
 
 سلول و اجزای آن : 

 د.از منافذ غشا مواد مختلفی عبور می کن –در طی تقسیم میتوز یا میوز همانندسازی می کند  –محل تولید ریبوزوم و انواع رنای یوکاریوتی  –محل قرار گیری دنا  –اندامکی دوغشایی  هسته

 ز انواعاز دو زیرواحد کوچک و بزرگ تشکیل شده است که در طی ترجمه این دو زیر واحد به هم متصل و ریبوزوم کامل را می سازند. هردو زیر واحد ا –نوعی ساختار سلولی بدون غشا  ریبوزوم

ردو بخش ریبوزوم در ساخت این سه جایگاه مختلفی از پروتئین ها و چندین نوع رنای رناتنی ساخته شده است. هر ریبوزوم زمانی که کامل می شود دارای سه جایگاه مختلف است که ه

 نقش مهمی دارند. برخی ریبوزوم ها برای تکمیل فعالیت خود به از طریق زیرواحد بزرگ خود به غشای شبکة آندوپالسمی سلول متصل می شوند.

باشد یا نداشته باشد. این شبکه در تولید پروتئین ها) مثل هورمون انسولین ، اکسی توسین نوعی اندامک تک غشایی است که غشای آن می تواند با غشای هسته تماس فیزیکی داشته  شبکه آندوپالسمی

شبکه محل ذخیرة یون های کلسیم در سلول ، پروتئین های آنزیم های گوارشی، پادتن و ......( ، تولید لیپیدهای مختلف )فسفولیپید های غشایی و...( نقش مهمی دارد. هم چنین این 

 توسعه یافته و در زمان تقسیم سلول، بین دو سلول مختلف تقسیم می شود. G2می باشد. این اندامک در مرحلة های عضالنی 

س نف.این اندامک مسئول انجام تنوعی اندامک دوغشایی است که غشای بیرونی صاف و غشای درونی چین خورده است. هردوی این غشاها دارای پروتئین هایی در سطح خود می باشند راکیزه

د. در این اندامک همانند، رونویسی یاخته ای هوازی می باشد. درون این اندامک چندین مولکول دنای حلقوی و چندین ریبوزوم مشاهده می شود. دنای حلقوی به غشا متصل نمی باش

 بخشی از پروتئین های این اندامک توسط اطالعات دنای هسته ساخته می شود. و ترجمه مشاهده می شود.

تایی لولة ریزپروتئینی تشکیل شده است. این ساختار سلولی ، در یاخته های جانوری مشاهده می شود و در زمان وقفة  3دستة  9ساختار های سلولی بدون غشا هستند که هر کدام از  سانتریول ها

ای دوک در مرحلة پروفاز تقسیم، رشته های دوک را می سازند.در هر سلول سانتریول دوم چرخة یاخته ای مضاعف می شوند. ای ساختار ها با کنارهم قرار دادن پروتئین های رشته ه

 ها به صورت جفت هستند که هردو تا برهم عمود هستند.

مت ز سکه در ترشح مواد مختلف سلول نفش مهمی دارد. از کیسه های غشادار مجزایی ساخته شده است که به وسیلة ریزکیسه ها باهم ارتباط دارند. ا نوعی اندامک تک غشایی است دستگاه گلژی

مهمی دارد. هم چنین در قرار گیری  مقعر ریزکیسه ها را دریافت و از سمت محدب خود ریزکیسه ها را به سمت بیرون آزاد می کند. این اندامک در ترشح پروتئین های مختلف نقش

 پتاسیم ، پروتئین تسهیل کنندة عبور آب در ساختار غشا نقش مهمی دارند.  –پروتئین های غشایی مانند پمپ سدیم 

این  یوارة سلولی را تولید می کنند. هم چنیناین اندامک در فرایند تقسیم سیتوپالسم در سلول های گیاهی نقش دارند. این اندامک ریزکیسه های حاوی پکتین و سایر پیش ساز های د

 اندامک در ساخت ریزکیسه های پیش ساز های سازندة دیوارة نخستین و پسین نیز نقش دارند. 

