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جزوه نکته و تست کنکور

زیست1

فصل چهارم
مبحث
تغذیه و گوارش
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بزرگترین جانور روی کره زمین وال گوژپشت می باشد*نکته:بزرگترین جاندار روی کره زمین درختی به نام سکویا می باشد به طولی حدود  111متر و از طویل ترین موجودات کره زمین کلپ ها که از جلبک
های قهوه ای می باشد
 -1جز
پستانداران

اوال ماهی نیست پس خط جانبی نداره
پرده سه الیه مننژ و دیافراگم دارد و مغز استخوان و دفاع اختصاصی
لقاح داخلی دارد و جفت تشکیل می دهد و رحم دارد

نکات
وال

قلب 4حفره ای و گردش خون بسته مضاعف دارد
 -2دارای شش است و با پژواک سازی از محیط اطراف تصویر ایجاد می کند و بیشتر قشر مخ انها احتماال به پردازش اطالعات در مورد
صداها می پردازد
 -3گوشت خوار است غذای موجود ماهی های کوچک و خرچنگ های ریز می باشد
 -4دندان ندارد به جای ان در دو طرف ارواره باالیی (ارواره پایین هیچی ندارد)چندین ردیف اندام شانه مانند وجود دارد
-5طول 11متر و وزن 12تن و وزن هر وعده غذایی نیم تن و گوارش شیمیایی غذا از معده جاندار از می شود

-1همه چیز خواران هم گوشت هم گیاه می خورن مثل انسان-مرغ –گنجشک –کرم خاکی
انواع موجودات
از نظر تغذیه

-2گیاه خواران گیاه و علوفه می خورن مثل:ملخ –گوریل –قورباغه نوزاد-گاو و گوسفند
-3گوشت خواران گوشت می خورن بیشتر شکارچی ان مثل:گرگ –قورباغه بالغ
این موجودات در سیستم گوارششان هم انزیم تجزیه کننده گلیکوژن دارند و هم نشاسته(امیالز)
نکته:

-1درون سلولی :مجموعه اتفاقاتی که داخل سلول رخ می دهد و اندامکی مثل لیزوزوم نقش دارد و باعث تجزیه غذا می شود

انواع گوارش

 -2برون سلولی:مجموعه اتفاقاتی که بیرون سلول ها رخ می دهد به طور مثال اثر انزیم های شیره گوارشی در روده و معده

*نکته :کرم کدو که انگل می باشد در روده ی انسان زندگی می کند و فاقد دهان و لوله گوارشی می باشد و گوارش درون و برون سلولی ندارد و مواد غذایی را اماده
از طریق پوستش جذب می کند
نکته ترکیبی:چون کرم کدو انگل است پس باعث افزایش ائوزینوفیل در بدن ما می باشد
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-1جزو کیسه تنان است مثل :عروس دریایی و شقایق دریایی
-2از دو الیه

الیه خارجی مکعبی مانند

سلول ساخته شده

الیه داخلی استوانه ای مانند

است

نکته  :بعضی از انها تاژک دارند و گوارش درون سلولی درون این سلول ها رخ می دهد

هیدر

-1غذا از طریق دهان وارد می شود
-2انزیم های هیدرولیز کننده توسط بعضی از سلول های الیه ی داخلی ترشح می شود
-3مراحل
تغذیه

 -3بعضی از سلول هایی که تاژک دارند انزیم را در سطح بدن شکار پخش می کنند
-4از طر یق اندوسیتوز تکه های غذا وارد سلول های الیه داخلی می شود و گوارش درون سلولی اتفاق می افتد
-5مواد گوارش نیافته از طریق دهان خارج می شود

نکته :دقت داشته باشید سلول های کیسه گوارشی هم می تواند تاژک داشته باشد و هم انزیم ترشح کند

نکات
ترکیبی

-1دارای شبکه عصبی است یعنی مغزو گره عصبی ندارد و ساده ترین دستگاه عصبی را دارد سال سوم فصل2
-2خون و دستگاه گردش مواد ندارد مثل همه کیسه تنان
-3تولید مثل

جنسی

غیر جنسی از نوع جوانه زدن سال سوم فصل 6

-4تبادل گازها با انتشار ساده و تمامی سلول هایش می تواند به طور مستقیم با اب به تبادل اب بپردازد
-5می تواند به اهستگی حرکت کند ولی معموال ثابت است
-6دقت داشته بشید این موجود جانور بی مهره است پس جز جــــــــانوران است
1ایشون دهان داره مثل انسان و جالبه درکتاب پیش مژکداران نیز که تک سلولی هستن شیار دهانی دارند
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بررسی لوله گوارش سه جانور کرم خاکی –ملخ –گنجشک
سنگدان:محل خرد کردن غذا به کمک سنگریزه ها و محل ذخیره موقتی غذا

