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گوارش و جذب مواد فصل دوم

فقط مورد )ب( صحیح می باشد )منظور سؤال: دستاگه گوارش انسان(.11 11
الف( نادرس�ت اس�ت. دس�تگاه گوارش از یک لوله پیوسته از دهان تا مخرج تشکیل ش�ده )نه لوله ها!( که به همراه اندام هایی مثل کبد، پانکراس و … 
می باش�د. / ب( درس�ت اس�ت. سؤال در مورد یک دستگاه است. از فصل قبل و مبحث س�ازمان یابی حیات، ، به یاد دارید که سطح قبلی آن، اندام می شود. هر اندام نیز 
از چندین بافت تشکیل شده است. / ج( نادرست است. غدد بزایق بخشی غیرلوله ای در گوارش محسوب می شوند که در باالی دیافراگم قرار دارند. / د( نادرست است. 
در قمست هایی از لولۀ گوارش، بنداره دیده می شود. مثاًل بین دهان و حلق، بنداره )اسفنکتر( وجود ندارد. )راستی یادتون باشه که بنداره ها فقط در بخش لوله ای دستاگه 

گوارش وجود دارند.(

لولۀ پیوسته ای از دهان تا مخرج می باشد که بین قسمت های مختلف، اسفنکتر یا بنداره هایی از ماهیچه های حلقوی وجود دارد.
بنداره های منقبض و بسته مانع برگشت مواد به قسمت قبلی می شوند ولی هنگام عبور مواد به حالت استراحت درمی آیند 

و باز می شوند )سبب تنظیم عبور مواد می شوند(.
به جز بنداره  انتهای لولۀ گوارش )خارجی مخرج( که از نوع ماهیچه مخطط می باشد، بقیه آن ها در کتاب شما ماهیچه صاف 

دارند و تحت کنترل اعصاب خودمختار هستند.

لول ﹦ گوارش

غدد بزاقی، پانکراس )لوزالمعده(، کبد و کیسۀ صفرا می باشند.
در دو طرف دیافراگم قرار دارند. غدد و اندام گوارشی

ش انسان
دستگاد گوار

12 موارد )الف( و )ب( نادرست می باشند )به لکمۀ لولۀ گوارش در متن سؤال دقت کنید!(.21
الف( نادرس�ت اس�ت. ش�اید از دیدن نادرس�ت بودن این عبارت جاخورده باشید! ولی 
عزیزان لطفًا س�ؤال را یک بار دیگر با دقت بخوانید! س�ؤال در مورد لولۂ گوارش است و اصاًل کبد و لوزاملعده 
با اینکه عبارت گفته شده درمورد آن ها، به طور کلی صحیح است، ولی قسمتی از لولۀ گوارش نیستند. / ب( 
نادرست است. همان طور که در مورد قبل هم گفته شد، اندام هایی همچون کیسۀ صفرا و لوزالمعده، بخشی 
از لولۀ گوارش نیس�تند. / ج( درس�ت اس�ت. مری و راس�ت روده در بخش مرکزی بدن قرار گرفته اند )البته 
انتهای مری و بندارۀ آن متمایل به سمت چپ می باشد(. / د( درست است. دوازدهه به عنوان ابتدای 
رودۀ باریک در س�مت راس��ت شکم به معده متصل است ولی انتهای رودۀ بزرگ که کولون پایین رو است، از 

سمت چپ به وسط می آید تا به راست روده متصل شود. 

توج�ه داش�ته باش�ید که رودۀ ب�زرگ و راس�ت روده، دو بخش مجزا ول�ی بدون بن�داره بین آن ها 
می باشند و راست روده، بخش انتهایی کولون، محسوب نمی شود.

کیسه صفرا و بیشتر بخش های کبد
پیلور و دوازدهه

رودۀ کور و آپاندیس
کولون باالرو و انتهای معده

سمت راست

بندارۀ انتهای مری
قسمت اعظم معده و لوزالمعده 

کولون پایین رو )آخرین بخش رودۀ بزرگ(
سمت چپ

جهت اعضای دستگاد گوارش
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حلق

مري

معده 
لوزالمعده 

رودة باریک

رودة بزرگ

راستروده
مخرج

کبد 

کیسه صفرا 
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29 موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند )بافت مخصوصی که مدنظر سؤال است، بافت پیوندی سست می باشد(.31 13
الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته های دوکی تک هس�ته ای مخصوص ماهیچۀ صاف اس�ت )البته می توان با توجه به ش��لک کتاب در فصل اول آن را به 
یاخته های بافت پیوندی متراکم نیز نس��بت داد(. / ب( درس�ت اس�ت. در بافت پیوندی سست، انواع رش�ته های پروتئینی کالژن و کشسان وجود دارند. / ج( نادرست 
است. این عبارت در مورد بافت پوشیش صادق است که روی شبکۀ مورد نظر یعنی غشای اپیه قرار دارد. / د( نادرست است. مادۀ زمینه ای اندک با کالژن زیاد مربوط 

به بافت پیوندی متراکم )رشته ای( می باشد )اگر رشته های الکژن آن زیاد بود که دیگر سست نبود(. 

بخشی از صفاق می باشد که اندام های درون شکم را از خارج به هم وصل می کند.
بافت پیوندی سست با مادۀ زمینه ای و فضای بین یاخته ای زیاد دارد.

رگ های خونی و اعصاب از این الیه وارد می شوند.

الیه بیرونی

در ده�ان، ابتدای مری و دریچه خارجی مخرج از نوع مخطط ارادی 
و تحت کنترل اعصاب پیکری می باشد.

در سایر قسمت ها، حاوی ماهیچه های صاف غیرارادی به شکل حلقوی 
و طولی سازمان یافته و تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشد.

دی�وارۀ معده ع�الوه بر الیه ه�ای طول�ی و حلقوی، یک الی�ه یاخته 
ماهیچه ای مورب صاف داخلی نیز دارد.

بافت پیوندی سست بین الیه های ماهیچه ای آن هاست.
ش�بکه ای از یاخته های عصبی )شبکۀ عصبی روده ای درونی( و رگ 

خونی نیز در البه الی این الیه از مری به بعد وجود دارد. 
انقب�اض ماهیچه ه�ا س�بب هضم مکانیک�ی و مخلوط ک�ردن غذا با 

شیره های گوارشی می شود.

الیه ماهیچه ای

بافت پیوندی سست با رگ ها و اعصاب فراوان می باشد.
از مری به بعد، شبکه ای از اعصاب )شبکۀ یاخته ای عصبی( دارد.

موجب لغزش یا چین خوردگی راحت مخاط روی الیه ماهیچه ای می شود.
شبکۀ یاخته ای عصبی در سطح خارجی آن وجود دارد.

الیه زیرمخاطی

بافت پیوندی سست دارد ولی داخلی ترین الیه آن بافت پوششی دارد.
کارهای مختلفی در بخش های مختلف مثل جذب و ترشح مواد را انجام می دهد.

در پرزهای رودۀ باریک، یاخته های ماهیچه صاف دارد.
در معده و رودۀ باریک به ترتیب قدرت ترشح هورمون های گاسترین و سکرتین به خون دارند.

در سراسر لولۀ گوارش، موسین گلیکوپروتئینی ترشح کرده که با جذب آب به ماده مخاطی برای چسباندن غذا و انتقال راحت 
آن در لوله می شوند.

الیه مخاطی

ش
ساختار لایه های لول ﹦ گوار

ف ساختار الیه ای تقریبًا مشابهی دارند 
اندام های مختل

ت ها وجود دارد.
ف باف

که در هر الیه انواع مختل

تمام موارد نادرست هستند. 41 14
اگر نگاهی به متن کتاب انداخته باشید، می دانید که »بخش های مختلفی از دستگاه گوارش انسان که ساختار تقریبًا مشابهی دارند« اشاره به لولۂ گوارش دارد پس سؤال 

دربارۀ الیه های لولۀ گوارش است.
الف( کیس�ه صفرا اصاًل جزئی از لولۀ گوارش نیس�ت! )ش��بکۀ یاخته های عصبی ویژه الیه های ماهیچه ای و زیرمخاطی از مری تا مخرج می باشد(. / 
ب( دقت کنید که صفاق پرده ای است که اندام های درون شکم یعنی زیر دیافراگم را به هم وصل می کند )دهان، حلق و بیشتر بخش های مری در باالی دیافراگم 
قرار دارند(. / ج( طبق متن کتاب درس�ی  ش�کل قرارگیری ماهیچه ها به صورت حلقوی یا طولی مربوط به قرارگیری یاخته های ماهیچه صاف می باش�د )در ابتدای مری 
همانند دهان و حلق این تقس��یم بندی وجود ندارد چون ماهیچه ها از نوع مخطط می باش��ند( از طرف دیگر این عبارت، به آن معناس�ت که ماهیچه های انتهای مری، به 
صورت طولی و حلقوی، سازمان نیافته اند که نادرست می باشد. / د( مخاط همانند زیرمخاط شامل بافت پیوندی سست می باشد! )الًک هر چهار الیه لولۀ گوارش انسان، 

حاوی بافت پیوندی سست می باشد(.