 -3کریچه غذایی  -2کریچه گوارشی  -1بارتند از در سلول های یوکاریوتی انواعی از کریچه ها یافت می شوند که عنوعی کیسة تک غشایی است که کارهای مختلفی را انجام می دهد.  کریچه )واکوئل(

 کریچه مرکزی در گیاهان . -5کریچه های ضرباندار  -4کریچه دفعی 

غشا متصل نیستند. انواعی ی باشد که به اندامک های غشا داری هستند که در یاخته های گیاهی مشاهده می شوند. هر یک از این اندام ها، در ساختار خود دارای چندین مولکول دنا م دیسه )پالست(

 توانند به یکدیگر تبدیل شوند.از این اندامک ها در سلول مشاهده می شود : رنگ ریسه)کروموپالست( ، نشادیسه )آمیلوپالست( ، سبزدیسه)کلروپالست(. دیسه های مختلف می 

ای درونی فضای بستره را احاطه کرده است. درون بستره مولکول های دنا ، ریبوزوم ها و کلروپالست محل انجام تثبیت کربن توسط چرخة کالوین است. ساختار دوغشایی دارد که غش

 ک توسط اطالعات هسته تولید می شود.دسته های تیالکوئید ها قرار گرفته است. درون این اندامک همانندسازی، رونویسی و ترجمه صورت می گیرد. بخشی از پروتئین های این اندام

 



 موجود پروتئین

 در غشا
 

 

 

 

دقت کنید این پروتئین ها 

توسط ریبوزم ها و شبکة 

آندوپالسمی ساخته می 

 شوند. 

 

 

برخی از پروتئین های 

غشاییی به رشتة قندی 

متصل هستند که این 

رشته ها در سطح خارجی 

غشا فقط مشاهده می 

شود. به این پروتئین ها 

همراه قند ، گلیکوپروتئین 

 گفته می شود. 

 

 ی سرتاسر عرض غشا : پروتئین ها

 که به پادتن متصل می شوند. های سلول را انجام می دهند ، مثالً پروتئین هایی در غشای ماکروفاژنقش گیرنده برا الف( پروتئین بدون منفذ :  

 (D)پروتئین  Rhاین پروتئین ها می توانند نقش آنتی ژن در سطح سلول نیز داشته باشند ، مانند آنتی ژن های مربوط به گروه خونی                                                   

 ب( پروتئین های ایجاد کنندة منفذ در غشای سلول:   

 *** پروتئین های دارای منفذ درون خود : 

 نشتی )بدون دریچه ، همیشه باز( و کانال های دریچه دار تقسیم می شوند. همگی در انتشار تسهیل شده نقش مهمی دارند. : به دو دستة کانال پروتئین های کانال          

 ساز ATPانال پروتونی آنزیم پتاسیم ، کانال دریچه دار سدیمی یا پتاسیمی، کانال نشتی کلسیمی غشای شبکه آندوپالسمی ، ک-مثال : کانال های نشتی سدیم                                   

  نکته( نوعی کانال پروتئینی در ساختار غشای سلول قرار می گیرد که در جابه جایی مولکول های آب نقش مهمی دارند. 

  ناقل عصبی( نکته : دقت کنید این پروتئین های کانالی می توانند نقش گیرندة پیک های شیمیایی در سلول داشته باشند.) مانند گیرندة مولکول های

 کنند.  پروتئین های ناقل)پمپ( : این پروتئین ها در فرایند انتقال فعال )برخالف شیب غلظت( نقش مهمی دارند و برای فعالیت خود انرژی مصرف می         

 : این پروتئین ها براساس انرژی مصرفی به سه دسته تقسیم می شوند                                           

 پتاسیم  –: مانند پمپ سدیم  ATPمصرف کنندة انرژی  (1

 مصرف کنندة انرژی الکترون : پمپ های پروتونی موجود در زنجیرة انتقال الکترون میتوکندری و کلروپالست (2

 مصرف کنندة انرژی شیب غلظت نوعی یون : مانند پروتئین مؤثر در جذب گلوکز در رودة باریک  (3

 تغییر می دهند. کانال و ناقل همگی برای فعالیت خود، شکل سه بعدی خود را  ینکته( دقت کنید پروتئین ها

 ی ایمنی بدن انسان مانند پرفورین ها و پروتئین های مکمل با همکاری یکدیگر باعث ایجاد منفذ درون غشا می شوند. برخی پروتئین ها *** پروتئین های سازندة منفذ در غشای سلول :

 تئین های مکمل جزء پروتئین های خود یاخته محسوب نمی شوند بلکه توسط سلول دیگری ساخته می شوند. نکته( پروفورین و پرو

 پروتئین های دیگر غشا : 

 الف( پروتئین هایی که فقط در قسمتی از عرض غشا قرار دارند و به طور کامل در سرتاسر عرض غشا نیستند.