چینه دان :محل نرم کردن غذا و محل ذخیره موقتی غذا

سنگدان
حلق
ترتیب لوله گوارش

دهان

کرم
خاکی

مانند

معده
مری

چینه دان

شروع
این موجود
گوارش

انسان

روده

معده ندارد

مخرج
شروع گوارش شیمیایی و محل اصلی جذب غذا

مکانیکی
-1این موجود برخالف دوتای دیگر حلق دارد

-2سلول های پوششی روده مکعبی می باشند

نکات قابل توجه :
-3معده ندارد

 -4موجودیست همه چیز خوار

-5در دو منطقه ذخیره موقت غذا دارد -1چینه دان -2سنگدان

-1از طریق پوستش تنفس می کند تنفس پوستی دارد
 -2ماده دفعی اش امونیاک بوده و اون رو هم از پوست دفع می کند (پوسته ادرار می کنه تنفس می کنه ماشااهلل)

نکات ترکیبی

 -3جز بی مهرگان محسوب میشه و سطح پوستش مایع مخاطی مانند وجود دارد دفاع غیر اختصاصی
-4ساده ترین گردش خون بسته را دارد و تعدا زیادی قلب لوله ای شکل دارد
-5ماهیچه های طولی و حلقوی داره که به کمک اونها حرکت می کنه
-6کرم خاکی جز کرم کرم های حلقوی می باشد

نکاتی دیگر سر کالسی:بنویس زودددد
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دهان
سنگدان
معده
ترتیب لوله
گوارش

شروع گوارش مکانیکی

حلق

به کمک ارواره ها

مری

چینه
دان

مخرج
ادامه گوارش
مکانیکی

ملخ

روده

محل اصلی
گوارش شیمیایی
و جذب غذا

فقط در روده اب جذب می
شود و مدفوع فشرده می شود

-1دز اطراف معده کیسه هایی وجود دارد به نام کیسه های معدی که انزیمهای گوارشی درون انها ساخته می شود
-2موجودیست گیاه خوار-3روده ملخ که فقط اب جذب می کند مشابه روده بزرگ انسان و هزار ال نشخوار کنندگان می باشد
نکات قابل توجه
-4کیسه های معدی ابتدای معده قرار گرفته اند و انتهای معده کیسه ای وجود ندارد
-5در سه منطقه ذخیره موقتی غذا دارد چینه دان –سنگدان-معده
-1جز حشرات و بی مهرگان و بندپایان می باشد و ماده دفعی ا ش اوریک اسید می باشد
-2گردش خون باز با قلب لوله ای شکل و دارای همولنف می باشد(خون+لنف+مایع بین سلولی قاطی شده)
-3تنفس نایی دارد یعنی در همولنف ملخ اصال گازهای تنفسی یافت نمی شود (تو کتابم رنگی برای همولنف نکشیده)
-4دستگاه عصبی با طناب شکمی دارد که هر قطعه از بدن گره عصبی خودش را دارد
-5حواستون باشه طبق شکل کتاب قلب لوله ای ملخ باالی لوله گوارش قرار دارد

نکات ترکیبی

-6در تعیین جنسیت کروموزوم yوجود ندارد و با جنس نر است نر 22+XO :ماده22+XX:
-1اسکلت خارجی با جنس کیتین دارد
-8چشم مرکب داردو چشمش از تعداد زیادی واحد مستقل بینایی تشکیل شده است
-9قلب لوله ای ان در سطح پشتی قرار دارد و لوله گوارشی در میانه بدن و طناب عصبی در سطح شکمی
 -11دفاع فقط غیر اختصاصی دارد و سلول های مشابه فگوسیت ها را دارد

نکاتی دیگر سر کالسی:بنویس زودددد
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گنجشک
معده
سنگدان
ترتیب لوله
گوارش

دهان

حلق

مری

روده
مخرج

چینه دان
شروع گوارش
مکانیکی و شیمیایی

ادامه گوارش

ادامه گوارش شیمیایی و

مکانیکی

محل اصلی جذب غذا و اب

 -1معده مابین چینه دان و سنگدان قرار گرفته و با ماهیچه های قوی خود گوارش مکانیکی را شروع می کند
-2موجودیست همه چیز خوار
نکات قابل توجه
 -3در دو محل گوارش مکانیکی دارد معده و سنگدان در دو محل گوارش شیمیای دارد معده و روده
در این موجود در سه منطقه خیره موقتی غذا دارد -1چینه دان -2سنگدان -3معده
-1دارای 9کیسه ی هوایی با جریا ن هوای یکطرفه
-2تعیین جنسیت با موجود ماده

ماده ZW :نرZZ:

-3ماده دفعی اوریک اسید(بلور)
-4دارای گردش خون بسته و قلب 4حفره ای و مضاعف مانند پستانداران
-5چون مهره دار است پس دفاع اختصاصی و گلبول سفید دارد (لنفوسیت اینا)
-6بالهای انها برای پرواز بهتر بالک دارد
-1لقاح داخلی دارند و تخم انها اندوخته غذایی فراوان دارد
-8پرندگان صدا یا اواز هایی ویژه ای برای جلب جفت ایجاد می کنند