دقت کنید که س�ؤال در مورد دو الیه  از چهار الیه روده صحبت می کند که یکی از آن ها به بخش خارجی ماهیچۀ طولی و دیگری به بخش خارجی زیرمخاط 51 13
متصل است. به بخش بیرونی ماهیچه طولی، الیۀ بیروین و به بخش بیرونی زیرمخاط، الیۀ ماهیچه ای  متصل می باشد. گزینۀ )3( درست است چون مادۀ مخاطی توسط 

غدد موجود در الیۀ مخاط لولۀ گوارش ترشح می شود. این الیه و یاخته های آن، با هیچ یک از الیه های مدنظر سؤال در تماس نیستند.
گزینۀ )1(: فقط در مورد الیۀ بیرونی یا صفاق معنی دارد )نه الیۀ ماهیچه ای(. / گزینۀ )2(: رباط از جنس پیوندی مراکم اس�ت ولی بافت پیوندی 
سست است که در هر الیۀ لولۀ گوارش وجود دارد. / گزینۀ )4(: الیۀ بیرونی لولۀ گوارش برخالف الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاطی فاقد شبکه ای از یاخته های عصبی می باشد. 

B
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فقط مورد )ج( درست می باشد. 61 13
الف( نادرس�ت اس�ت. ماهیچۀ صاف از بخش میانی مری هم وجود دارد ولی صفاق در بخش های باالی دیافراگم دیده نمی شود )اغلب قسمت های 
مری در باالی دیافراگم می باشند(. / ب( نادرست است. صفاق، اندام های داخل حفرۀ شکمی را از خارج )نه داخل( به هم وصل می کند. / ج( درست است. بر طبق 
متن کتاب درسی، هر الیۀ لولۀ گوارشی، از انواع بافت ها تشکیل شده است و الیۀ بیرونی هم بخشی از صفاق است. به همین علت صفاق هم حداقل تمام بافت های موجود 

در الیۀ بیرونی را دارد. / د( نادرست است. الیۀ بیرونی این اندام ها، بخشی از صفاق می باشد )نه برعکس!(.
دقت کنید که مادۀ زمینه ای بافت پیوندی به همراه رش�ته های کالژن و کشس�ان مجموعًا در فضای بین یاخته ای قرار گرفته اند 71 11

اما این رش�ته ها بخش�ی از مادۀ زمینه ای نیس�تند و جدا از آن ها به ش�مار می آیند )پس در هیچ بافت پیوندی، نباید رش��ته های الکژن و 
کشسان را جزئی از مادۀ زمینه ای در نظر بگیرید(. 

گزینۀ )2(: شروع بلع غیرارادی از حلق است که ماهیچه های این بخش، اسکلتی و در نتیجه، چندهسته ای می باشند. اما 
الیۀ بیرونی لولۀ گوارش، فاقد یاخته های ماهیچه ای است. / گزینۀ )3(: شبکۀ یاخته های عصبی در الیۀ بیرونی و مخاطی لولۀ گوارش انسان 

وجود ندارد. / گزینۀ )4(: با توجه به شکل صفاق صحیح است. 
اولین و سومین عبارت درست می باشند. 81 12

در شکل روبه رو، )الف( بیانگر زیرمخاط، )ب( ماهیچۀ حلقوی و )ج( الیۀ بیرونی لولۀ گوارش می باشد. 
 عبارت اول( درس�ت اس�ت. زیرمخاط )الف( س�بب می شود که مخاط 
به ماهیچه )ب( بچس�بد و به راحتی روی آن بلغزد یا چین بخورد. / عبارت دوم( نادرس�ت 
است. الیۂ بیروین معده فاقد یک الیۀ اضافی می باشد. دقت کنید که الیۂ ماهیچه ای معده 
دارای یک الیۀ داخلی اضافی به ش�کل مورب اس�ت. / عبارت سوم( درست است. در شکل 
مورد نظر، بخش )ب( ماهیچۀ حلقوی است. پس از نظر شکل، با بنداره ها که حلقوی هستند 
ش�باهت دارد. / عبارت چهارم( نادرس�ت اس�ت. تنها در یک طرف خارجی الیه زیرمخاط، 
ش�بکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد و در طرف داخلی که مخاط است، شبکۀ یاخته ای 

عصبی دیده نمی شود.

شبکۀ یاخته های عصبی سطح خارجی زیرمخاط، دو طرف الیۀ ماهیچۀ  حلقوی و سمت داخل ماهیچۀ طولی لولۀ گوارش وجود دارد )البته در معده دو طرف الیۀ 
مورب نیز این شبکۀ عصبی وجود دارد(.

موارد )ج( و )د( صحیح هستند )در متن این سؤال به لکمۀ »برخی« باید خیلی دقت می کردید(.91 12
الف( نادرس�ت اس�ت. در کتاب درسی نوش�ته ش�ده »انقباض ماهیچه های دیوارۀ لولۀ گوارش، حرکات منظمی را در آن به وجود می آورد« و در جملۀ 
بع�دی ه�ر دو حرک�ت کرمی و قطعه قطعه کننده ذکر می ش�ود، پس این صفت منظم بودن حرکات، به هر دو نوع حرکت مربوط می ش�ود. البته تم�ام این حرکات در نتیجۀ 
مکانیس�م های انقباضی و اس�تراحت ماهیچه ها می باش�د پس این جمله مصداق متام انواع حرکات است )نه برخی از آن ها(. / ب( نادرست است. بسته بودن پیلور، معلول 
انقباض یاخته های ماهیچه ای تش�کیل دهنده آن اس�ت و همان طور که می دانید وقتی تودۀ غذایی با حرکت کرمی به پیلور بس�ته برخورد می کند فقط سبب مخلوط کردن 

آن با محتویات می ش�ود. دقت در اینجا الزم اس�ت که حلقۀ انقباضی در حرکت کرمی، فقط در پش��ت تودۀ غذایی اس�ت و این تودۀ غذایی است که به پیلور بسته برخورد 
می کند )نه حلقۀ انقباضی که قبل از آن تودۀ غذایی اس��ت(. / ج( درس�ت اس�ت. این جمله فقط در مورد حرکات قطعه قطعه کننده صادق اس�ت چون باعث ریزتر ش�دن 
محتویات )گوارش ماکنیکی( و مخلوط ش�دن بیش�تر آن ها با شیره های گوارشی )گوارش شیمیایی با آنزیم ها( می شود. / د( درست است. در حرکات کرمی هیچ گاه انتقال 
پیام انقباضی به جلوی تودۀ غذایی منتقل نمی شود و همواره حلقۀ انقباضی در قبل از تودۀ غذایی تشکیل می شود ولی در حرکات قطعه قطعه کننده، پیام عصبی انقباض را 

هم در پشت و هم در جلوی تودۀ غذا احساس می کنیم.