 Tو لنفوسیت های  Bگیرنده های آنتی ژن در لنفوسیت های ارتباط دارند : مانند  ی سلولب( پروتئین هایی که با سطح خارجی غشا

 ج( پروتئین هایی که با سطح داخلی غشای سلول ارتباط دارند..

 نکته( این پروتئین ها  منفذ ندارند و در جابه جایی مستقیم مواد نقش مهمی ندارند.

 لیپید های موجود 

 در غشا

 ن های غشایی در تماس هستند. فسفولیپید ها : بیشترین مولکول های سازندة غشا محسوب می شوند که به صورت دوالیه در ساختار غشا قرار دارند. این لیپید ها با پروتئی

 و گلیکولیپید را ایجاد کنند. فسفولیپید ها دو بخش آبدوست و آبگریز دارند که می توانند به مولکول های قندی متصل شوند                    

 است که در غشای سلول های جانوری مشاهده می شود و در هردوالیة فسفولیپیدی غشای سلول مشاهده می شوند. دارای حلقه های آلی کلسترول : نوعی مولکول لیپیدی 

کربوهیدرات ها 

 موجود در غشا

 ساخته در تماس هستند و به آن ها متصل می باشند. این قند ها می توانند به پروتئین ها ویا فسفولیپید های غشایی متصل شوند.رشته های قندی کوچکی هستند که با برخی از اجزای غشای 

 ABOنی دی مربوط به گروه خوغشای یاخته قرار دارند. این ترکیبات می توانند نقش آنتی ژنی در سلول داشته باشند ، مانند رشته های قن فقط در سطح خارجیدقت کنید این ترکیبات قندی 

 به پروتئین های غشایی متصل هستند.( ABOدر سطح غشا ، نیازمند آنزیم می باشیم. ) رشته های قندی گروه خونی  دقت کنید که برای قرار گیری این ترکیبات



 

 مثال های مربوطه مکانیسم انتقال مواد روش عبور مواد از غشای سلول یوکاریوتی

 

 

 

 

 انتشار 

 

 

 

 

  انتشار ساده

 

 جابه جایی مواد در جهت شیب غلظت )از پرغلظت به کم غلطت(

 جابه جایی براساس انرژی جنبشی ذرات( –)بدون صرف انرژی زیستی 

 )گاهی نیاز دارد(نیازمند وجود غشای سلولی برای جابه جا نیست.الزاماً 

 ار گازهای تنفسی اکسیژن و دی اکسید کربن و اوره انتش

 دفع مواد دفعی و نیتروژن از آبشش سخت پوستان 

 ، جذب چربی ها انتشار سادة یون های سدیم ، پتاسیم و کلسیم

 انتشار 

  تسهیل شده

 جابه جایی مواد در جهت شیب غلظت )از پرغلظت به کم غلطت(

 ی براساس انرژی جنبشی ذرات(یجابه جا –)بدون صرف انرژی زیستی 

 )غشای سلول و غشای اندامک( نیازمند وجود پروتئین های کانالی 

 دی )گلوکز( و آمنیواسید از یاختة پرزخروج مولکول های مونومر قن

 جابه جایی یون های سدیم و پتاسیم از طریق کانال های دریچه دار

 نشت کلسیم از شبکة آندوپالسمی عضالت به مادة زمینه ای سیتوپالسم

 جذب برخی آمینواسید ها در رودة باریک انسان 

 انتشار مولکول آب از محلول با فشار اسمزی کم به محلول با فشار اسمزی زیاد  سمزا

 پتانسیل زیاد آب به پتانسیل کم آب( –)محلول رقیق به غلیظ 

 نیازمند وجود غشای نیمه تراوا است. انرژی زیستی مصرف نمی شود. 

ی نگهبان روزنه به دنبال ورود یون های پتاسیم  جذب آب به درون سلول ها

 و کلر و ساکارز به درون سلول

 تورژسانس یاخته های مختلف و ورود آب به واکوئول مرکزی گیاه

 جابه جایی مواد در خالف شیب غلظت) از کم غلظت به پر غلظت(   انتقال فعال

 نیازمند وجود پروتئین های غشایی )غشای سلول ، غشای اندامک(

نیازمند صرف انرژی است که انرژی می تواند انرژی الکترون یا انرژی حاصل از 

  ATPشیب غلظت یون ها یا انرژی ترکیبات پرانرژی مانند 

 پتاسیم غشا،پمپ کلسیمی غشا شبکة آندوپالسمی –فعالیت پمپ سدیم 

 جذب گلوکز  بسیاری از آمینواسید ها در رودة باریک 

 زنجیرة انتقال الکترون راکیزه و سبزدیسه جابه جایی الکترون ها در 

 