بازم نکته:
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تست های نمونه لوله گوارش گنجشک کرم خاکی ملخ
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یادداشت نکته:
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دستگاه گوارش انسان
اجزا لوله گوارش

غدد لوله گوارشی

دهان
حلق

غدد بزاقی

مری

غدد دیواره مجاور پیلور

معده

غددد موکوزی

روده باریک

کبد

روده بزرگ

پانکراس

مخرج

ترتیب الیه های

-1بافت پیوندی

لوله گوارش

-2ماهیچه طولی

از خارج به داخل

-3ماهیچه حلقوی
 -4زیر مخاطی(دارای رگ خونی و رگ لنفی و عصب)از نوع بافت پیوندی سست
-5مخاطی (بافت پوششی ) معده و روده =استوانه ای –دهان حلق مری=سنگفرشی چند الیه

اجزا لوله گوارش

بافت ماهیچه ای

بافت پوششی

دهان

مخطط و ارادی

سنگفرشی چند الیه

حلق

ابتدای ان مخطط و ارادی

سنگفرشی چند الیه

انتهای ان صاف غیر ارادی

مری

صاف و و غیر ارادی

سنگفرشی چند الیه

معده

صاف و و غیر ارادی

استوانه ای

روده باریک

صاف و و غیر ارادی

استوانه ای

روده بزرگ

صاف و و غیر ارادی

استوانه ای

مخرج

اسفنگنر خارجی مخطط و ارادی

تا راست روده استوانه ای
قسمت انتهایی سنگفرشی چند الیه
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دودی

علت

اتساع(باز شدن)لوله گوارش که باعث تحریک اعصاب دیواره لوله گوارش شده(از نوع پاراسمپاتیکی)

حرکت

( نوع عصب هم کششی) که در نتیجه ان انقباضات منظم و پشت سر هم ماهیچه های حلقوی و طولی شروع می شود

وظیفه

حرکت رو به جلو مواد در لوله گوارش
تخلیه معده که در پایان گوارش در معده این نوع حرکت بسیارزیاد می شود
در طول روده باریک این نوع حرکت ضعیف است و چند ساعت طول می کشد تا غدا حرکت کند

حر کت

نکته :دقت داشته باشید این نوع حرکت در تمام طول لوله گوارش رخ می دهد

لوله
گوارش

علت

انقباضات جدا از هم ماهیچه های حلقوی و طولی

حرکت
موضعی

وظیفه

تقسیم کردن محتویات روده به قطعات جدا از هم
جلو راندن مواد که در ابتدای روده بیشتر از انتهای ان است
نکته :این نوع حرکت بیشتر در روده دیده می شود

نکته :در هر دو نوع حرکت هم ماهیچه های حلقوی هم طولی نقش دارد
نکته:حرکات دودی بیشتر جهت جلو راندن غذا و حرکات موضعی جهت جذب بیشتر غذا می باشد
نکته:اتصاع لوله گوارش باعث شروع حرکات دودی می شود نه موضعی!!!!!

محل

اغاز گوارش مکانیکی (جویدن)و شیمیایی(اثر پتیالین)

اتفاق

نرم کردن غذا با اثر بزاق-جذب برخی مواد دارویی(مثل زیر زبانی تا طرف سکته نکنه)
با داشتن انزیم لیزوزیمی توی ضدعفونی کردن هم نقش داره
-کمک به حس چشایی و نورون های حشی شیمیایی-تسهیل حرکات لب و زبان

اجزا

-1غدد

-1غده های کوچک تولید کننده موسین=در سرتاسر لوله گوارش هستن

1-2جفت زیر زبانی

بزاقی

1-3جفت بناگوشی=ترشحات رقیق تر از همه بیشتر

1-4جفت زیر ارواره ای

دهان

دارای انزیم پتیالین که نشاسته را به مالتوز تبدیل می کند(شیرین شدن نون)

پیش 4عدد =1ریشه

دندان ها
32عدد

در هر
ارواره
16عدد

نیش 2عدد=بلند ترین ریشه را دارد 1ریشه
ارواره باال

اسیای کوچک اولی 2ریشه-دومی1ریشه
اسیای بزرگ 3ریشه

ارواره پایین اسیای کوچک هردو 1ریشه
اسیای بزرگ 2ریشه

www.Riazi100.ir

حلق

منطقه ای است که از یک سو به نای و دیگر به مری و از طرف دیگر به دهان و مجرای بینی متصل است
در حلق ماهیچه های ابتدا مخطط و ارادی هستند و در انتها صاف و غیر ارادی
حلق از یک سو هم به شیپور استاش متصل است که به تنظیم فشار هوادر پشت پرده صماخ گوش نقش دارد

