذايي ممكن است مقداري هوا نيز وارد معده 

  بشود.

  معده : 

  تگر انتهايي به نام پيلور دارد كه در قسمت راست بدن قرار دارد. يك اسفنت در طرف چب بدن كه معده اندامي اس

  دوازدهه : 

قسمت ابتدايي روده باريك مي باشد،ترشحات پانكراس،مواد خارج شده از معده و ترشحات كبد به اين محل مي ريزند. دوازدهه در قسمت 
  راست بدن مي باشد.

  روده باريك : 

لي جذب و گوارش مواد است، در قسمت انتهايي روده باريك كه در سمت راست بدن است اسفنگتري بين روده باريك و روده محل اص
  بزرگ قرار دارد كه عبور مواد از روده باريك به روده بزرگ را كنترل ميكند .

  روده بزرگ :

شكيل شده است. كولون باال رو در سمت راست بدن و كولون روده بزرگ از سه قسمت كولوون باال رو، كولون افقي و كولون پائين رو ت
  پائين رو در سمت چپ بدن قرار دارد.

  ابتداي روده بزرگ روده كور نام دارد كه به زائده ي، انگشت مانند آپانديس ختم مي شود.

  راست روده :

  فنگتر خارجي آن ارادي است .ي و اسدر انتهاي لوله گوارش قرارد دارد دو اسفنگتر دارد كه اسفنگتر داخلي آن غير اراد

  كبد :



  بزرگترين غده بدن است كه در سمت راست بدن مي باشد. كبد هم بخش درون ريز و هم بخش برون ريز دارد

  پانكراس :

  رون ريز و هم بخش برون ريز دارد. در زير معده قرار داردغده اي است كه مانند كبد هم بخش د

  كيسه صفرا :

   مي شوند. غليظ تردر سمت راست بدن و در زير كبد قرار دارد و ترشحات كبد در آنجا 

  

  

The tissue of digestion system:  

در سرتاسر لوله گوارش از خارج به داخل انواع بافت يكساني مشاهده ميشود ولي تعداد اين اليه ها و عملكرد آنها در بخش هاي مختلف 
) بافت ٤) بافت پيوندي ٣)بافت ماهبچه اي ٢) بافت پيوندي ١ابن اليه ها از خارج به داخل عبارت است از :لوله گوارش فرق ميكند 

  ماهيچه اي

توجه: اين قسمت از لوله گوارش بر اساس آخرين تغييرات كتاب درسي توضيح داده شده پس ممكن است مطالبي از آن نسبت به اولين 
  .سري چاپ كتاب يازدهم فرق داشته باشد

  دهان:

دهان ابتدايي ترين قسمت لوله گوارش است بافت داخلي آن از نوع پوششي سنگفرشي چند اليه ميباشد اين بافت داراي قدرت تقسيم 
بسيار بااليي ميباشد.  در زير مخاط آن بافت پيوندي عروق خوني،لنفي و اعصاب را در بر ميگيرد. قسمت خارجي تر دو اليه بافت ماهيچه 

بافت  ترتيب از داخل به خارج حلقوي و طولي ميباشند. آخرين اليه بافتي پيوندي كه سرتاسر اين مجموعه را در بر ميگرد.است كه به 
  )سلول هايي كه در تشكيل سلول هاي جوانه هاي چشايي نقش دارند١سنكفرشي چنداليه روي زبان به سه گروه سلول تقسيم ميشود:

  ) سلول هاي پوشاننده عادي سطح٣دارند و بافت مخاطي ناميده ميشوند ) سلول هايي كه در ترشح مخاط دخالت٢

نكته: در سطح كتاب درسي سلول هاي جوانه هاي چشايي فقط در سطح كتاب ديده ميشوند ولي امروزه طبق پژوهش هاي جديد 
  مشخص شده در حلق مري و حختي زبان كوچك هم سلول هاي گيرنده چشايي ديده ميشود

  حث نميگنجدبلحاظ آناتومي تقسيم بند هاي متفاوتي دارد كه در حوصله نكته: دهان از 

  حلق:

بافت پوششي آن سنگفرشي چنداليه ميباشد تعداد اليه هاي ماهيچه اي آن دو اليه ميباشد كه از داخل به خارج حلوقي و طولي ميباشند 
  همچنين خارجي ترين بخش آن را اليه اي پيوندي احاطه ميكند.

