
 برای جمع بندی، آزمون های جامع 10یس را بخوان!

9

انواع انعکاس های موجود در بدن انسان

تنفس و تکلم سرفه عطسه استفراغ بلع مورد مقایسه

پایین پایین پایین پایین باال جهت حرکت زبان

پایین باال پایین باال باال جهت حرکت زبان کوچک

باال باال باال پایین پایین جهت حرکت اپی گلوت

پایین پایین پایین باال باال جهت حرکت دهانة حنجره

انقباض انقباض انقباض)نه الزاماً( استراحت استراحت وضعیت بندارة ابتدای مری

انقباض انقباض انقباض استراحت انقباض وضعیت بندارة انتهایی مری 

انقباض انقباض انقباض استراحت انقباض وضعیت بنداره پیلور

طبیعی طبیعی طبیعی وارونه طبیعی جهت حرکت کرمی

دارد دارد دارد دارد دارد عبور غذا از حلق

---- ---- ---- نیست است در جهت گرانش زمین...

---- از شش به دهان  از شش به بینی
و دهان

 از معده و ابتدای
روده به دهان از دهان به معده راه انتقال مواد

تامین اکسیژن بدن نقش دفاعی نقش دفاعی نقش دفاعی رفع نیاز تغذیه ای بدن هدف از انجام

توجه: حلق چهار راهی است که عالوه بر دهان، بینی، مری و نای با شیپور استاش نیز مرتبط است.

توجه: راه نای را دو ساختار غضروفی حنجره و اپی گلوت باز و بسته می کنند که در خالف جهت هم حرکت می کنند.

توجه: راه دهان را زبان بزرگ و راه بینی را زبان کوچک باز و بسته می کند.

 4( گوارش در معده 

 معده:  بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش می باشد. 

نحوۀ گوارش مواد در معده: گوارش شیمیایی در اثر شیرۀ معده و گوارش مکانیکی در اثر حرکات معده صورت می پذیرد.

 های معده: دیوارۀ معده دارای چین خورگی های فراوانی است که در اثر پرشدن معده باز می شود.
گ

ن خورد� چ�ی

انبار کردن مواد غذایی. 3 افزایش سطح ترشحات معده 2 افزایش سطح تماس غذا با معده 1  ها:
گ

ن خورد�  عملکردچ�ی
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 ãموشکافی

 همانطور که می دانید در دهان رودۀ باریک و رودۀبزرگ و معده ممکن است جذب صورت بگیرد، با توجه به این نکته نحوۀ حرکت مواد جذب شده در  �
این بخش ها را با یکدیگر مقایسه کنید!!  توجه کنید که تنها موادی که از دهان جذب می شوند مستقیم به قلب می روند اما موادی که از معده و رودۀبزرگ جذب 
می شوند از طریق سیاهرگ باب به کبد رفته و سپس از طریق سیاهرگ فوق کبدی به بزرگ سیاهرگ زیرین می ریزند. همچنین موادی که از رودۀ باریک جذب می شوند 
اگر از نوِع چربی و ویتامین های محلول در چربی باشند از طریق دستگاه لنفی به سیاهرگ های زیر ترقوه ای می روند و اگر کربوهیدرات، آمینو اسید آب مواد معدنی و 

ویتامین های محلول در آب باشند به وسیلۀ سیاهرگ باب به کبد و سپس به قلب می روند.

نکات تصاویر    

تصویرمقابلگردشخوندستگاهگوارشرانشانمیدهد.

سیاهرگبابکبدیطویلترازسیاهرگفوقکبدیاست.

سیاهرگبابکبدیپسازورودبهکبدمنشعبمیشود:

شاخهراست:خونتیرهوغنیازموادغذاییراازرودۀباریک،آپاندیس، 

رودۀکور،کولونباالرووبخشیازکولونافقیدریافتمیکند.

شاخهچپ:اینشاخهخودازبههمپیوستندوشاخهدیگرتشکیلشده 

است.خونتیرهراازکولونپایینرو،راستروده،طحال،معدهولوزالمعده

دریافتمیکند.

سیاهرگخارجشدهازرودۀباریکوکولونصعودیبههمملحقشدهویک

سیاهرگبزرگرامیسازدسپساینسیاهرگباسیاهرگدیگریکیمیشود

وسیاهرگبابکبدیرامیسازد.

بیشترینخونورودیبهسیاهرگبابکبدیمربوطبهسیاهرگیاستکه

ازرودۀباریکبهآنواردمیشود.

سیاهرگبابازبخشپایینیکبدونزدیکبهکیسۀصفراواردآنمیشود.