لوله گوارشی به بافت پوششی سنگفرشی چند الیه و دارای سلول مژکدار

مری

حرکت غذا در ان با کمک حرکات دودی و موضعی می باشد تا به کاردیا برسد
و بارسیدن هر موج دودی کاردیا باز می شود
کاردیا دریچه ای است که در انتهای مری قرار دارد و ماهیچه ی صاف است و مانع ورود محتویات معده به مری می شود

انتقال غذا از دهان به حلق ومری
-1باال امدن زبان بزرگ چسبیدن به کام و رانده شدن غذا به سوی گلو

بلع

-2تحریک گیرنده های مکانیکی گلو و شروع انعکاس بلع

مراحل

-3باال رفتن زبان کوچک و بستن مجرای بینی_نره تو دماغ غذا)
 -4باال امدن حنجره و پایین رفتن اپی گلوت که مجرای نای بسته بشه (وگرنه می پره گلو خفه میشه)
 -5قطع تنفس با اثر مرکز بلع
غذا دیگه رفته به مری و بعد از مری مبره معده یه ذره هم هوا باهاش میره که میشه.........

نکته :اگه به شکل کتاب نگاه کنید حلق 4راهه مری و نای دهان و بینی
جاذبه زمین در حرکت غذا نقش مهمی ندارد(داره ها کمه)

بریم تست بزنیم
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معده
ساختار

-1سلول های اصلی(پپتیک)

و انواع سلول

کار:آنزیم های شیره معده را می سازند (چندین پروتئاز به نام کلی پپسینوژن)
نکته:هم در غده های مجاور پیلور هم غده های باالتر این سلول ها انزیم های شیره
معده را می سازند
کار:تولیدHCLو فاکتور داخلی معده
نکته :غده های باالتر از پیلور فعال اند(نزدیک کاردیا)

-2سلول های حاشیه ای
(درشت تر و دانه دار)

:HCLمیکروب زدایی -تبدیل پپسینوژن غیر فعال به پپسین فعال
فاکتور داخلی معده:گلیکوپروتئینی –و وظیفه اش حفاظت از B12در برابر. HCLکمک به جذب
ان در روده در صورت اسییب به دیواره معده کم خونی(انمی) پیش می اید
نکته:ویتامین B12برای زایش طبیعی گلبول فرمز استفاده می شود

-3سلول های موکوزی
(باالتر از بقیه قرارگرفته اند)

در سرتا سر معده وجود دارد و با ترشح خود یک الیه ضخیم و چسبنده به و جود
می اورد که هم به هضم غذا و هم به حفاظت مخاط دیواره معده در برابر شیـــره
معده کمک می کند
کار:تولید هورمون درون ریز گاسترین (امینو اسیدی)

-4سلو های درون ریز

مکان:مجاور پیلور
گاسترین :به خون می ریزد و درون شیره معده وجود ندارد و کار ان محرک
ترشحHCL

انزیم های معده

(سلول های مجاور کاردیا)و تا حدودی انزیم های شیره معده(پپتیک کل معده)

پپسینوژن(غیر فعال)
)1دسته ای از پروتئاز ها
(پپتیک)

خود پپسین و HCL

پپسین( فعال)

وظیفه:تبدیل پروتیئن (پلی پپتید درشت)به پلی پپتید های کوچک تر(نه امینو اسید)
نکته:پروتئین ها توسط پروتئاز های قوی پانکراس در روده تبدیل به امینو اسید می شوند

کازیئین محلول در شیر

کازئین نا محلول(رسوب)

)2رنین

کاربرد:در صنعت مایه پنیر سازی می باشد

(پپتیک)

نکته:این انزیم در شیره معده نوزادان بسیاری از پستانداران یافت می شودپ
*در اثر رنین تجزیه مجزیه دیده نمی شه رسوب میده همین

نکته:در سرتاسر سلول های اصلی معده انزیم های معده ساخته می شود هم مجاور پیلور هم کاردیا
تخلیه معده

عامل اصلی(مهم ترین)

ترکیب شیمیایی و حجم کیموس موجود در دوازدهه

عامل فرعی

هرچه حجم کیموس و کشیدگی دیواره معده شدیدتر تخلیه شدید تر
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 -1پروتئین ها در در سلول دو دسته اند یا ابتدا فعال اند بعد ترشح می شوند یا نه ترشح می شوند سپس فعال می شوند
مثل پادتن که فعال ترشح می شود یا مثل

نکات ترکیبی

 -1پپسینوژن معده(غیر فعال)

معده

HCL

-2پروترومبین انعقادخون(غیر فعال)
-3پروتئاز های شیره پانکراس

ترومبوپالستین

ترومبین(فعال)

بعد از ورود به پانکراس فعال می شوند

ترشحات

باالتر از پیلور

فاکتور داخلی معده –انزیم های معده-HCL-موسین

معده

نزدیک پیلور

هورمون گاسترین-انزیم های معده-موسین

استفراغ

پپسین (فعال)