جابه جایی 

ذرات 

 درشت

 درون بری)آندوسیتوز(

 

 برای جابه جایی ذرات درشت مانند ترکیبات پروتئینی

  ATPنیازمند صرف انرژی زیستی 

 نیازمند عملکرد پروتئین های درون سلولی 

 افزایش سطح غشا )اگزوسیتوز( –کاهش سطح غشا )آندوسیتوز( 

 بازجذب ناقل های عصبی به سلول پیش سیناپسی

 ترشح ناقل عصبی و هورمون ها از یاخته های سازندة خود 

 ترشح پادتن ها ، آنزیم های گوارشی ، پروتئین های مکمل ، هیستامین

 جذب ذرات حاصل از گوارش برون سلولی در هیدر
 برون رانی)اگزوسیتوز(

 
 

 

 

 

 

 

 



 مثال های مربوطه ویژگی بافت بافت جانوری

 بافت پوششی

 ( سطح درونی حفرات،مجاری و رگ ها1

 ( فضای بین یاخته ای اندک2

 ()شبکة رشته های پروتئینی و گلیکوپروتئینی( دارای غشا پایه 3

 ( غشای پایه : اتصال سلول ها به هم و اتصال به بافت زیرین4

 هستة کشیدة مرکزی –تک الیه : یاخته ها پهن و کشیده  سنگفرشی 

 سطحی )کشیده( –چند الیه : عمقی )مکعبی هسته گرد( 
 سطح درونی، بافت پوششی سطح درونی رگ های خونی و لنفی

ه سطح درونی مثان، لولة گوارش، مجاری تنفسی، ادراری و تناسلی

سطح درونی گوش ، ، رحم ، مجرای گوش بیرونی، شیپوراستاش

 میانی، مجاری نیم دایره و حلزون گوش

 بسیاری از غدد درون ریز )مثالً تیروئید( –** همة غدد برون ریز 

 سلول های مکعبی شکل و هستة گرد مرکزی مکعبی 

 یاخته های کشیده ،هستة کشیده بیضی شکل ، هستة قاعده ای استوانه ای

 بافت پیوندی

 های پروتئینی و مادة زمینه ای( شامل هسته، رشته 1

 تولید و ترشح مادة زمینه ای توسط یاخته های بافت پیوندی( 2

 رشته ها و ماده زمینه ای متفاوت مقدار و نوع( 3

 ( اتصال یاخته های بافت های مختلف به یکدیگر4

 ( رشته های پروتئینی کالژن)ضخیم(، االستیک)نازک(5

 های مولکول انواع از مخلوطی و چسبنده رنگ، بی مادة زمینه ای شفاف، سست (1

 دارد گلیکوپروتئین، انعطاف پذیر ، حداقل سه نوع یاخته مانند درشت

 مقدار رشته های کشسان بیشتر از رشته های کالژن است.

 یاخته های دارای زوائد سیتوپالسمی و متصل به رشته های پروتئینی

 معموالً از بافت پوششی پشتیبانی می کند. 

 شرکت در الیة زیرمخاط مجاری تنفسی و گوارشی

 انعطاف پذیری کمتر ، استحکام بیشتر  ( رشته ای )متراکم(2

 مادة زمینه ای اندک )فضای بین یاخته ای زیاد(

 مقدار رشته های کالژن بیشتر از رشته های کشسان 

 یاخته های دوکی شکل کشیده و هستة بیضی شکل

 ها ها و رباطزردپی

 برون شامه و پیراشامه و اسکلت فیبری الیه میانی قلب 

 مننژ خارجی ةکپسول کلیه و پرد

 بزرگترین ذخیرة انرژی بدن انسان  چربی (3

 نقش ضربه گیر در کف دست ها و پاها و اطراف اندام ها)کلیه و قلب(

 دارای یاخته هایی با هستة کناری )نمای انگشتری(

 بافت چربی در اندام ها 

 ( خون و استخوان و غضروف4 اطراف اندام ها مانند کلیه و قلب

 عصبیبافت 

 ( نورون ها )یاخته های عصبی ، یاخته های اصلی (1   

 

 دارای جسم سلولی –دارای زوائد رشته مانند آکسون، دندریت 

 