این عبارت متن کتاب درسی است که وقتی حرکت کریم به یک بندارۀ بسته مثل پیلور برخورد می کند، فقط سبب مخلوط کردن غذا با محتویات لولۀ گوارش می شود. 101 13
گزینۀ )1(: در این توضیح باید به جای حرکات کرمی دوازدهه، باید حرکات کریم معده نوشته می شد! چون دوازدهه پس از معده وجود دارد و حرکات 
کرمی آن، به س�مت انتهای لولۀ گوارش هس�تند نه به س�مت معده. / گزینۀ )2(: در هنگام اس�تراحت ماهیچه، بنداره باز اس�ت و تودۀ غذایی به راحتی عبور می کند ولی 
حالت مخلوط کنندگی برای روبه رو شدن تودۀ غذایی با یک بندارۀ منقبض و بسته صورت می گیرد. / گزینۀ )4(: نقش مخلوط کنندگی حرکات کرمی در حین بسته بودن 

پیلور رخ می دهد )نه باز بودن آن!(. 
سؤال در مورد حرکات کریم است، چون فقط یک حلقۂ انقباضی را مطرح کرده است، پس عبارت )ج( اصاًل نباید در پاسخ ها مطرح باشد. به طور کلی انقباض 111 14

ماهیچه، در اثر تحریک و دس�تور انقباض توس�ط عصب انجام می ش�ود )پس مورد )ب( بعد از مورد )الف( است( و طبیعتًا ابتدا باید کیموس از پیلور خارج و وارد دوازدهه 
ش�ود. س�پس، ورود مواد به روده آن را گش�اد می کند و با اتس�اع و گشاد شدن دوازدهه، مکانیس�م انقباضی دوازدهه )در اثر تحریک اعصاب و انقباض ماهیچه ها( نیز شروع 

شود )مورد )د((.
ش�کل مورد نظر در مورد حرکات قطعه قطعه کنندۀ روده اس�ت که چون در وس�ط تودۀ غذایی نیز رخ می دهد، در گوارش مکانییک غذا و تقس�یم آن به چند 121 14

قسمت نقش دارد )برخالف حرکت کرمی خود، مستقیماً در وسط تودۀ غذایی انقباض ایجاد نمی کند و تودۀ غذا را به چند بخش مختلف تقسیم نمی کند(.
گزینۀ )1(: توضیح حرکتی که دارای انقباض های یکی در میان است مربوط به حرکات قطعه قطعه کننده می باشد پس لفظ حرکت دیگر اشتباه است چون 
هر دو، در مورد حرکت قطعه قطعه کننده هستند. / گزینۀ )2(: کلمۀ برخالف اشتباه است چون هر دو نوع حرکت لولۀ گوارش، نقش مخلوط کنندگی غذا با شیره های گوارشی 

را دارند. / گزینۀ )3(: حرکات موجود در حلق، از نوع کریم است که این حرکات به شکل انقباض در جلوی تودۀ غذا نمی باشد.
دهان، حلق و ابتدای مری دارای ماهیچه های مخطط می باشند پس حرکات کرمی آن ها نیز با این ماهیچه ها صورت می گیرد.131 14

گزینۀ )1(: در حرکات کرمی، انقباض در پش�ت تودۀ غذا ایجاد می ش�ود و تودۀ غذا را به س�مت جلو هدایت می کند )پس تودۀ غذا فوق در ش��لک 
م��ورد نظ��ر، قطعاً به س��مت A می رود و نه B! مگر در هناگم اس��تفراغ که نه حالت عادی اس��ت و نه توس��ط کتاب بررس��ی ش��ده(. / گزینۀ )2(: این توضی�ح مربوط به حرکات 
قطعه قطعه کننده اس�ت ولی ش�کل مربوط به حرکات کرمی اس�ت که انقباض این نوع حرکت، هیچ گاه به جلو یا وس�ط تودۀ غذا منتقل نمی ش�ود. / گزینۀ )3(: در هنگام 

برخورد با بندارۀ منقبض و بسته، حرکات کرمی فقط موجب مخلوط کردن تودۀ غذا با محتویات لولۀ گوارش می شود و غذا را جلوتر نمی برد! 
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این حرکات دارای یک حلقۂ انقبایض در پش�ت تودۀ غذا، س�بب عبور غذا و مواد از دهان به س�مت 
مخرج می باشد.

ورود غذا و گشاد شدن لولۀ گوارش، سبب تحریک اعصاب و راه اندازی این حرکات می شود.
ورود غذا  گشاد شدن لوله  تحریک اعصاب  انقباض ماهیچه ها  حرکات کرمی

غذا را در طول لوله با سرعت مناسب به جلو می راند )از حلق برای بلع آغاز می شود(.
انقباض ماهیچه قبل از تودۀ غذا به وجود می آید و با جلو رفتن غذا، انقباض نیز به جلو می رود.

همانند حرکت قطعه قطعه کننده، عالوه بر جلو بردن غذا نقش مخلوط کنندگی نیز دارد.
در برخورد با اسفنکتر بسته ای مثل پیلور، فقط سبب مخلوط کردن غذا با شیرۀ گوارشی می شود.

ت کرمی شکل 
حرکا

انقباض های مجزا به تعداد متعددی در پشت و جلو و بین توده های غذایی ایجاد می شود.
برخالف حرکات کرمی، این حرکات مستقیمًا سبب هضم مکانیکی تودۀ غذایی می شود.

با این انقباض ها، محتویات لوله، ریزتر شده و بیشتر با شیره های گوارشی مخلوط می شوند.
به تدریج که جلو می رود، ناحیه در حال استراحت به حالت انقباض درمی آید.

مواد تجزیه شده را برای جذب آماده می کند و با محتویات لوله مخلوط می کند.

ت قطعه قطعه کنندد
حرکا

در حلق و ابتدای مری  اعصاب پیکری می باشد.
از اواسط مری تا مخرج  اعصاب خودمختار و شبکۀ یاختۀ عصبی می باشد.

ت تأثیر
تح

ش
ت لول ﹦ گوار

حرکا

ض ماهیچه ها و 
همگی در اثر انقبا

ت می گیرند
ت منظم صور

به صور

ت
انواع حرکا

14 در حرکات کرمی فقط یک حلقۀ انقباضی در پشت تودۀ غذایی سبب جلو بردن غذا می شود ولی حرکات قطعه قطعه کننده، نقش زیادی در پیشروی غذا ندارند. 141
گزینۀ )1(: حرکات کرمی به صورت انقباض های جدا از هم نمی باشند و یک حلقۀ انقباضی، مسافت طوالنی ای را به طور پیوسته طی می کند. / گزینۀ )2(: 
هر دو حرکت لولۀ گوارش توس�ط ش�بکۀ یاخته های عصبی که در الیه های زیرمخاط و ماهیچه ای هستند رخ می دهد. / گزینۀ )3(: فقط حرکت قطعه قطعه کننده، مستقیمًا 

در گوارش مکانیکی نقش دارد و تکه تکه کردن تودۀ غذایی، با انقباضات حرکات قطعه قطعه کننده صورت می گیرد.
فقط مورد )الف( تفاوت این دو حرکت می باشد. 151 11

الف( درس�ت اس�ت. با ش�روع بلع غیرارادی، حرکات کرمی منجر به انتقال غذا از حلق به مری می شوند پس در این جابه جایی نقش دارند ولی حرکات 
 قطعه قطعه کننده در این قسمت دیده نمی شوند و در انتقال غذا تأثیر ندارند. / ب( نادرست است. هر دو حرکت، موجب آمیخته شدن غذا با شیره های گوارشی می شوند. / 
 ج( نادرست است. هر یک از این دو حرکت در پی انقباض ماهیچه است و انقباض ماهیچه در پی دستور عصب می باشد )پس این، وجه اشتراکشان محسوب می شود(. / 
د( نادرس�ت اس�ت. هر دو حرکت در قبل از تودۀ غذایی ایجاد حلقۀ انقباضی می کنند ولی فقط حرکات قطعه قطعه کننده در میان و پس از تودۀ غذایی هم حلقۀ انقباضی 

تشکیل می دهند.
همۀ موارد نادرست می باشند. 161 12

الف( در دهان گوارش ش�یمیایی فقط برای نشاس�ته )نوعی کربوهیدرات( آغاز می ش�ود و س�ایر انواع مولکول های زیس�تی گوارش شیمیایی نمی یابند. / 
 ب( در دهان 3 جفت یا 6 عدد غدۀ بزاقی بزرگ یا اصلی به همراه تعداد زیادی غدد ریز وجود دارد و طبیعتًا مجموع تعداد غدد بزاقی بزرگ و کوچک، بیش از این است. /

ج( اصواًل موس�ین نقش آنزیمی و افزایش  دهندۀ س�رعت واکنش ندارد! پس آنزیم ها، ش�امل موس�ین نمی ش�وند. / د( لیزوزیم روی دیوارۀ باکتری مؤثر اس�ت که دیوارۀ 
باکتری در ساختار خود پروتئین دارد ولی دقت کنید که دیوارۀ باکتری یک پروتئین غذایی محسوب نمی شود و لیزوزیم هم یک آنزیم دفاعی است.