نوعی عمل دفاعی :هدف تخلیه محتویات معده بخش باالی روده باریک(دوازدهه)
عوامل محرک-1:تحریک ناحیه گلو -2تحریک گیرنده های معده و روده -3بیماری های مختلف
مراحل

-1دم عمیق
-2بسته شدن حنجره و باال رفتن زبان کوچک و بستن مجرای بینی
-3انقباض ماهیچه های شکم و سینه

باز شدن دریچه ها(کاردیا) و تخلیه ان از دهان

بریم تست بزنیم معده
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روده باریک
-1الیه پیوندی یا صفاق =روده بند
-2ماهیچه طولی -3ماهیچه حلقوی
ساختار

-4زیر مخاطی :از جنس بافت پیوندی و حاوی رگ های خونی و رگ های لنفی

از بیرون به داخل

-5بافت پوششی:از نوع استوانه ای که هر سلول دارای پرز ها و صد ها ریز پرز
پرز ها :زوائد انگشت مانند که چین خوردگی بافت پوششی روده می باشد که در وسط ان رگ های خونی و لنفی وجود دارد

ریز پرز ها:چین خوردگی های غشای سلول های استوانه ای روده که همان غشا فسفولیپیدی می باشند
رگ خونی :وظیفه ان ها جابجایی مواد جذب شده محلول در اب می باشد
رگ های خونی و
لنفی

نکته:رگ های خونی خون را بتدا به به سوی کبد می برند
رگ لنفی:وظیفه انها جابجایی مواد محلول در چربی می باشد مانند چربی ها و ویتامین های محلول در چربی که
انتهای انها بسته می باشد و در نهایت به یکی از سیاهرگ می ریزند
-1موکوز یا مخاط

ترشحات روده

-2مایع نمکی بدون انزیم

برای آسان کردن حرکت مواد

-3انزیم های درون سلولی :بعد از کنده شدن سلول تخریب شده و انزیم ان ازاد می شود
نکته:در روده هیچ گونه انزیمی ساخته و ترشح نمی شود انهایی هم که هستند از پانکراس و معده یا سلول های کنده شده هستند

اغلب قند های ساده و همراه با جذب سدیم و کمک ان
-1انتقال فعال

همه ی امینو اسید ها برای جذب و انتقال برخی سدیم الزم است
-3جذب برخی از ترکیبات معدنی
-1چربی ها :به صورت مونوگلیسیرید –دی گلیسیرید-اسیدهای چرب
* این مواد ابتدا وارد سلول استوانه ای شده تبدیل تری گلیسیرید می شوند بعد جذب رگ لنفی می
شوند

جذب مواد

-2انتشار

-2ویتامین های محلول در چربی K-E-D-A
-3ویتامین های محلول در اب انواعC-B

همراه با چربی جذب رگ های لنفی
جذب رگ های خونی

نکته:ویتامین B12به کمک فاکتور داخلی معده جذب می شود
-4برخی از ترکیبات معدنی
-3اسمز

جذب اب

نکته مهم :در سطح خارجی رگ های خونی الیه ای پلی ساکاریدی وجود دارد که مانع ورود چربی ها می شوند
نکته:دقت داشته باشید چیزی که جذب خون می شود مونومر ها می باشند .مثل:گلوکز –امینو اسید –مونوگلیسیریدو..
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)1هورمون سکرتین که محرک تر شح بی کربنات سدیم پانکراس می شود توسط دوازدهه روده ساخته می شود
)2چون سلول های روده زیاد کنده می شوند پس میتوز باالیی دارند احتمال سرطان باال

نکات
ترکیبی
روده

)3کرم کدو که از مواد گوارش یافته(مونومر)تغذیه می کند بیشتر در روده باریک می باشد(انگل نامرد)
 )4مساحت جذب روده بسیار باال می باشد یه طوری که به 241متر مربع می رسد(استادیوم ازادی رو میگه!!!)
مساحت جذب=ریز پرز ها+پرز ها+چین های حلقوی(صفحه61کتاب)
)5رگ های خونی خارج شده از روده به کبد می روند سپس توسط سیاهرگ زبرین به قلب می روند
)6سلول های پوششی روده با ترشح پروتئین مکمل در دفاع غیر اختصاصی نقش دارند
)1امینواسید های روده از هیدرولیز غذا و ترشحات لوله گوارش و سلول های کنده شده از روده منشا می گیرد

دوازدهه و ارتباط ان با کیسه صفراو پانکراس
کنترل توسط

عوامل عصبی و هورمونی (سمپاتیک و پارسمپاتیک)
انزیم های گوارشی:قوی ترین انزیم های گوارشی را ترشح می کنند
پروتئاز –لیپاز-نوکلئاز-کربوهیدراتاز

پانکراس
بخش برون ریز

نکته:پروتئاز های پانکراس ابتدا غیرفعال و بعد از وارد شدن به روده فعال می شوند
ترشحات