 نورون ترشح کنندة هورمون –نورون های حسی ، حرکتی و رابط 

 نوروگلیای سازندة غالف میلین در دستگاه عصبی مرکزی و محیطی حفظ هم ایستایی مایع بین سلولیساخت میلین، دفاع، داربست،  یاختة غیرعصبی( –تعداد بیشتر  – ( نوروگلیا ها )یاخته های پشتیبان2   

 بافت ماهیچه ای 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 

 عمل بلع 

 تحت کنترل قشرمخ و دستگاه عصبی پیکری –انقباض عضالت اسکلتی  –به دنبال باالرفتن زبان بزرگ  –از زمان ورود غذا از دهان به حلق  بخش ارادی 

 بخش غیرارادی

 )انعکاس بلع(

 شروع حرکات کرمی شکل -تحریک انعکاس عصبی)ارسال پیام عصبی( –ارسال پیام حسی به بصل النخاع  –تحریک گیرنده های حسی کششی )تماسی(  –و اتساع آن  ورود غذا به حلق

 تحت کنترل دستگاه عصبی پیکری –مرکز عصبی بصل النخاع  –شروع حرکات کرمی در حلق به کمک عضالت اسکلتی و بازشدن بندارة ابتدای مری  دیوارة حلق و ابتدای مری :

 تحت کنترل دستگاه عصبی خودمختار –مرکز عصبی بصل النخاع  –ادامة حرکات کرمی شکل به کمک عضالت صاف و بازشدن بندارة انتهای مری  سایر بخش های مری :

 

 فعالیت و ویژگی ها گوارش دستگاهبخش های 

 محل آغاز گوارش مکانیکی مواد غذایی مختلف به کمک دندان ها و عضالت اسکلتی دهان  گوارش مکانیکی دهان

 گوارش شیمیایی

 

 محل آغاز گوارش شیمیایی کربوهیدرات غذا )نشاستة غذا(

 (  + غدد بزاقی کوچکتر ترشح زیر زبان زیرآوراره ایو ( ) زیرزبانی  ترشح به باالی دهان – غدد بزاقی : سه جفت غدة بزاقی اصلی ) بناگوشی : بزرگترین غدة بزاقی

 از جنس بافت پوششی ) دو نوع سلول استوانه ای ترشح کنندة بزاق + یک نوع سلول مکعبی پوشانندة سطح مجاری غدد بزاقی(              

 آب –یون ها)مانند بیکربنات(  –آنزیم آمیالز )تجزیة کننده نشاسته به مالتوز(  –آنزیم غیرگوارشی(  –بزاق : آنزیم لیزوزیم )نخستین خط دفاعی               

 کمک به تکلم و تولید کلمات –کمک به تشخیص مزة غذا )فعالیت گیرندة چشایی(  –تبدیل لقمة غذا به تودة قابل بلع  -قلیایی است  pHبزاق : دارای               

 توانایی جذب اندک مواد مختلف را دارد ******** دهان 

 معده 

 

 

 

 

 انقباضات باعث گوارش مکانیکی می شود. –محل انبارشدن غذای بلع شده  –دارای چین خوردگی های طولی موقتی)بازشدن چین ها(  –بخش کیسه ای شکل لولة گوارش  گوارش مکانیکی

گوارش 

 شیمیایی
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 یاخته های پوششی سطحی )استوانه ای(  -حاصل نفوذ یاخته های استوانه ای سطح درونی معده به بافت پیوندی سست مخاط معده  حفرة معده

 مؤثر در سط حفاظتی مقابل اسید و آنزیم های معده :  ترشح کنندة مادة مخاطی زیاد و چسبنده)موسین و آب( + بی کربنات )قلیایی کنندة الیة ژله ای(

 معده غدة دیوارة

 

 

 

 عدم ترشح بی کربنات –فقط ترشح مادة مخاطی  –سطحی ترین یاخته ها  –( سلول ترشح کننندة مادة مخاطی : بیشترین یاخته ها 1

 لیپاز )ترشح با برون رانی(( سلول های اصلی : تولید و ترشح آنزیم های پروتئاز و 2

 عدم تولید آمینواسید در معده(  –مؤثر در شروع گوارش پروتئین ها ) تبدیل پروتئین به مولکول کوچکتر                            

 . پپسینوژن ها به صورت غیرفعال ترشح می شوند و تحت اثر پپسین و اسید معده فعال می شوند                           

 لیپاز معده به صورت فعال ترشح می شود. از نظر فراوانی ، در دومین ردة فراوانی قرار دارند.  –محل شروع گوارش لیپید ها                            

 دقت کنید آنزیم لیزوزیم )غیرگوارشی( توسط یاخته های اصلی معده ترشح نمی شود.                            