منظور س�ؤال آنزیم لیزوزیم اس�ت. این گزینه درس�ت است چون در برون رانی، خود ریزکیسه برون رانی نمی شود و از یاخته بیرون نمی رود بلکه تهنا محتویات 171 13
آن با برون رانی وارد مجرای غدد بزاقی می شود.

گزینۀ )1(: آنزیم لیزوزیم فقط می تواند  ابکری های بیماری زای دهان را از بین ببرد. / گزینۀ )2(: درون یاخته، بس�ته بندی وظیفۀ دس�تگاه گلژی است 
که فقط از کیس�ه های روی هم تش�کیل ش�ده است و ساختار لوله ای ندارد )شبکه ای از کیسه  و لوله، مخصوص شبکۀ آندوپالسمی است(.  / گزینۀ )4(: مادۀ مخاطی )ترکیب 

آب و موسین( مانع خراشیدگی دیوارۀ لوله در تماس با غذا می شود )نه آنزیم ها!(.
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گوارش مکانیکی  وظیفه آسیاب کردن غذا را دارد که از دهان تا انتهای رودۀ باریک به 
کمک حرکات ماهیچه ها ادامه می یابد تا غذا خرد شود.

گ�وارش ش�یمیایی  تبدیل درش�ت مولکول ه�ا به مولکول ه�ای کوچک و آم�اده جذب 
می باشد که از دهان تا رودۀ بزرگ و به کمک آنزیم های انسان و باکتری صورت می گیرد.

ب�ا فعالیت هماهن�گ ماهیچه های اس�کلتی ارادی لب ها، دهان، 
آرواره ها و گونه ها و دندان ها صورت می گیرد.

غذا را خرد کرده و هضم شیمیایی آن ها را توسط آنزیم ها آسان می کند.

ضمن این گوارش، غذا با بزاق مخلوط شده و بلع آن آسان می شود.

گوارش مکانیکی

سه جفت غدد بزاقی بزرگ و تعدادی غده های بزاقی کوچک آن را وارد حفرۀ دهان می کنند.

غدد بزاقی بزرگ شامل بناگوشی )بزرگ ترین(، زیرآرواره ای 
و زیرزبانی می باشد که از هرکدام دو عدد وجود دارد.

مج�رای غدد بناگوش�ی از ب�االی دندان های ردیف 
باال رد می شود.

مجرای غدد زیرزبانی و زیرآرواره ای به طور مس�تقل 
از زیر زبان وارد می شوند.

ترکیب بزاق

آب
یون ها

م�ادۀ آل�ی گلیکوپروتئینی موس�ین ک�ه آنزیم 
نمی باش�د  با جذب آب ب�ه ماده مخاطی 

تبدیل می شود

دی�وارۀ لولۀ گوارش را از خراش�یدگی محفوظ 
می دارد.

آسیب ش�یمیایی در اثر اس�یدها و آنزیم ها را 
خنثی می کند.

ذره های غذایی را به هم می چسباند.
تودۀ لغزنده و قابل بلع ایجاد می کند.

در خط اول دفاع غیراختصاصی نقش دارد.

انواعی از آنزیم ها
آمیالز  نشاسته را طی هیدرولیز به قندهای ساده تر تبدیل می کند.

لیزوزیم
سبب تخریب دیوارۀ باکتری های بیماری زا می شود.

در خط اول دفاع غیراختصاصی شرکت دارد.
در اشک، عرق و ترشحات بینی هم وجود دارد.

تنظیم عصبی ترش�ح آن در پل مغزی و به کمک اعصاب خودمختار، به صورت انعکاس�ی صورت می گیرد )ش��بکۀ عصبی 
یاخته ای روی آن تأثیر ندارد(.

ت می گیرد
توسط بزاق صور

ش شیمیایی
گوار

حرکات ماهیچه های دهان  با اعصاب پیکری است.
ترشح غدد آن  با اعصاب خودمختار است.

ش غذا
گوار

ش در دهان
گوار

14 همۀ موارد نادرست است )در سؤال دقت کنید که منظور 6غدۀ بزاقی بزرگ است(.181
الف( آغاز گوارش کربوهیدرات ها با آمیالز اس�ت در حالی که این غده، آنزیم لیزوزیم هم ترش�ح می کند که نقش تجزیه ای روی مواد غذایی ندارد. / 
ب( اواًل که غدد بزاقی بزرگ 6 عدد می باشند، ثانیًا حتی اگر سؤال در مورد بزرگ ترین جفت غدد بود، باز هم این مورد نادرست است چون جفت غدد بناگوشی در طرفین 
آروارۀ فوقانی قرار دارند. / ج( بزرگ ترین آن ها غدد بناگوش�ی اس�ت که مجرایی باالتر از دندان ها و در فک فوقانی دارد )مجرای غدۀ زیرزبانی از زیر زبان رد می ش��ود(. / 

د( با توجه به شکل کتاب و توضیح عبارت قبل الزم به یادآوری است که هر غدۀ بزاقی مجرای مشخص و مجزای خود را برای خروج فراورده دارد. 
در ب�زاق، آب، یون ه�ا،  آنزیم ه�ا )آمیالز و لیزوزیم( به همراه گلیکوپروتئین موس�ین وج�ود دارد که هر آنزیم آن به طور قطع ویژگ�ی کاتالیزوری و افزایش دهندۀ 191 13

سرعت واکنش دارد )وظیفۀ آنزیم دقیقاً همین است(. 
گزینۀ )1(: موس�ین، مادۀ زمینه ای بافت پیوندی و غش�ای پایه، همیگ گلیکوپروتئین دارند. / گزینۀ )2(: آب و یون ها بخش معدنی بزاق هس�تند و 

می دانید که یون ها نمی توانند به روش اسمز انتقال یابند. / گزینۀ )4(: جذب آب فراوان، ویژگی موسین است. 
11 فقط مورد )ب( درست است )سؤال دربارۀ فرایند بلع است(.201

الف( نادرس�ت اس�ت. کیموس در معده تش�کیل می شود و در فرایند بلع، در حلق کیموس نداریم! / ب( درس�ت است. در هنگام بلع با رسیدن تودۀ 
غذایی به حلق، راه تنفسی، با باال رفتن زبان کوچک )مسیر بینی( و پایین آمدن برچاکنای )مسیر نای( بسته می شود و عمل بلع به صورت غیرارادی ادامه می یابد )حلق، 
 چهارراه یا گذراگه ماهیچه ای غذا و هوا اس��ت(. / ج( نادرس�ت اس�ت. ماهیچه های مخطط حلق به صورت غیرارادی عمل بلع را ادامه می دهند. / د( نادرس�ت اس�ت. 

در شروع  بلع، حرکات کرمی به طور غیرارادی در حلق انجام می شوند و می دانید که ماهیچه های حلق، از نوع مخطط هستند.
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به انتقال غذا از دهان تا رسیدن به معده می گویند.
ابتدا با فشار زبان، غذا به عقب دهان و داخل حلق برده می شود.

ورود غذا به حلق س�بب ایجاد انعکاس غیرارادی با مرکزیت عصبی در بصل النخاع می ش�ود  ماهیچه های حلق از نوع اسکلتی بوده و توسط اعصاب 
پیکری سبب شروع حرکات کرمی می شوند.

حلق، چهارراهی است که به دهان، بینی، نای و مری راه دارد. )البته به گوش میانی هم راه دارد.(  حلق گذرگاهی با ماهیچۀ اسکلتی است.
در هنگام بلع، فعالیت مرکز عصبی تنفسی در بصل النخاع برای مدت کوتاهی متوقف می شود.

در هنگام شروع بخش انعکاسی بلع، زبان کوچک باال رفته و راه بینی را می بندد، اپی گلوت )برچاکنای( پایین آمده تا راه نای را ببندد.
هر حرکت کرمی که به انتهای مری برسد  سبب باز شدن و رفع انقباض بنداره انتهای مری می شود  این بنداره با تحریک اعصاب خودمختار 

منقبض و بسته می شود.
هر حرکت کرمی مری سبب باز شدن اسفنکتر انتهای مری می شود )در این حالت تحریک اعصاب خودمختار روی این بنداره متوقف می شود (.

مرکز عصبی بلع در بصل النخاع قرار دارد  در هنگام بلع مرکز عصبی تنفس در بصل النخاع را متوقف می کند.
ماده ترشحی غدد مخاط مری نیز در عبور غذا در مری نقش دارد.