  مري: 

ي حالتي پوششي داخلي آن سنگفرشي چنداليه ميباشد داراي دواليه بافت ماهيچه اي ميباشد كه اين ماهيچه ها در انتهاي مربافت 
بايد توجه داشت همانند حلق و دهان اين اليه از داخل به خارج حلقوي و اسفنگتري به خود ميگيرند كه نام اين اسفنگتر كارديا نام دارد.

  ترين بخش آن بافتي پيوندي ميباشد.طولي ميباشند و خارجي 

  معده:



داخلي ترين قسمت معده از بافت پوششي استوانه اي يك اليه تشكيل شده است معده برخالف دهان،حلق و مري كه دواليه ماهيچه اي 
اليه خارجي آن طولي دارند از سه اليه ماهيچه اي تشكيل شده است كه داخلي ترين اليه آن البه ماهيچه اي مورب،اليه مياني حلقوي و 

خارجي تريم بافت تشكيل دهنده معده نيز بافت پيوندي ميباشد.اليه اي ماهيچه معده در محل اتصال به روده كوچك به صورت  ميباشد
  اسفنگتري در آمده است نام اين اسفنگتر پيلور نام دارد.

  )سلول هاي ناحيه حاشيه اي٢)سلول هاي ناحيه پيلوري ١سلول هاي معده از ديدگاه فيزيولوژيست ها به دو گروه عمده تقسيم ميشود:

  ) سلول هاي ناحيه پيلوري:١

  )درون ريز٣)موسين ساز ٢) اصلي ١شامل سه نوع سلول ميباشند: 

  ) سلول هاي ناحيه حاشيه اي: ٢

  ) درون ريز٣) موسين ساز ٢) اصلي ١

  بررسي خواهد شدتوجه: عملكرد سلول هاي باال در بخش فيزيولوژي دستگاه گوارش 

  روده باريك:

بافت تشكيل دهنده روده باريك از نوع استوانه اي تك اليه ميباشد اين بافت فاقد مژه يا مژك ميباشد بايد توجه داشت كه در روده باريك 
  ما با سه مفهوم در كنكور مواجهيم:

  )چين: ١

  ه ماهيچه اي ديده ميشودبه چين خوردگي بافت روده چين ميگويند در چين زير مخاط، مخاط و الي

  ) پرز: ٢

  به چين خوردگي دسته اي از سلول هاي بافت مخاط پرز ميگويند 

  )ريز پرز:٣

  به چين خوردگي غشاء سلول هاي بافت روده باريك ريز پرز ميگويند. 

  روده بزرگ:

و يا ختي در مواردي ديده ريز پرز كمتربافت مخاطي روده بزرگ پوششي استوانه اي تك اليه ميباشد در اين قسمت ميزان چين و پرز و 
   نميشود.

  راست روده: 

  قسمتي از لوله گوارش كه به اسفتگتر هاي داخلي و خارجي مخرج ختم ميشود

  غدد: غدد دستگاه گوارش چه درون ريز و چه برون ريز از بافت پوششي تشكليل يافته اند.

  

  

  



The physiology of digestion system:  

  دهان:

ل شروع گوارش مكانيكي و محل شروع گوارش شيميايي كربوهيدرات ها ميباشد همچنين در دهان موادي از قبيل دارو ها،الكل دهان مح
و ..... جذب ميشوند فضاي دهان توسط بزاق مملو ميشود. بزاق مخلوطي از ترشحلت غدد بزاقي و بافت مخاطي(بافت پوششي ترشح كننده 

  مخاط) دهان ميباشد.

جفت غده بزاقي دو غده بناگوشي بزرگترين غدد بزاقي هستند اين دو غده حجم زياد اما رقيقي از مواد را ترشح ميكنند درون  از ميان سه
  ترشخات اين دو غده آنزيمي متعلق به دسته آميالز ها به نام پتيالين وجود دارد كه نشاسته را به طور نسبي(نه كامل) تجزيه ميكند

  نكته: 

نشاسته توسط آنزيم پتيالين  بايد توجه داشت كه گلوكز هايي كه در تشكيل نشاسته نقش دارند را به شكل تركيب مولكول در تجزيه 
گلوكز بريزيم ابتدا دو تركيب ٣٠هايي دوتايي به نام مالتوز(قند جوانه جو) خارج ميكنند يعني به طور مثال پتالين را روي نشاسته اي با 

  گلوكزي...... ٢٦دفعه بعد دوباره تركيب دو گلوكزي مالتوز جدا ميشود و تركيب  هم حاصل ميشودگلوكزي جدا از  ٢٨دو گلوكزي و 

