
زیست شناسی پایه دهم
گوارش و جذب مواد 

دکتر شاهی : مدرس 

به نام خدا 





: مثلمواد مغذی غذا شامل 

ویتامین ها 
مواد معدنی 
پروتئین ها 

چربی ها 
هیدراتهای کربن

: کار دستگاه گوارش 
بلع، ریزکردن و ایجاد
تغییرات مکانیکی و

شیمیایی در این مواد
است تا جائیکه آماده

.شوندجذب 



دستگاه گوارش

لوله گوارش •
(لوله پیوسته ای که از دهان تا مخرج ادامه دارد )

اندامهای ضمیمه •
(غدد بزاقی ، کبد،کیسه صفرا و پانکراس)

هایماهیچهرالولهاینمختلفهایبخش
میجداهماز(بنداره)اسفنکترنامبهحلقوی

.کنند
منفذواندمنقبضهمیشهکهاندهاییدریچه)

هبلولهمحتویاتبرگشتازتااستبستهآنها
(کنندجلوگیریقبلی،بخش

.این بنداره ها فقط هنگام عبور غذا باز می شوند







بنداره های لوله گوارش



ساختار لوله گوارش  
ی گوارش از خارج به داخلالیه های  لوله

(بخشی از صفاق  را می سازد)الیه بیرونی-1
(پرده ای که اندام های درون شکم را به هم وصل می کند: صفاق )

الیه ماهیچه ای-2
در دهان، حلق و ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج از نوع مخطط ❑

.  است
در بخش های دیگرلوله گوارش            ماهیچه های صاف ❑

(حلقوی و طولی)
.نیز داردماهیچه ای موّرب دیوارۀ معده یک الیۀ ❑



زیرمخاط  -3
.باعث اتصال مخاط به الیه ماهیچه ای می شود❑
.وجود داردشبکه ای از یاخته های عصبی در الیۀ ماهیچه ای و زیر مخاط، ❑

وظیفه جذب و ترشح :مخاط -4

.در همه الیه های لوله گوارش انسان ، بافت پیوندی سست وجود دارد:نکته

.پیشروی زیرمخاط به مخاط چین را می سازد:نکته 



((عامل حرکات، انقباض ماهیچه ی طولی و حلقوی)) 
(:دودی)کرمی ❑

ی  تحریک یاخته عصبورود غذا          گشاد شدن لوله گوارش           

انقباض ماهیچه های دیواره
و                     
تشکیل حلقه انقباضی

.هم دارندنقش مخلوط کنندگی حرکات کرمی 
(در زمان برخورد محتویات لوله گوارش با بنداره ها )

حرکات لوله گوارش 



(: موضعی)قطعه قطعه ❑

به صورت انقباضات جدا از هم

سبب مخلوط شدن شیره گوارشی با غذا

در هر دو طرف توده غذایی ریز تر شدن غذا
.انقباض را مشاهده می کنیم 



پرسش
.با توجه به شکل ، به پرسش های زیر پاسخ دهید❑

عرض کدام نوع حرکات ، محتویات لوله گوارش را بیشتر در م( الف 
چرا؟.شیره های گوارشی قرار می دهد

.حرکات قطعه قطعه شونده ،چون محتویات را ریزتر می کند
ل کرمی شککدام نوع حرکت تا انتهای روده مشاهده می شود؟(ب 
در کدام شکل حرکت نشان داده شده می تواند به صورت دو (پ

کرمی شکلطرفه صورت بگیرد؟



گوارش غذا

آسیاب کردن غذا: گوارش مکانیکی ❖
تبدیل مولکولهای بزرگ به کوچک                     :گوارش شیمیایی❖

گوارش در دهان

(قبزا)شیمیایی 

کوچک جفت3-بزرگ

زیرآرواره ای،زیرزبانی،بناگوشی

(زبان-دندان ها)مکانیکی 



وسینمو انواعی از انزیم ها ، یونهای بی کربنات ، اببزاق ترکیبی از 

موسین

ب گلیکوپروتئینی است که آ
مادۀ مخاطی فراوانی جذب و 

.ایجاد می کند

لیزوزیم

در از بین بردن 
باکتری های درون 

دهان

آنزیم آمیالز 

کمک به گوارش 
نشاسته 

بزاق

دیوارۀ لولۀ گوارش را، از خراشیدگی حاصل از تماس غذا یا آسیبمادۀ مخاطی 
ی و ذره های غذایی را به هم محفظ می کند ( بر اثر اسید یا آنزیم)شیمیایی 