زبان کوچک پایین بوده  راه بینی باز می باشد.هنگامی که غذا در دهان است
اپی گلوت باال می باشد  راه نای باز می باشد.

هنگامی که غذا وارد حلق و مری می شود
زبان کوچک باال می رود  راه بینی را مسدود می کند.

اپی گلوت پایین می آید  راه نای را می بندد.
مرکز عصبی بلع سبب توقف فعالیت مرکز عصبی تنفسی می شود که هر دو مرکز در بصل النخاع قرار دارند.

بلع غذا

بزرگ ترین غدد بزاقی دهان، غدد بناگویش می باشند که از نامشان پیداست در کنار چه اندامی هستند.211 11
گزینۀ )2(: مادۀ مخاطی بزاق یعنی موسینی که آب فراوان جذب کرده است به بلع آسان کمک می کند و حتمًا تا حاال یاد گرفته اید که به خدا موسین 
خاصیت آنزیمی ندارد )الکً آنزیم ها ارتباطی به بلع آسان ندارند(. / گزینۀ )3(: رانده شدن غذا به درون حلق توسط فشار زبان به غذا است که این فشار به صورت ارادی 
رخ می دهد )مراحل بلع تا قبل از رس��یدن به حلق، به صورت ارادی انجام می ش��وند(. / گزینۀ )4(: پروتئینی که قدرت جذب آب فراوان دارد، موس��ین است )آنزیم 

دفاعی بزاق لیزوزیم است(.

به جدول زیر دقت کنید:221 12

راه تنفسمحل برچاکنای محل زبان کوچکماهیچۀ مؤثرعمل بلعموقعیت غذا

بازباالپایینمخططارادی دهان 
بسته پایین )بستن راه نای(باال )بستن راه بینی(مخططغیرارادیحلق 

می دونم که هنوز مکانیسم سرفه رو نخوندید! ولی حتمًا تا حاال سرفه که کردید و می دونید که قراره هوا از راه دهان خارج بشه )نه از جای دیگتون!(. خب 231 11

پس هنگام س�رفه باید راه نای باز بش�ه و برچاکناِی اون )ج( بره باال و از طرفی چون هوا از راه دهان قراره خارج بش�ه، پس راه بینی بس�تس! یعنی زبان کوچیک )ب( رفته 
باال که راه اونو ببنده! حاال برو جدول زیر رو ببین! تا فصل 3 که دوباره به هم برسیم! راستی زبان )الف( کاًل تأثیر خاصی توی مرحلۀ غیرارادی بلع و در سرفه نداره.

زبان کوچکبرچاکنایراه عبورمکانیسم 

باالپایینمواد از حلق به مری بلع غیرارادی
باالباالهوا از نای تا دهانسرفه

پایین باال هوا از نای تا دهان و بینی عطسه 

موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. مورد )ج( صحیح است چون در هنگامی که غذا وارد حلق می شود، زبان بزرگ راه دهان را بسته است، زبان کوچک راه 241 13
بینی و برچاکنای راه نای را می بندد. در نتیجه از چهارراه آن، فقط راه مری باز است. 

الف( نادرست است. زبان حرکت کرمی انجام نمی دهد )حراکت کرمی توسط ماهیچه های غیرارادی حلق به بعد آغاز می شود(. / ب( نادرست است. 
بخش غیرارادی بلع به صورت انعکاسی و به کمک انقباضات غیرارادی ماهیچه های مخطط حلق آغاز می شود. 
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در هنگامی که غذا در حلق قرار دارد، به طور غیرارادی، برچاکنای به پایین و زبان کوچک به باال می رود تا راه نای و بینی بسته شوند )در هناگم ورود غذا به معده 251 13
هم اصالً مهم نیست وضعیت برچاکنای چگونه باشد(. 

گزینۀ )1(: همراه با توده های غذایی، هوا هم می تواند از راه بلع وارد معده شود. / گزینۀ )2(: در دو حالت وجود غذا در دهان و خروج غذا از حلق، راه 
حنجره باز می باشد ولی در حین بلع غیرارادی که غذا در حلق قرار دارد، برچاکنای پایین آمده و راه حنجره )نای( بسته است )حنجره بخش ابتدایی نای می باشد که 
در فصل بعد بیشتر در مورد آن خواهید خواند(. / گزینۀ )4(: وقتی غذا از حلق می گذرد دیگر خطر ورود مواد غذایی به نای وجود ندارد پس راه حنجره برای تبادالت تنفسی 

باز می شود و تا وقتی ضرورتی پیش نیاید )مثل عمل بلع بعدی( باز می ماند.
موارد )الف(، )ب( و )د( صحیح هس�تند. گذرگاه ماهیچه ای به صورت یک چهارراه، ویژگی حلق اس�ت ولی بخش کیسه ای ش�کل، به معده اشاره دارد که بین 261 13

این دو مری قرار گرفته است. 
الف( درست است. بخش ابتدایی مری ماهیچۀ مخطط با یاخته های چندهسته ای دارد و باقی ماندۀ مسیر ماهیچه های صاف با یاخته های تک هسته ای 
دارد. / ب( درست است. بندارۀ انتهای مری در زیر دیافراگم متمایل به سمت چپ به ابتدای معده متصل است. / ج( نادرست است. غدد مخاط مری به تولید مادۀ مخاطی 
می پردازند نه بخش پوشش�ی سنگ فرش�ی چندالیۀ آن که در تماس با تودۀ غذایی قرار دارد. / د( درس�ت است. در مری، هر دو طرف خارجی و داخلی الیۀ ماهیچۀ حلقوی 

حاوی شبکه ای از یاخته های عصبی می باشد چون این الیه از خارج به سمت ماهیچه طولی و از داخل به سمت زیرمخاط می باشد که هر دو شبکۀ یاختۀ عصبی دارند.

لوله ای بدون پیچ خوردگی از حلق تا معده است.
قسمت اعظم آن در باالی دیافراگم است.

ابتدای آن ماهیچه اسکلتی تحت کنترل اعصاب پیکری دارد.
هر چهار الیۀ لولۀ گوارش را دارد.

بندارۀ انتهایی آن در زیر دیافراگم متمایل به سمت چپ است.
قسمت اعظم آن ماهیچۀ صاف طولی و حلقوی دارد. 

مخاط آن غددی با ترشح کم مادۀ مخاطی دارد ولی حفاظت آن به اندازۀ معده و روده نیست.
 شبکۀ یاخته ای عصبی از آن آغاز می شود.

سبب پایان بلع می شود.
مخاط آن طی ریفالکس آسیب می بیند.

الیه داخلی پوششی مخاط آن بافت سنگ فرشی چندالیه دارد.
در پشت نای و متصل به بخش دهانه غضروف C مانند نای قرار دارد.

مری

ش�کل حرکت کرمی مری را برای اپیان بلع نش�ان می دهد که در اثر ش�بکۀ یاخته های عصبی رخ می دهد )این ش��بکه از میانه های مری آغاز می ش��ود و تا 271 14
انتهای روده ها ادامه دارد(. 

گزین�ۀ )1(: هنگامی که غذا در قس�مت پایین مری اس�ت، برچاکنای به ب�اال و زبان کوچک به پایین می آید. / گزین�ۀ )2(: مری در گوارش مکانیکی 
نقش�ی ندارد )توجه داش��ته باشید که حراکت کرمی، هناگمی که با یک بندارۀ بس��ته برخورد کنند، می توانند سبب گوارش ماکنیکی شوند اما حراکت کرمی مری، بندارۀ انتهایی 
آن را باز می کند و مجالی به گوارش ماکنیکی نمی دهد. این موضوع، در معده دیده می شود(. / گزینۀ )3(: این حرکت سبب باز شدن بندارۀ انتهای مری می شود )نه پیلور 

که در انتهای معده وجود دارد(.