 دارای فرورقتگی ها سطحی  –دارای هستة گرد قاعده ای  –ی کناری: بزرگترین یاخته های غدد معده ( سلول ها3

 (B12) گلیکوپروتئین مؤثر در حفاظت و جذب ویتامین  و ترشح برون رانی تولید فاکتور داخلی معده –( HClتولید اسید معده )                           

 آسیب این یاخته ها باعث کم خونی خطرناک می شود. –اسید معده جزء نخستین خط دفاعی بدن است                            

 هورمون 

 )درون ریز(

 فقط در غدد معده مجاور بندارة پیلور یافت می شوند. –( یاخته های ترشح کنندة هورمون : کمترین تعداد یاخته ها 4

 ترشحات خود را به خون وارد می کند و جزء شیرة معده محسوب نمی شود. –به همراه یاخته های اصلی ، عمقی ترین یاخته های غدد معده هستند 

 ند.ی باعث ترشح اسید می شوکنارهورمون گاسترین ترشح می کنند که با اثر بر یاخته های اصلی باعث ترشح پپسینوژن ) نه لیپاز ( می شوند. هم چنین با اثر بر یاخته های 

 **** معده توانایی جذب اندک مواد مختلف را دارد ****



 

 فعالیت ها و ویژگی ها گوارش دستگاهبخش های 
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 گوارش غذا )کیموس( 

 

 

 دارای سه بخش مختلف )دوازدهه و دو بخش دیگر( –دارای حرکات کرمی و قطعه قطعه کننده بواسط عضالت طولی و حلقوی دیوارة خود 

 محل مراحل پایاینی گوارش شیمیایی غذا )مخصوصاً دوازدهه( به کمک ترشحات خود ، کبد و پانکراس

 الیة ماهیچه ای و بیرونی در تشکیل چین نقش ندارند( –دارای چین خوردگی های حلقوی دائمی )متشکل از مخاط و زیرمخاط 

 دارای ریزپرز در سطح یاخته ها) چین خوردگی غشای رأسی سلول( –طح چین خوردگی )فقط مشتکل از سه الیة مخاط( دارای پرز در س

 بخشی از رشته های عصبی در هر پرز –دارای یاخته های ماهیچه ای صاف حرکت دهندة پرز  –دارای مویرگ های خونی و یک رگ لنفی ته بسته در هر پرز 
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 یاخته های سطح پرز      

 

 

 گوارش دی ساکارید به مونوساکارید و دی پپتید به آمینواسید –( یاختة دارای ریزپرز : دارای آنزیم های تجزیه کننده در سطح غشای رأسی 1

 نقش در جذب مواد غذایی گوارش یافته در رودة باریک –بیشترین یاخته های سطح پرز                               

 س معده( ( یاختة ترشح کنندة مادة مخاطی : نقش در تولید و ترشح مادة مخاطی ) موسین و آب ( + یون ها مانند بی کربنات )نقش در خنثی سازی کیمو2

 یاخته های غدد معده 

 

 

 ( یاخته های دارای ریز پرز1

 کنندة مادة مخاطی )بدون ریز پرز(( یاخته های ترشح 2

 ی باشد.جز شیرة روده نم –( یاختة ترشح کنندة هورمون : ترشح هورمون سکرتین که با اثر بر پانکراس ترشح بی کربنات )نه آنزیم( از پانکراس را افزایش می دهد. 3

ذا
ب غ

جذ
 

 خروج گلوکز از یاختة دارای ریزپرز با انتشار تسهیل شده  -ورود گلوکز به یاختة دارای ریزپرز با هم انتقالی یون های سدیم )نیازمند پروتئین(   مونوساکارید ها   

 نیازمند فعالیت پمپ سدیم پتاسیم برای حفظ شیب غلظت یون های سدیم درون سلول - ورود به خون و کبد

 وابسته به فعالیت پمپ سدیم پتاسیم در غشای قاعده ای –ورود به یاختة پرز اغلب آمینواسید ها از طریق هم انتقالی با یون های سدیم )نیازمند پروتئین(  آمینواسید ها

 رود به خون و کبدو –خروج همة آمینواسید ها از سلول با انتشار تسهیل شده  –ورد به یاختة پرز برخی آمینواسید ها از طریق انتشار تسهیل شده 