.چسباند و آنها را به تودۀ لغزنده ای تبدیل می کند



بلع
معده و از انجا بهمریورود غذا از دهان به 

را می زبان کوچک با باال رفتن راه بینی–فشارزبان به صورت ارادی توده غذا را به عقب می راند 
.و فقط راه مری باز است اپی گلوت در ابتدای نای ، راه نای را موقع بلع می بندد -بندد



گوارش در معده 

شبخش کیسه  ای شکل لولۀ گوار❑
دارای چین خوردگی فراوان❑

شیرۀاثردرمعدهدرغذاگوارش
.شودمیانجامآنحرکاتومعده

تولید کیموس 

دوازدهه



ناز فرو رفتن یاخته های پوششی مخاط در بافت پیوندی زیریاز 

و.ولی بی کربنات را فقط سلول های سطحی می سازندمی سازند ماده مخاطی برخی از غده های معده 
سلول های غده های معده در ساخت بی کربنات نقشی ندارند



ید می کافی نباشد، فرد دچار برگشت اسانقباض بندارۀ انتهای مری اگر 
ط در این حالت در اثر برگشت شیرۀ معده به مری، به تدریج، مخا. شود

.مری آسیب می بیند

(کسریفال)برگشت اسید معده 



گوارش در روده باریک 

(دوازدهه )کیموس             رودۀ باریک 

مراحل پایانی گوارش 

ورود ترشحات برون ریز پانکراس به-1
دوازده

ورود صفرا به دوازدهه-2
اثر شیره روده  روی ان -3
ذاحرکات کرمی و قطعه قطعه کننده غ-4



صفرا

د و ساخته می شوکبد صفرا توسط
.  فاقد آنزیم است

کیسه صفرا محل ذخیره صفراست 
نه تولید ان
:صفرا شامل

نمک های صفراوی ✓
بی کربنات ✓
کلسترول ✓
فسفولیپید✓

درگوارش چربی ها و خنثی سازی اسید 
.معده نقش دارد



(پانکراس)لوزالمعده 

تولید آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد

ل که درون روده باریک فعاپروتئازها
.می شوند

نثی که اثر اسید معده را خبی کربنات 
.می کند



گوارش کربوهیدرات ها 

هیدرولیزواکنش

بهنیازمونوساکاریدها
امستقیموندارندگوارش

اما.شوندمیخونجذب
شگواربهنیازقندهاسایر
.دارند



ریدگوارش پروتئین و تری گلیسی

تری گلیسرید ها فراوان ترین لیپیدها ، 
.هستند

انها را به واحدهای سازنده انها آنزیم لیپاز 
.تبدیل می کند 

حرکات مخلوط کننده روده باریک و صفرا
.موجب ریز شدن چربی ها می شود

لیپاز گوارش چربی ها بیشتر در اثر فعالیت 
.انجام می شودلوزالمعده در دوازدهه 



پرسش

ی ساخته م........... صفرا ماده ای فاقد انزیم است که توسط یاخته های ❑
.ریخته می شود................. شود و به داخل 

کربوهیدراتهای درشت تر را به........ آنزیم های گوارشی با واکنش ❑
.تبدیل می کنند..........

.کدام یک از آنزیم های زیر در گوارش کربوهیدراتها نقش دارد ❑
تریپسین (پپسین                               ب(الف

آنزیم های یاخته های روده باریک (آمیالز معده                           د(ج



جذب مواد

مواد ریزقابل جذب و زیرواحدها

ورود به سلولهای پوششی روده

خروج از سلولهای پوششی روده

ورود به فضای بین سلولی 

ورود به مویرگ لنفی یا خونی 



چین خوردگی ها ، پرزها و ریزپرزها 



:شبکه مویرگی درون پرز
مواد گوارش یافته پس از عبور از یاخته 

رز وارد شبکه مویرگی درون پهای پوششی 
.می شوند

:مویرگ لنفی درون پرز
مولکولهای حاصل از گوارش لیپیدها در 

.می شوندخونو سپس وارد لنف

در کبد از این لیپیدها ، مولکولهای 
.ساخته می شودلیپوپروتئین



لیپوپروتئین

لیپوپروتئین پرچگال

(HDL) 

کلسترول کم

پروتئین زیاد

ل لیپوپروتئین کم چگا

(LDL ) 

کلسترول زیاد

پروتئین کم

گالچپرلیپوپروتئینبودنزیادنتیجه،در

رولکلسترسوباحتمالچگال،کمبهنسبت

.دهدمیکاهشراهاسرخرگدیوارۀدر



پرسش

کدام یک از لیپیدهای زیر می تواند منجر به تنگ شدن یا ❑
مسدود شدن عروق کرونرشود؟

HDL(بLDL(الف

فسفولیپید(تری گلیسرید                                    د(ج

اسیدکلریدریک از ترشحات کدام  یک از این یاخته هاست ؟❑
و نقش ان چیست ؟



علت بیماری سلیاک 

جووگندمدرکه)گلوتنپروتئیناثربرسلیاکبیماریدر
وریزپرزهاوشوندمیتخریبرودههاییاخته(داردوجود
کاهشمواد،جذبسطحنتیجه،در.روندمیبینازپرزهاحتی