بهنکاتزیردقتکنید:

سیاهرگباب 2 خونطحال،معدهورودۀبزرگنیزعالوهبرسیاهرگهایرودۀباریکبهسیاهرگبابواردشدهوسپسبهکبدمیروند. 1 

باریکوبزرگبهصورتمستقلبهسیاهرگبابمتصلمیشوند؛ولی سیاهرگهایمعده،رودۀ 3 ازورودبهکبدمنشعبمیشود. پس

طحال،جزئیازدستگاهایمنیمیباشد،نهدستگاه 4 سیاهرگمربوطبهطحالقبلازورودبهسیاهرگباببهسیاهرگرودۀبزرگواردمیشود.

بزرگسیاهرگ 5 گوارش؛ولیخونآنهمانندلولۀگوارشبهطورمستقیمواردقلبنمیشود،بلکهتوسطسیاهرگباببهکبدواردمیشود.

به بابمربوط بهسیاهرگ بیشترینخونورودی 6 دارد. قرار راستبدن رودههاعبورمیکندودرسمت ازپشتکبد،دوازدههو زیرین

طحال،درسمتچپمعدهو 7 سیاهرگهایرودۀباریکاست.سیاهرگبابازبخشپایینیکبدونزدیکبهکیسۀصفراواردآنمیشود.

درکبدبینسیاهرگبابکبدیوسیاهرگفوقکبدی،شبكۀمویرگیتشکیلمیشود؛بنابرایناینشبکهمویرگی 8 سمتچپبدنقراردارد.

سیاهرگفوقکبدیازباالیکبدخارجمیشودوخونتیرهورودیبهکبدراازطریقدوشاخه 9 ازهردوانتهایخودبهسیاهرگختممیشود.

)انشعاب(دریافتمیکندوسپسبهبزرگسیاهرگزیرینمیپیوندد.

 تنظیم دستگاه گوارش   

دستگاه گوارش یک مرحله خاموشی نسبی )فاصلۀ بین خوردن وعده های غذایی( و یک مرحله فعالیت شدید )بعد از ورود غذا( دارد. این دستگاه باید به ورود 
غذا پاسخ مناسبی بدهد.یعنی شیره های گوارشی به موقع و به اندازه کافی ترشح و حرکات لولۀگوارش به موقع انجام شوند تا غذا را با شیره ها مخلوط کنند 
و در طول لوله با سرعتی مناسب حرکت دهند. فعالیت بخش های دیگر بدن از جمله دستگاه گردش خون نیز باید با فعالیت دستگاه گوارش هماهنگ باشد.

فعالیت دستگاه گوارش توسط دستگاه های عصبی و هورمونی تنظیم می کنند.  

 ترکیب ها     

ترکیب با فصل 1 زیست دهم: ارتباط بین دستگاه گوارش و دستگاه های دیگر بدن توسط  نگرش کل نگری بررسی می شود.

بزرگ سیاهرگ زیرین
سیاهرگ فوق کبدى

کبد

سیا هرگ
باب کبدى
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گوارش در یک نگاه

گوارش مکانیکى
از دهان آغاز

مى شود.

بزاق شامل آب
موسین و ترکیبى
از آنزیم هاست.

محل غدد بزاقى 
در دهان است.

شیره پانکراس با ورود به
روده باریک باعث خنثى شدن
حالت اسیدى کیموس مى شود
و گوارش درشت ملوکول ها 

را ادامه مى دهد با ورود صفرا به
روده باریک روند

حذف چربى ها
تسهیل مى شود

پانکراس قوى ترین آنزیم هاى
گوارشى را به دوازدهه

ترشح مى کند

مرى

پیلور

دوازدهه

روده باریک

سیاهرگ سرخرگرگ لنفى

آهن
کلسیم
گلوکز
B ویتامین هاى گروه

آمینواسید
DAKE ویتامین هاى
چربى

کلسترول

سدیم
پتاسیم
آب

بنداره انتهایى روده باریک

ویتامین هاى محلول در آبروده بزرگ
 توسط پرز ها و ریز پرز ها 

وارد خون مى شوند در حالى که
ویتامین هاى محلول در چربى
وارد رگ هاى لنفى مى شوند. راست روده

W. C

آنزیم لیپاز پانکراس
چربى ها را

تجزیه مى کند.
شیره معده

پپسین

پپسین

اتفاقى که براى پروتئین در معده مى افتد

+ =

=+

H
Cl

H
Cl

pH معده به دلیل وجود
هیدروکلریک اسید بسیار

اسیدى مى باشد(حدود عدد 2).
کربوهیدرات ها گوارش شیمیایى

خود را از دهان آغاز کردند
اما پایان گوارش شیمیایى آنها

در روده باریک مى باشد. 

بندارة 
انتهایى مرى

لیپاز

غذا
جویده شده

کیموس
شیرة معده و

غذاى هضم شده