 ورود مولکول های حاصل از گوارش لیپید ها به یاختة پرز از طریق انتشار  مونوگلیسیرید و اسید چرب

 تحت اثر هورمون پاراتیروئیدی( –فعال  Dتحت اثر ویتامین  –کلسیم ) انتقال فعال  –آهن )انتقال فعال(  –یون ها )انتشار تسهیل شده یا انتقال فعال(  –آب )اسمز (  آب و مواد معدنی 

 اختالل ترشح صفرا باعث کاهش جذب آن ها می شود.  –(: مانند چربی ها و همراه آن ها جذب می شوند DAKEمحلول در چربی ) جذب ویتامین ها

 + عامل داخلی معده )درون بری( B12ویتامین  –انتقال فعال  –(: انتشار تسهیل شده Cو  Bمحلول در آب )گروه 

 کبد 

 )در زیر دیافراگم و سمت راست(

 دارای نمک های صفراوی ، بیکربنات ، کلسترول ، فسفولیپید لسیتین ) ورود اندکی بعد از ورود کیموس ، نقش در گوارش و جذب لیپید( –ساخت صفرا : بدون آنزیم 

 در دقع برخی مواد مانند بیلی روبین )مادة حاصل از تجزیة هموگلوبین موجود در گویچه های قرمز( و کلسترول اضافی                 

 کیسة صفرا

 )در زیر کبد(

 الیه بیرونی خارجی  – صاف دارای دیوارة ماهیچه ای –دارای بافت پوششی مخاط در سطح درونی خود  –محل ذخیرة )نه تولید( صفرای تولید شده توسط کبد 

 گاهی این سنگ مجاری صفرا را بسته و باعث بروز زردی می شوند. –در اثر رسوب صفرا در کیسة صفرا ، سنگ کیسة صفرا ایجاد می شود 

 تحت کنترل عوامل عصبی و هورمونی – ایجاد شده استنوعی غدة موجود درون حفرة شکمی که از یاخته های بافت پوششی  پانکراسبخش برون ریز غدة 

 ( ترشح قوی ترین آنزیم های گوارشی : پروتئاز های پانکراس قوی و متنوع هستد و به صورت غیرفعال ترشح شده و در روده فعال می شوند.1

 پانکراسی به صورت فعال ترشح می شوند.  لیپازهای پانکراسی و سایر آنزیم های                                                   

 بیکربنات در خنثی سازی کیموس اسیدی معده نقش مهمی دارد. –( ترشح بی کربنات : تحت اثر عوامل عصبی و هورمونی 2



 حرکت آهسته – آنزیم گوارشی ترشح نمی کند –یاخته های پوششی مخاط، مادة مخاطی ترشح می کنند  –فاقد پرز در سطح یاخته های خود  رودة کور و کولون ها

 محل جذب آب و یون ها : تشکیل مدفوع جامد شوند.  یبزرگ م ةوارد رود ،یگوارش یها رهیش ةماند یمرده و باق یها اختهی افته،یمواد جذب نشده و گوارش ن

 تحت کنترل نخاع( –ختار خودم –غیرارادی  –دارای بندارة داخلی )صاف  –بخش انتهایی لولة گوارش  راست روده

 تحت کنترل قشرمخ( –پیکری  –ارادی  –دارای بنداة خارجی ) اسکلتی                                     

 شل شدن بندارة داخلی –ارسال پیام حسی به نخاع  –بخش انعکاسی : به دنبال ورود مدفوع به راست روده  عمل دفع مدفوع

 شل شدن بندارة خارجی به صورت ارادی می باشد.بخش ارادی : همراه با 

 

 
 

شبکة  اتصال پروتئین ها به لیپید ها در ←شکل گیری مجدد در شبکة آندوپالسمی )کلسترول + فسفولیپید + تری گلیسیرید( ←ورود مولکول های حاصل از گوارش لیپید ها به یاختة پرز از طریق انتشار مراحل جذب چربی: 

بزرگ  سیاهرگ زیرترقوه ای سمت چپ  و ←مجرای لنفی سمت چپ ←ورود به مایع بین یاخته ای و رگ لنفی ته بسته  ←خروج کیلومیکرون توسط برون رانی از یاختة پرز  ←آندوپالسمی یاختة پرز و شکل گیری کیلومیکرون