دهان، حلق و ابتدای مری که در بلع نقش دارند، حاوی ماهیچۀ مخطط با یاخته های استوانه ای چندهسته ای می باشند.281 12
گزینۀ )1(: مادۀ مخاطی از ترکیب گلیکوپروتئین موسین با آب فراوان ایجاد شده است )نه آب اندک(. / گزینۀ )3(: مادۀ مخاطی دهان حاوی موسین 
گلیکوپروتئینی می باش�د که بخش پروتئین آن آمینواس�ید دارد. / گزینۀ )4(: دو الیه داخل ش�امل مخاط و زیرمخاط می ش�ود در حالی که کتاب درسی در مری فقط غدد 

مخاط را برای انجام وظیفۀ ساخت مادۀ مخاطی، معرفی کرده است. 
همۀ موارد به نادرستی تکمیل می کنند )سؤال در مورد معده می باشد(.291 11

الف( معده عوامل حفاظتی بیش�تری نس�بت به مری دارد تا در برابر اس�ید و آنزیم ها، آس�یب پذیر نباشد. به این مطلب، در متن کتاب هم اشاره شده 
است. / ب( شیرۀ گوارشی معده شامل آنزیم ها و اسید معده است که گوارش شیمیایی بدون این دو، ممکن نیست! / ج( در هنگام بلع در پی باز شدن بندارۀ انتهای مری، 
توده های غذا وارد معده شده و معده با غذا پر می شود و در نتیجه از تعداد چین ها کم می شود )تا معده گسترش یابد( ولی در حین استفراغ با باز شدن بندارۀ انتهای مری، 

معده از غذا خالی می شود پس تعداد چین ها افزایش می یابد. / د( اواًل در مری کیموس وجود ندارد! ثانیًا بندارۀ مورد نظر در انتهای مری است! 
موارد )الف( و )ج( صحیح است. حتمًا می دونی سؤال در مورد معده است چون بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش انسان، معده است. 301 13

الف( درس�ت اس�ت. برخالف روده هر چین معده ش�امل هر چهار الیۀ دیواره می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. به طور کلی معده هیچ نوع گوارشی را 
آغاز نمی کند و آغاز هر دو نوع گوارش ش�یمیایی و مکانیکی غذا در دهان اس�ت. / ج( درس�ت اس�ت. کیموس در معده و در اثر فرایندهای گوارش�ی آن تشکیل می شود. / 
د( نادرس�ت اس�ت. در ابتدای معده بنداره وجود ندارد! )در انتهای مری و انتهای معده بنداره وجود دارد(. / ه�( نادرس�ت است. در پی ورود غذا به معده، ابتدا کمی 

چین های آن باز می شوند و سپس در پی این انبساط، انقباض دیوارۀ معده آغاز می شود. 
سؤال در مورد الیۀ مخاطی موجود در معده می باشد )کیسۀ گوارشی = معده(.311 12

گزینۀ )1(: در بافت پوششی مخاط معده، یک  الیه بافت پوششی استوانه ای قرار دارد. / گزینۀ )2(: بافت واجد این رشته ها بافت پیوندی سست است 
که دارای رشته های کالژن و کشسان می باشد و غدد معده در این بافت فرو رفته اند. / گزینۀ )3(: معده پرز ندارد. / گزینۀ )4(: الیۀ مخاطی معده بافت های پوشیش و 

پیوندی دارد ولی بافت های عصبی و ماهیچه ای در آن طبقه بندی نمی شوند. 
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35 هرچه حجم مواد درون معده کمتر بشود، تعداد چین های آن بیشر می شود. 321 13
گزینۀ )1(: کیموس معده در اثر عمل ش�یرۀ معده و حرکات آن انجام می ش�ود. / گزینۀ )2(: کاماًل صحیح اس�ت و به کلمۀ »به تدریج« دقت کنید. / 

گزینۀ )4(: بندارۀ انتهای مری متمایل به سمت چپ شکم است ولی پیلور در انتهای معده در سمت راست می باشد. 

دیوارۀ معده چین خوردگی هایی حاوی هر 4 الیه دیواره دارد که با پر ش�دن معده باز ش�ده و 
تعداد آن ها کم می شود.

پس از پایان بلع، ورود غذا به معده س�بب انبس�اط اندک آن ش�ده  حرکات کرمی معده 
آغاز می شود.

با حرکات کرمی معده و پس از هر بار بلع غذا که معده اندکی منبسط شد آغاز می شود.
در پایان هضم مکانیکی معده و افزایش حرکات کرمی، حلقه انقباضی محکمی سبب باز شدن 

پیلور و ورود کیموس بیشتر به دوازدهه می شود.
در مع�ده ع�الوه بر الیه ه�ای ماهیچه ای صاف طول�ی و حلقوی، یک الیه م�ورب داخلی نیز 

وجود دارد.
با خالی شدن معده تعداد چین های آن زیاد می شود.

در زیر دیافراگم است که قسمت اعظم آن در سمت چپ قرار دارد.
جایگاه اصلی گوارش مکانیکی به عنوان کیسه گوارشی است.

اولین قسمتی است که کیموس ایجاد می کند.

ش در معدد
گوار

ش میکانیکی
گوار

فقط مورد )الف(، عبارت را به درستی تکمیل می کند )سؤال در مورد مقایسۀ عمل حفرات و غدد معدۀ  انسان می باشد که تولید مادۀ چسبناک مخاطی توسط حفرات  331 13
و غدد صورت می گیرد(. 

ب( نادرست است. یاخته های پوششی سطحی بیکربنات )معدنی( و موسین )آلی( ترشح می کنند. از طرفی مثاًل یاختۀ کناری غدد نیز هم مادۀ معدنی 
)HCl( و هم مادۀ آلی )فاکتور داخلی( ترشح می کند. / ج( نادرست است. هم حفرات و هم برخی یاخته های غدد )یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی(، توانایی تولید مادۀ 

مخاطی و الیۀ ژله ای چسبناک را دارند. / د( نادرست است. بیکربنات را فقط یاخته های سطحی سازندۀ حفرات ترشح می کنند.

حفره های معده، حاصل فرو رفتن یاخته های پوششی مخاط معده در بافت پیوندی سست زیرین می باشند.
مجاری غدد ترشحی برون ریز معده به حفره های معده باز می شوند.

هر حفرۀ معده می تواند به یک یا چند غدۀ معده راه داشته باشد.

شیرۀ معدد

ت می گیرد
ش شیمیایی توسط شیرۀ معدد صور

گوار

بی کربن�ات ترش�ح می کنند  الیه ژله ای حفاظتی محکم مع�ده را قلیایی تر کرده تا در مقابله با 
اسید و آنزیم عمل کند.

برخی ماده مخاطی زیادی ترشح می کنند
ژله ای چسبناک است.

مخاط معده را می پوشاند.

دفاع غیراختصاصی دارد.

یاخته های پوششی 
ت معدد

حفرا

ش های ترشح کنندۀ شیرۀ معدد
بخ

یاخته های پوششی 
غدد معدد

HCl ترشح می کنند  پپسینوژن ها را به پپسین تبدیل می کند.
B12 ضرورت دارد. فاکتور )عامل( داخلی می سازد  برای محافظت و جذب ویتامین 

از سایر یاخته های غدد معده، حجیم تر می باشند. )غشای چین خورده دارند.(

تخریب آن ها

تجزیه پروتئین ها دچار اختالل می شود.
پروتئازها فعال نمی شوند.

B12 جذب نمی شود. ویتامین 
کم خونی خطرناک ایجاد می شود.

مغز زرد استخوان ها به مغز قرمز تبدیل می شود.

یاخته های کناری

بیشتر در عمق غدد قرار دارند.

آنزیم ترشح می کنند
لیپ�از  ش�روع هیدرولیز مقدار کم�ی از لیپیدها )ویژۀ 

کنکور 1401(
پیش س�از پروتئازها )پپسینوژن ها(  تا وقتی به پپسین 

تبدیل نشوند، غیرفعال هستند.
اختالل در آن ها  تجزیه و گوارش پروتئین ها به مخاطره می افتد.

یاخته های اصلی

ش در معدد
گوار

A
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در این شکل به ترتیب: A = ماهیچۀ طولی، B = ماهیچۀ حلقوی، C = ماهیچۀ مورب و D = بندارۀ 341 13
پیلور با ماهیچۀ حلقوی اس�ت. پاس�خ گزینۀ )3( است چون ش�بکۀ یاختۀ عصبی در دو طرف ماهیچۀ  حلقوی و 

مورب معده وجود دارد. این شبکه، در بین تمام ماهیچه های الیۀ ماهیچه ای و در زیرمخاط وجود دارد.
گزین�ۀ )1(: الیۀ ماهیچه ای م��ورب فقط در معده وج�ود دارد. / گزینۀ )2(: الیۀ ماهیچۀ 
حلقوی و بندارۀ پیلور هر دو از نظر ش�کل حلقوی  هس�تند. / گزینۀ )4(: همۀ قس�مت های A تا D از ماهیچۂ 

صاف با یاخته های دوکی تک هسته ای به وجود آمده اند. 