(سمت چپ بدن)

بی کربنات سدیمNaHCO3
:تحریک ترشح :توسط سکرتین ترشح شده از دوازدهه روده به خون
وظیفه:از بین بردن حالت اسیدی کیموس معده و قلیایی کردن محیط روده
نکته:بیشتر قسمت بی کربنات سدیم در روده دوباره جذب می شود

تولید امالح

در کبد تولید و وارد کیسه صفرا می شود
)1امالح صفرا:شدت بخشیدن به حرکات دودی روده

کیسه

کار امالح صفرا

راست بدن)

)3به همراه بی کربنات سدیم پانکراس کیموس اسیدی را خنثی می کند (صفرا قلیایی)

-1امالح

صفرا
(با کبد سمت

)2پراکنده کردن ذرات ریز چربی =ایجاد امولسیون پایدار

کمک به اثر لیپاز پانکراس

-2لیستین (نوعی لیپید)

-3کلسترول(عامل ایجاد سنگ صفرا)
شامل

-4بیلی روبین و بیلی وردین:حاصل تجزیه هموگلوبین گلبول قرمز (نه خودگلبول)
عامل:اگرجذب خون شوند زردی ادرار و در روده بمانند بر اثر انزیم های گوارشی باعث قهوه
ای شدن مدفوع می شوند
ورود انها به خون:بیماری یرقان یا زردی
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نکات ترکیبی کیسه صفرا
نکته:بر اثر رسوب کلسترول ممکن است سنگ صفرا به وجود بیاید که درنتیجه ان امالح صفرا رسوب و یا وارد خون می شوند
نکته :امالح صفرا فاقد هرگونه انزیمی می باشد(به خصوص لیپاز)
نکته:لیستین نوعی لیپید می باشد که در روده جذب رنگ های لنفی می شود
نکته:قسمت درون ریز پانکراس انسولین و گلوکاگون تولید می کنند و قسمت برون ریز انزیم های گوارشی
نکته:حواستون باشه امالح صفرا باعث خنثی کردن کیموس میشه نه لیستین –کلسترول اینا دیگه نمیگم!!!
نکته:اگر به هر دلیل صفرا اثر نگذارد روی غذا جذب ویتامین های محلول در چربی دچار اختالل می شود
کاربردهای سدیم-1:باعث افزایش فشار خون می شود (مثلل در عمل الدسترون)
-2در پتانسیل عمل و نورون ها نقش دارد  -3جذب اغلب قندها به کمک و همراه سدیم صورت می گیرد
-4برای جذب برخی از امینو اسید ها الزم است -5افزایش بیش از حد ان باعث خیز می شود
-6در کلیه در 5منطقه باز جذب فعال و غیر فعال دارد

نکات ترکیبی کبد
)1صفرا در کبد ساخته شده اما در کیسه صفرا غلیظ می شود
)2خونی که از روده خارج می شود ابتدا به کبد می اید سپس به قلب می رود
)3کبد سلول هدف ویروس هپاتیتB
محل اثر سم باکتری کورینه باکتریوم دیفتریا(عامل دیفتری)و سلول هدف پالسمودیوم(عامل ماالریا)می باشد
) 4در کبد وماهیچه های ما گلیکوژن به صورت ذره هایی ذخیره می شود و محل اثر هورمون های انسولین و گلوکاگون می باشد
)5در سلول های کبد پروتئین های مکمل دفاع غیر اختصاصی بدن ساخته می شود
)6اندام کبد در جنین انسان در طی ماه دوم مشخص می شود
)1کبد در دوران جنینی یکی از مناطقی است که گلبول های قرمز در ان ساخته می شود
)8اریتروپویتین بر اثر کاهش اکسیژن رسانى به بافت ها از کلیه ها و کبد ترشح مى شود و بر سلول های مغز استخوان اثر مى کند
وتولید گلبول هاى قرمز را افزایش مى دهد
)9پراکسید هیدروژن یکی از محصوالت جانبی است که در کبد ساخته می شود سپس کاتاالز ان را به سرعت تجزیه می کند
)01در سلول هاى جگر ما شبکه هاى آندوپالسمى صاف گسترده اى وجود دارد که کارهاى دیگرى نیز انجام مى دهند .در این شبکه
آندوپالسمى ،آنزیم هاى خاصى وجود دارد که به تنظیم مقدار قندى که از سلول هاى جگر به جریان خون آزاد مى شود،کمک مى
کند .همچنین آنزیم هاى دیگرى وجود دارد که داروها ونیز مواد شیمیایى مضر را تغییر می دهند .این کار سلول هاى جگررا سم زدایى
مى نامند.
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عالئم:ورود بیلی روبین و بیلی وردین به خون و زردی پوست
علت -1سنگ صفرا:که امالح نمی توانند خارج شوند و وارد خون می شوند

یرقان

-2بیماری های کبدی :تولید صفرا نامناسب
 -3بیماری های خونی :تجزیه زیادهموگلوبین گلبول های قرمز
نکته :در بیماری ماالریا نیز با ترکیدن گلبول قرمز بیلی روبین وارد خون می شود

نکات:
یه بار گوارش هارو میگم خوب بگوشید

-2گوارش نیمه ضعیف پروتئین ها در معده

-1گوارش ضعیف نشاسته در دهان

-3گوارش اصلی و قوی در دوازده و روده باریک مثال دقت کنید چربی ها تازه از اینجا گوارش میشن!!!