جابه جایی لیپید بین کبد ←( LDLو  HDLبرداشت بخشی از لیپید و ذخیرة آن ، دفع کلسترول اضافی با صفرا ، تشکیل سایر لیپوپروتئین ها ) ←ورود به یاخته های کبدی  ←سرخرگ کبدی قلب ، آئورت و  ←سیاهرگ زبرین 

 (LDLذخیرة چربی در بافت چربی ، رسوب کلسترول در دیوارة سرخرگ ها)توسط  ←و بافت های مختلف 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جانوری

 زندگی آزاد یا انگلی دارند و مواد گوارش یافته را از سطح بدن جذب می کنند. مانند کرم کدو جانوران فاقد دستگاه گوارش

 تشکیل کریچة دفعی )شامل مواد دفعی( –جذب برخی مواد  –ادغام چندین کافنده تن و تشکیل کریچة گوارشی  –تشکیل  کریچة غذایی  –دارای گوارش درون یاخته ای  تک یاختة آغازی پارامسی

 حفرة گوارشی

 )کیسة گوارشی(

 ابتدا گوارش برون یاخته ای و سپس گوارش درون یاخته ای  –حرکت دوطرفة غذا  –دارای یک منفذ ) دهان و مخرج ( 

انجام  ←فاگوسیتوز ذرات غذا  ←گوارش مواد غذایی ) تا حد مونومر تجزیه نمی شود(  ←حرکت تاژک یاخته های تاژک دار  ←گروهی از یاخته های پیکر هیدر : ترشح آنزیم های گوارشی 

 خروج مواد گوارش نیافته  ←گوارش درون یاخته ای در سلول ها ) تجزیه تا حد مونومر( 
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خمل   

 )گیاهخوار(

 آرواره )خارج دهان(

 خرد شدن ذرات غذا

 شروع گوارش مکانیکی

 دهان
 عدم گوارش مکانیکی

 تخلیة بزاق)دارای آمیالز(

 شروع گوارش شیمیایی

 مری

 انتقال غذا

 چینه دان
 )حجیم انتهای مری(

 محل ذخیره و نرم شدن

 عدم ترشح آنزیم گوارشی

 عدم گوارش مکانیکی

 ادامة گوارش شیمیایی 

 با آمیالز بزاق

 پیش معده)دندانه دار(
 خردشدن بیشتر غذا

 گوارش مکانیکی

 عدم ترشح آنزیم گوارشی

 گوارش شیمیایی با 

 آنزیم معده و کیسة معده

 کیسة معده 
 محل اتمام 

شیمیایی گوارش 

 برون یاخته ای

 معده
 محل جذب غذا

ترشح آنزیم 

 گوارشی 

عدم گوارش 

 شیمیایی

 روده

 جذب 

 کم آب

 راست روده

 جذب 

 آب و یون ها

ف خوار
ن عل

 پستاندارا

 

 نشخوارکننده
(قسمتی 4)معدة   

 

 

 

 غیر

 نشخوارکننده

 

 

شروع گوارش 
مکانیکی 
گوارش 

 مکانیکی ناقص

انتقال غذا 
 نیمه جویده 

گوارش مکانیکی 
با حرکات سیرابی 
گوارش شیمیایی 

 هابا میکروب

ی گوارش ادامه
شیمیایی با 

های میکروب
 سیرابی 

گوارش شیمیایی 
های با میکروب

سیرابی انتقال غذا 
ده به نیمه جوی

 دهان

گوارش شیمیایی 
های با میکروب

سیرابی و ادامه 
گوارش مکانیکی 

 و تکمیل آن

گوارش شیمیایی 
های با میکروب
 سیرابی

گوارش مکانیکی با 
حرکات سیرابی 

گوارش شیمیایی با 
 هابمیکرو

شیمیایی گوارش 
های با میکروب
 سیرابی

تا حدودی آبگیری 
 غذا

محل گوارش سایر مواد 
های به کمک آنزیم

گوارشی تجزیه میکروب 
 و پایان گوارش میکروبی

جذب مواد غذایی 
گوارش یافته 
جذب آب 

 ماندهباقی

میکروبیگوارش  گوارش آنزیمی میکروبیگوارش    

شروع گوارش 
 مکانیکی 

 کامل جویده

 انتقال غذای
 کامل جویده

انجام گوارش 
شیمیایی مواد غذایی 

 به جز سلولز

گوارش غذا 
 جذب مواد

 گوارش سلولز غذا
 توسط میکروب ها
 جذب کم سلولز

 جذب آب 
 جذب مونومر سلولز 