موارد )الف( و )د( نادرست هستند. مادۀ مخاطی توسط یاخته های حفرات و برخی یاخته های غدد معده تولید می شود که هر دو در بافت پوششی هستند. 351 11

الف( نادرست است. مادۀ مخاطی فقط توسط بافت پوشیش حفرات و غدد معده ترشح می شود )نه دو نوع بافت(. / ب( درست است. هم الیۀ مخاطی 
معده و هم مادۀ زمینه ای بافت پیوندی سست )هر دو به دلیل داشتن مولکول های لگیکوپروتئینی(، چسبناک هستند. / ج( درست است. منظور بیکربنات ترشحی توسط 
یاخته های پوششی حفرات است که pH مادۀ مخاطی را قلیایی کرده و کمی باال می برد. / د( نادرست است. سد محافظتی مادۀ مخاطی معده در برابر فاکتور داخلی نمی باشد 

بلکه این سد فقط در مقابل عمل اسید و آنزیم تشکیل می شود. 
به کلمۀ »معدین« در متن س�ؤال دقت کنید! گزینۀ )4( درس�ت اس�ت چون  منظور ایجاد محیط اس��یدی در معده است که توسط یاخته های کناری که اسید 361 14

معدنی کلریدریک ترشح می کنند رخ می دهد )این یاخته ها، اصلی یا آنزیم ساز نیستند(. 
گزینۀ )1(: منظور اس�ید معده )HCl( اس�ت که با اس�یدی کردن محیط و فعال کردن پپسین، در تجزیۀ  پروتئین ها نقش دارد. این ماده از غدد ترشح 
می ش�ود )نه حفرات(. / گزینۀ )2(: قلیایی ش�دن مادۀ مخاطی معده توس�ط بیکربنات رخ می دهد ولی یاخته های کناری که فاکتور داخلی را ترش�ح می کنند، بیکربنات ترشح 
نمی کنند )آن ها اسیدسازند!(. / گزینۀ )3(: مادۀ مؤثر در جذب این ویتامین، در روده، فاکتور داخلی است که یک مادۀ آیل می باشد )نه معدنی( که مدنظر سؤال است. 

نام کلی پیش ساز پروتئازهای معده می باشد.
به صورت غیرفعال و با اگزوسیتوز به درون معده ترشح می شوند.

در اثر اسید معده به پپسین )پروتئاز فعال( تبدیل
می شوند  عمل پپسین ها

هیدرولیز پروتئین ها به پپتیدهای کوچک )نه آمینواسید( )مثالً سفیدۀ تخم مرغ را تجزیه می کند.(
تبدیل سایر پپسینوژن ها به پپسین را زیاد می کنند.

عالوه بر HCl ، خود پپسین نیز می تواند سبب تغییر پپسینوژن ها شود.

اشکال در ترشح اسید معده ایجاد می کند  سبب عدم فعال شدن پپسینوژن ها می شود.
B12 از اثر شیرۀ معده می شود  عدم جذب کافی  اش�کال در تولید فاکتور داخلی معده ایجاد می کند  س�بب اشکال در حفظ 

B12 از رودۀ باریک  سبب اشکال در ساخت گویچه قرمز در مغز استخوان  در نهایت سبب کم خونی شدید می شود.

تخریب یاخته کناری غدد 
معدد یا برداشتن معدد

باز شدن چین های معده  کاهش تعداد چین ها  انبساط معده  شروع حرکات کرمی معده پر شدن حجم معدد با خوردن غذا

افزایش تعداد چین خوردگی های معده  کم شدن حرکات کرمی معده خالی شدن تدریجی معدد 

پپسینوژن ها

بخ�ش )ال�ف( حفرات معده را تش�کیل می دهند که یک نوع یاخته دارن�د ولی بخش )ب( غدد 371 12
معده با سه نوع یاختۀ ترشحی برای مواد درون شیرۀ معده می باشند )مخاط ساز، کناری و اصلی(. 

گزین�ۀ )1(: ه��ر دو در الیۀ مخاطی معده قرار دارند. / گزینۀ )3(: فقط حفرات، بیکربنات 
ترش�ح می کنن�د و برخالف غ�دد در قلیایی کردن م�ادۀ مخاطی نقش دارن�د. / گزینۀ )4(: هم��ۂ یاخته های 
 زن��دۀ ب��دن ب�رای فعالیت های خ�ود به آنزیم ه�ا محتاجند )آنزیم های گوارش��ی را یاخته ه��ای اصلی غدد 

معده می سازند(.

فقط مورد )الف( صحیح است. 381 12

الف( درس�ت اس�ت. برخی یاخته های غدد معده در تولید مادۀ مخاطی نقش دارند. / ب( نادرس�ت است. هیچ یک از یاخته های غدد معده بیکربنات 
B12 در روده اتفاق می افتد )نه در معده(. / د( نادرست است. همۂ یاخته های پوششی معده فضای بین یاخته ای اندکی  ترشح نمی کنند. / ج( نادرست است. جذب ویتامین 

در حفرات و غدد معده دارند )نه برخی!(. 
12 موارد )الف( و )د( نادرست هستند. در مورد )الف( دقت کنید که این مطلب دربارۀ مادۀ مخاطی می باشد )نه فاکتور داخلی(. 391

B12 ش�ده و کمبود این ویتامین در رسعت و میزان تولید گویچه های قرمز اختالل  از طرف�ی در م�ورد )د( نی�ز توجه کنید که عدم وجود فاکتور داخلی مانع جذب ویتامین 
ایجاد کرده و موجب کمتر ش�دن این تعداد نس�بت به حالت اس�تاندارد می شود )ولی در اندازۀ گویچه ها تغییری ایجاد نمی کند( )نادرستی د( ولی موارد )ب( و )ج( صحیح 

B12 در روده مؤثر است )ب( که از یاخته های کناری سازندۀ اسید معده )مادۀ معدنی( ترشح می شود )درستی ج(.  هستند چون فاکتور داخلی در جذب ویتامین 
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37 11 یاخته های سطحی با ترشح مادۀ مخاطی و بیکربنات به ترتیب در ترشح مواد آلی و معدنی شیره نقش دارند و یاخته های کناری هم با ترشح فاکتور داخلی و 401
اسید به ترتیب در تولید و ترشح مواد آلی و اسیدی شیره نقش دارند )با انیکه شاید ناکت برخی سؤاالت تکرار هم شده باشند ولی یادت باشه که تکرار رمز موفقیته!(. 

گزینۀ )2(: متام یاخته های غده ها مثل یاخته های سطحی از بافت پوششی هستند پس همگی )نه برخی( فضای بین یاخته ای اندکی دارند. / گزینۀ )3(: 
یاخته های پوششی سطحی موجب قلیایی کردن الیۀ حفاظتی می شوند )نه خنثی کردن آن!(. / گزینۀ )4(: یاخته های کناری غده ها هستند که با ترشح فاکتور داخیل به 

شکل غیرمستقیم در میزان و سرعت تولید گویچۀ قرمز نقش دارند و یاخته های پوشششی سطحی در این عمل نقشی ندارند.
همۀ موارد نادرست هستند. 411 13

الف( نادرس�ت اس�ت. اگر متن کتاب درسی را با دقت خونده باشی به مش�کل نمی خوری! کتاب عنوان کرده که در ریفالکس، انقباض بندارۀ انتهای 
مری به اندازۀ کافی نیس�ت )نه اینکه اکمالً در اس��تراحت باش��د(. / ب( نادرست است. ریفالکس بازگشت فقط شیرۀ معده و مخصوصًا اسید آن به مری است ولی با استفراغ 
که همۀ مواد درون معده برمی گردند متفاوت است./ ج( نادرست است. در ریفالکس، اسید معده به مری برمی گردد )نه دهان(./ د( نادرست است. عوامل محافظتی 

در مخاط مری وجود دارد ولی به مقدار کمر از معده و روده.

در اثر شل بودن و عدم انقباض کایف بنداره انهتای مری رخ می دهد.
شیرۀ معده به مری برمی گردد.