روده بزرگ
-1جذب اب و امالح
نقش

مدفوع غلیظ میشه

-2دفع مواد دفعی مثل :اب –ترشحات غده های گوارشی-مواد غذایی گوارش نیافته(مثل سلولز)-امالح(مثل پتاسیم)
-3ترشحان ان:مقدار کمی پتاسیم و موکوز
روده کور (سمت راست) اپاندیس اینجاست
کولون باالرو

اجزا

کولون افقی
کولون پایین رو
راست روده و مخرج
-1تحرک زیادی ندارد
-2دارای باکتریایی های می باشد که این باکتری ها سلولز را تجزیه می کنند و خودشون مصرف می کنند و با هم زندگی

نکات مهم

هم زیستی دارند!!چقدرخوبن اینا

ویژگی ها

تولید ویتامین Bو  Kاگه B12باشه برای زایش گلبول قرمز

و ویتامین Kبه درد انعقاد خون می خوره

*نکته بسیار مهم:در کتاب گفته شده هم ویتامین Bو هم Kکه یکی محلول در اب و دیگری چربی می باشد جذب خون می شوند

تولید گازهای هیدروژنH

متانCH4

H2Sگاز بد بو

-1روده بزرگ که کارش جذب اب می باشداز نظر عملکرد مشابه روده ملخ-هزار ال نشخوارکنندگان می باشد
-2خوردن انتی بیتوتیک می تواند باکتری های مفید را بکشد که در نتیجه انعقاد خون و تولید گلبول قرمز مشکل پیدا می
کند چرا!!!!!!!!...
نکات ترکیبی

-3زائده اپاندیس یک اندام وستیجیال محسوب می شود
-4اپاندیش محل استقرار لنفوسیت های  B , Tو گلبول های سفید می باشد(فصل1زیست)2
-5ویتامین Kدر روده باریک جذب لنف می شود در روده بزرگ جذب خون!!!!!
در روده بزرگ سلولز به کمک باکتری های مفید تجزیه می شود ولی حیف به کار ما نمیاد!!!
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طرز قرارگیری اندام ها تحلیل شکل ص51
سمت راست بدن

سمت چپ بدن

دریچه پیلور

دریچه کاردیا (انتهای مری)

قسمت بیشتر کبد

معده

زیر کبد کیسه صفرا

قسمت بیشتر اپاندیس

کولون باالرو-روده کور-اپاندیس

کولون پایین رو

بریم تست بزنیم
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دستگاه گوارش موجودات دیگر
نکته بسیار مهم:جانوران انزیم تجزیه کننده سلولز را نــــــدارند بلکه باکتری های مفید و اغازیانی(یوکاریوت) به نام تاژکداران
جانور مانند دارند که در لوله گوارش علفخواران و موریانه زندگی هم زیــــستی می کنند.
انواع موجودات
از نظر تغذیه

گوشت خوار:طول روده گوارش زیاد نیست چون انزیم تجزیه کننده پروتئین را دارد و مواد قابل
جذب نسبتا باالست
همه چیز خوار:طول روده گوارش ما بین گوشت خوارو گیاه خوار
گیاه خوار:به علت سخت بودن و طوالنی بودن گوارش (به کمک باکتری های مفید)گیاهان و کم
بودن مواد قابل جذب نیاز به زمان و سطح بیتشری وجود دارد

طول لوله گوارش

نوزادی

ابزی و گیاه خوار در نتیجه طول لوله زیاد

قورباغه

بالغ

دوزیست و گوشت خوار طول لوله کم
نکته:دقت داشته باشید در طی دگردیسی(رفتن از اب به خشکی)روده نسبت به
بقیه اندام ها کمتر رشد می کند (نه اینکه رشد نکند یا کوتاه شود)
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لوله گوارش این موجودات ساده است یعنی معده روده باریک و روده بزرگ دارند مثل انسان
سیرابی و نگاری و هزار ال و  .....را ندارند

معمولی

نکته:تجزیه سلولز توسط میکروب های مفید در روده بـــزرگ و روده کـــور انجام می شود
و همین جا نیز جذب می شوند به همین خاطر بیشتر سلولز تجزیه نشده دفع می شود
مثال:اسب و فیل