نیازبدنموردمغذیموادازبسیاریوکندمیپیداشدیدی
.شوندنمیجذب



روده بزرگ 

نشدهجذبمواد❑
نیافتهشگوارمواد❑
مردههاییاخته❑
گوارشیهایشیرهماندۀباقی❑

میجذبرانهایووآببزرگ،رودۀ
درجامدشکلبهمدفوعنتیجه،درکند؛

.آیدمی
میانجامارادیصورتبهدفع:نکته
.گیرد



گردش خون دستگاه گوارش

ه قلب خون لولۀ گوارش به طور مستقیم ببر خالف اندام های دیگر بدن، 
ه و سپس از راکبد، ابتدا به سیاهرگ باببرنمی گردد بلکه از راه 

..می رودقلبسیاهرگ های دیگر به 

جریانمیزانغذا،خوردنازپس
میافزایشگوارشدستگاهخون
کبدشده،بهجذبمغذیمواد.یابد

.شوندمیمنتقل
گلیکوژنشده،جذبموادازکبد،در
موادیوشودمیساختهپروتئینو

ردنیزهاویتامینبرخیوآهنمانند
.شوندمیذخیرهآن



تنظیم فعالیت های گوارشی

در فاصله بین وعده های غذایی ، دستگاه گوارش یک مرحله 
ت اما بعد از ورود غذا وارد مرحله فعالی.را می گذراندخاموشی نسبی 
.شدید می شود

:پاسخ دستگاه گوارش به ورود غذا
.باید به موقع و به اندازه ترشح شوندشیره های گوارشی -1
وط به موقع انجام شودتا غذا با شیره ها مخلحرکات لوله گوارش-2

.شود
.، رگ های لوله گوارش گشاد شوند اعصاب و هورمونها از طریق -3



دستگاه عصبی خودمختار 
.فعّالیت این دستگاه، غیرارادی است❑
ّعالیتفبا.شودمیترشحبزاقکنیم،میفکرغذابهوقتیمثالً•

مییبزاقهایغدهبهمغزعصبیپیامخودمختار،عصبیدستگاه
.شودمیترشحانعکاسیشکلبهبزاقورسد

هاییاختههایشبکه(مخرجتامریاز)لولهایندیوارۀدر❑
لولۀدرراترشحوتحرکهاشبکهاین.دارندوجود،عصبی

توانندمیایرودهعصبیهایشبکه.کنندمیتنظیمگوارش،
اهدستگاما.کنندفعّالیتخودمختار،عصبیدستگاهازمستقل
یمتأثیرآنهاعملکردبروداردارتباطآنهابامختارخودعصبی
.گذارد

تنظیم عصبی دستگاه گوارش



کهدارندوجودهایییاخته،رودهومعدهمختلفهایبخشدر
باهمراهوریزندمیخونبههاهورموناین.سازندمیهورمون
.دکننمیتنظیمراگوارشدستگاههایفعّالیتعصبی،دستگاه

خونبهدوازدههازهورموناین.هاستهورموناینازیکی،سکرتین
ناتبیکربترشحشودمیموجبلوزالمعدهبراثرباوشودمیترشح

.یابدافزایش
رارقپیلورمجاورتدرکهمعدهدیوارۀهاییاختهبعضیازگاسترین

ودشمیپپسینوژنومعدهاسیدترشحافزایشباعثوترشحدارند





تنوع گوارش در جانداران

طوربهوبدنیایاختهسطحازرامغذیموادجانداران،ازبرخی
تگاهدسدریا،آبمحیط،این.کنندمیدریافتمحیط،ازمستقیم
فاقدهکنیزکدوکرماست،میزبانجانورانبدنمایعاتیاگوارش

جذببدنسطحازرامغذیمواداست،گوارشدستگاهودهان
.کنندمی





گوارشیحفرۀ
امنبهمنشعبیکیسۀدرها،مرجانمانندمهرگانیبیدرگوارش

ودوربرایسوراخیکفقطحفرهاین.شودمیانجامگوارشیحفرۀ
انشعاباتوکیسههمیندروننیزموادگردش.داردموادخروجو

یمترشحهاییآنزیمحفره،ایندرهایییاخته.شودمیانجامآن
.کندمیآغازرااییاختهبرونگوارشفرایندکهکنند













موفق باشید