انعكاسي مثل بلع و سرفه و ... در  د بنابراين اعصاب حركتي كه دريافت ميكنند ارادي ميباشد اما حركاتيآن عملي ارادي دارنماهبچه هاي 
  آن ديده ميشود

  قص مشاهده ميشود كه كتاب درسي به آن اشاره اي نكرده است.بين دهان و حلق نيز اسفنگتري نا

بزاق دهان خاصيت ضد ميكروبي دارد اين خاصيت بزاق مرهون آنزيم هاي متفاوتي مثل: ليزوزيم،الكتوفرين و..... ميشود. آنزيم ليزويم 
حافظي به نام كپسول بر روي ديواره سلولي در ديواره سلولي اغلب باكتري ها را از بين ميبرد قيد اغلب در  كتاب درسي به خاطر وجد م

  كه باعث عدم دسترسي آنزيم ليزويم به ديواره سلولي باكتري ميشود. بعضي باكتري ها ميشود

  بزاق همچنين به حس چشايي كمك ميكند و با حل كردن مواد غذايي در خود باعث رسيدن اين مواد به گيرنده ها ميشود

است يعني غذاي جويده شده را به صورت تكه تكه و منسجم در مي آورد و باعث تسهيل در بلع ميشود  بازق همچنين در بلع نيز موثر
  بزاق در تكلم نيز نقش موثري دارد ترشح بزاق در حواب به مقدار قابل توجهي كاهش ميابد ولي متوقف نميشود.

  ميتوان بيكربنات آب و ساير يون ها را مشاهده نمود.نكته: در تركيبات بزاق عالوه بر آنزيم هاي متعددي از جمله پتيالين 

موسين گليكوپروتئيني است كه در بزاق وجود دارد اين گليكو پروتئين با جذب آب به موكورز تبديل ميشود اين تركيب باعث به دام 
  انداختن ميكروب ها ميشود و اين ميكروب ها در اثر بلع توسط اسيد معده نابود ميشوند

  نات موجود در بزاق خاصيت قليليايي دارد و باعث حفاظت شيميايي از مخاط دهان ميشودنكته: بيكرب

2o + Co2H                        3co2H              + + H -3Hco 

  به اسيدي ضعيف به نام اسيد كربنيك تبديل ميشود اين اسيد ضعيف به سرعت تجزيه شده و H+بيكربنات با تركيب با عامل اسيدي

  كربن دي اكسيد و آب آزاد ميكند

  :حلق

چهار راهي است كه ماهيچه هاي ابتدايي آن ارادي و ماهيچه هاي انتهايي آن غير ارادي ميباشند اين چهار راه از يك سو به دهان از 
ه ناي و حلق جدا كننده حلق و بيني، زبان كوچك ميباشد همچنين جدا كنندسويي به بيني و از سويي به مري و ناي ختم ميشود 

  اپيگلوت ميباشد



نام دارد حنجره ساختاري غضروفي دارد حنجره دري به نام اپيگلوت دارد كه با پائين رفتن خود راه  larynxنكته: ابتداي ناي حنجره يا 
  حنجره را ميبندد همانطور كه زبان كوچك با باال رفتن هود راه بيني را ميبندد

رفته و اپيگلوت پائين مي آيد و غذا به سمت مري هدايت ميشود نكته: در هنگام بلع زبان كوچك باال

  

  مري:

ماهيچه هاي مري صرفا غير ارادي هستند، در مري حركات غير ارادي لوله گوارش يعني حركات دودي و موضعي مشاهده ميشود بايد 
ي هستند بافت مخاطي مري با ترشحات توجه داشت كه در مري و معده بروز حركات دودي مخص تر و قابل تشخيص تر از حركات موضع

  خود حركت غذا را به سمت پائين آسان تر ميكند البته نبايد از نقش نيروي جاذبه در اين امر غافل شد.

نكته: حركات دودي مري باعث باز شدن دريچه كارديا و انتقال غذا به معده و همچنين پايان عمل بلع ميشود بايد توجه داشت بلع عبارت 
  .انتقال غذا از دهان به معده كه تمام آن غير ارداي ميباشد است از 

  نكته: ماهيچه هاي اراداي كه در بلع نقش دارند براي انجام عمل بلع به شكل انعكاسي عمل ميكنند.

  معده:

 

  اين جزوه به لطف الهي همچنان به صورت رايگان ادامه خواهد داشت

  دكتر مجيد عليوند