انواع

مثال:گاو و گوسفند و گوزن و بز
دارای معده 4قسمتی اند

گیاه

)1سیرابی:بزرگترین و عقبی تین قسمت معده و محل اصلی فعالیت میکروب ها و تجزیه سلولز

خواران نشخوار
کنندگان

)2نگاری:جلویی ترین قسمت ومحل دوم تجزیه سلولز توسط میکروب ها
)3هزار ال:محل جذب اب طی اسمز
)4شیردان:دارای انزیم های گوارشی و محل گوارش شیمایی و قابل جذب شدن مواد
*مسیر غذا
دهان

دوبار دهان سه بار مری

1مری

سیرابی نگاری 2مری دهان 3مری هزار ال شیردان روده

روده :محل جذب گلوکز و مواد قابل جذب دیگر
نکات تکمیلی

-1تجزیه سلولز نشخوارکنندگان در سیرابی و نگاری معده اما در معمولی ها در روده کور و روه بزرگ
-2در نشخوارکنندگان مواد غیر سلولزی(پروتیئن و )..گوارششان در شیردان و روده صورت می گیرد
-3دقت داشته باشید در نشخوارکنندگان در دومحل جذب اب صورت می گیرد هزار ال و روده بزرگ
-4هزار ال(محل جذب اب) مشابه روده ملخ و روده بزرگ انسان می باشد

تست های نمونه نشخوارکنندگان بریم تست بزنیم
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نکات خارج و داخل کتابی که برین حالشو ببرین!!!!!سر کالس بپرسین من میدونمو شما
اسم انواع ویتامین های گروه B
)تیامین( ب۱

)ریبوفالوین( ب۲

)نیاسین( ب ) ۳اسید پانتوتنیک( ب) ۵پیریدوکسین( ب) ۶بیوتین( ب) ۷اسید فولیک( ب۹

)کوباالمین( ب۱۲
میگم بنویسین زود
-0
-2
-3
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قید های مهم کتاب خواهشا دور درستاش خط بکشید
(-1همه ی  /بسیاری از ) اسفنج ها غذا را درون واکوئل های گوارشی خود گوارش می دهند
-2امیب و اسفنج (فقط /اغلب ) گوارش درون سلولی دارند
-3گاو و گوسفند و گوزن (همه ی /بعضی از )جانوران ابزی گیاه خوار هستند
(-4همه ی /بسیاری از ) جانوران لوله ی گوارشی دارند
(-5همه ی /بسیاری از

) جانداران درون بدن خود جایگاه خاصی در خارج از محیط داخلی برای گوارش غذا دارند

-6لوله گوارش ( اغلب /بعضی )جانوران دارای چینه دان و سنگدان است
(-1همه ی /بعضی از )سلول های پوشاننده کیسه گوارشی هیدر انزیم های هیدرولیز کننده ترشح می کنند
(-8همه ی /بعضی از )سلول های کیسه گوارشی هیدر تاژک دارند
(-9اغلب /بعضی از

) پرندگان مانند گنجشک و مرغ خانگی همه چیز خوارند و از حشرات دانه ها و میوه ها تغذیه می کنند

(-11همه /بسیاری از ) پرندگان همراه با غذا سنگ ریزه نیز می خورند
-11پستانداران گیاه خوار (عموما

/ندرتا )روده بسیار طویلی دارند

-12در (اغلب /بعضی از ) مواد غذایی مورد استفاده ی بدن به صورت مولکول های درشتی هستند که قبل از تغییرات فیزیکی و شیمیایی نمی توانند وارد خون شوند

(-13اغلب /بعضی از )گیاه خواران میکروب های تجزیه کننده ی سلولز در روده بزرگ یا روده کور زندگی می کنند
-14غدد کوسینی در( سراسر  /بخشی از )لوله گوارش وجود دارند
-15در شیره معده نوزاد ادمی و (همه ی /بسیاری از

)پستانداران رنین وجود دارد

(-16همه ی /بیشتر )بی کربنات سدیم ترشح شده توسط پانکراس دوباره جذب می شود
(-11بیشتر  /بخشی از )مواد رنگی صفرا در روده جذب خون و از راه ادرار دفع می شود و بخشی دیگر بر اثر انزیم های گوارشی تغییر می کنند
(-18اغلب /برخی از )مواد دارویی از مخاط دهان و معده جذب می شوند
-19جذب (همه ی

/اغلب

) قند های ساده با انتقال فعال به وسیله ی سلول های پوششی مخاط و همراه با جذب سدیم و به کمک ان صورت می گیرد

-21جذب امینو اسید ها با انتقال فعال صورت می گیرد و وجود سدیم در روده برای انتقال (اغلب /برخی از )انها الزم است
(-21همه ی /بخشی از )گازهای روده مانند هیدروژن متان و سولفید هیدروژن مربوط به تجزیه ی باکتری های روده است
(-22همه ی /بسیاری از

)مواد غذایی روده اسب و فیل به صورت مدفوع دفع می شون
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یادداشت هر نکته ای از خودتون و یادداشت برداری سر کالس
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