اسید برگشتی به تدریج سبب آسیب مخاط مری می شود.
مص�رف دخانیات، نوش�ابه های الکلی، رژیم غذایی نامناس�ب، تنش، اضط�راب و مصرف زیاد غذاهای 

آماده از علل آن می باشد.
عوامل حفاظتی در مخاط مری به اندازه مخاط معده و رودۀ باریک نمی باشد.

برگشت اسید معدد به مری )ریفلاکس(

با ورود غذا به معده در پی انبساط آن، انقباض های معده شروع می شوند.421 14
گزین�ۀ )1(: در بل�ع غیرارادی ابتدا با ش�روع این عمل در حلق و ایجاد حرکات کرمی، به ترتی�ب زبان کوچک به باال و برچاکنای پایین می آید )در واقع 
باال رفتن زبان کوچک، بخش��ی از همان اعمال غیرارادی اس��ت(. / گزینۀ )2(: هر چه تعداد چین های معده کمتر ش�ده باشد، معده پرتر بوده و تعداد انقباضات آن 

بیشتر می شود. / گزینۀ )3(: ریفالکس فقط برگشت اسید معده است )نه شیرۀ روده(. 
سؤال جالبی است! در صورت عدم انقباض کافی بندارۀ فوق، مخاط مری )بخش )1(( آسیب می بیند. 431 12

گزینۀ )1(: بندارۀ بین رودۀ کوچک و بزرگ با حرکات رودۀ کوچک به س�مت مخرج باز می ش�ود )نه برعکس(. / گزینۀ )3(: چون معده قطورتر اس�ت، 
پس باید بخش )3( را معده در نظر بگیریم، در این صورت تعداد چین های روده )بخش )1(( برخالف معده ثابت است و تغییر نمی کند )چین رودۀ باریک دائمی است ولی 
در معده با پر شدن از غذا، تعداد آن کم می شود(./ گزینۀ )4(: منطقۀ باالی دیافراگم باریک تر از زیر دیافراگم، حتمًا مری است که در این عبارت برعکس معرفی شده اند.

11 فقط مورد )الف( نادرست است. )مرحلۀ پایانی گوارش انواع مواد در رودۀ باریک رخ می دهد(.441
الف( نادرس�ت اس�ت. کیموس معده به تدریج و کم کم وارد رودۀ باریک می ش�ود )نه به صورت یک باره(. / ب( درس�ت اس�ت. صفرا و لوزالمعده از 
مجرای مش�ترک به ابتدای دوازدهه که ابتدایی ترین بخش رودۀ باریک اس�ت، وارد می ش�وند. / ج( درست است. حرکت رودۀ باریک عالوه بر کمک به گوارش مکانیکی، 
در گستراندن غذا روی مخاط و کمک به عمل آنزیم ها، با افزایش سطح تماس و ریز کردن مواد، به گوارش شیمیایی هم کمک می کند. / د( درست است. در شیرۀ رودۀ 

باریک، آب، بیکربنات، آنزیم و موسین وجود دارند که ترشح شده اند. 

توسط حرکت های کرمی و قطعه قطعه کننده صورت می گیرد.
با حرکت روده سبب گستراندن کیموس در سراسر مخاط روده و تماس آن با شیرۀ روده می شود. گوارش مکانیکی

مراحل پایانی گوارش شیمیایی و تولید مونومر در آن صورت می گیرد.
مهم ترین قسمت آن در ابتدای رودۀ باریک )دوازدهه( صورت می گیرد.

توسط شیرۀ روده، لوزالمعده و صفرا صورت می گیرد.
گوارش شیمیایی

آب، یون های�ی مثل بی کربنات
از یاخته های پوششی ترشح می شود.مادۀ مخاطی دفاعی با آنزیم لیزوزیم

آنزیم های گوارشی دارد
در گروهی از یاخته های پوششی استوانه ای ساخته شده 

و ترشح می شود.
هض�م نهای�ی کربوهیدرات ه�ا و پروتئین ه�ا را انج�ام 

می دهند.

شیر ۀ رود ۀ باریک عوامل مؤثر در گوارش 
شیمیایی رود ۀ باریک

ک
ش در رود ۀ باری

گوار
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B
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B
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گوارش و جذب مواد

38
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ل د

لو

فاکتور داخلی از یاخته های کناری غدد معده ترشح می شود که یک الیه ای هستند. 451 12

گزینۀ )1(: از بافت پوششی سطحی معده بیکربنات ترشح می شود که یک نوع مادۀ معدنی است. / گزینۀ )3(: از بافت استوانه ای غدد معده آنزیم 
گوارشی در یاخته های اصلی تولید و ترشح می شوند. / گزینۀ )4(: اتفاقًا از غدد ترشحی الیۀ پوششی مخاط مری، مادۀ مخاطی ترشح می شود که پایان بلع را تسهیل می کند 

)در بخش ریفالکس هم خواندید که مری، مادۀ مخاطی اندکی تولید می کند(.
اواًل که کیموس در معده تولید می شود و ثانیًا داخلی ترین الیۀ ماهیچه ای واجد شرایط گفته شده دارای شبکۀ یاخته ای عصبی، در معده، الیۀ ماهیچه ای مورب 461 14

می باشد )نادرستی گزینۀ )1((. این الیه از داخل به زیرمخاط متصل است )نه مخاط( )نادرستی گزینۀ )2((. این الیه از یک طرف با ماهیچۀ حلقوی و از سمت دیگر با بافت 
پیوندی زیرمخاط احاطه شده پس هیچ تماسی با مواد غذایی ندارد )نادرستی گزینۀ )3((. تنها جایی از دستگاه گوارش که ماهیچۀ مورب شکل دیده می شود همین معده 

است )درستی گزینۀ )4((.
فقط عبارت )ج( صحیح است و عبارت های )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 471 13

الف( نادرست است. محل تولید صفرا، کبد است ولی صفرا از کبد ابتدا وارد کیسه صفرا شده و از آنجا وارد رودۀ باریک می شود. / ب( نادرست است. 
صفرا اصاًل پروتئین ندارد. / ج( درست است. صفرا حاوی دو نوع لیپید یعنی فسفولیپید و کلسترول می باشد. کافی است به یاد داشته باشید که صفرا در تجزیه چربی ها 
یا همان تری گلیسریدها مؤثر است. / د( نادرست است. بیکربنات صفرا وارد دوازدهه و روده می شود و اصاًل وارد معده نمی شود که بخواهد اسید موجود در معده را خنثی 

کند )البته به خنثی کردن حالت اسیدی کیموس معده در رودۀ باریک می پردازد(.

مخلوطی فاقد آنزیم می باش�د که توس�ط یاخته های کبدی س�اخته می شود. )مواد آلی و 
معدنی دارد.(

ترکیبی از نمک های صفراوی، بی کربنات، کلسترول و فسفولیپید لسیتین می باشد.
م�دت کمی پ�س از ورود کیموس ب�ه دوازدهه، از مجرای مش�ترک ب�ا لوزالمعده وارد 

دوازدهه می شود.
در گوارش چربی ها و ورود آن ها به محیط داخلی بدن نقش دارد.

در دفع کلسترول اضافی بدن مؤثر است.
در دفع موادی مانند بیلی روبین که حاصل تخریب هموگلوبین در کبد است، نقش دارد. 

پ�س از تولی�د در کب�د   وارد مجاری صف�راوی متعدد ش�ده   وارد یک مجرا 
می شوند   وارد کیسه صفرا می شوند.

خروج آن از کیسه صفرا از یک مجرا صورت می گیرد که با یک مجرای لوزالمعده به طور 
مشترک وارد دوازدهه می شوند.

صفرا به کمک حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک موجب ریز شدن چربی ها می شود.

صفرا

در اثر رسوب ترکیبات صفرا مثل کلسترول در کیسۀ صفرا صورت می گیرد.
زیادی چربی غذا، سبب باال رفتن کلسترول صفرا می شود.

چند سال رژیم غذایی پرچرب  شانس سنگ کیسۀ صفرا را باال می برد.
با انسداد مجاری خروج صفرا از کیسۀ صفرا ایجاد می شود.

سنگ کیس ﹦ صفرا

ک
ش شیمیایی رود ۀ باری

عوامل مؤثر در گوار

موارد )الف( و )د( صحیح هستند. 481 11

ال�ف( درس�ت اس�ت. م�ادۀ مخاطی برخالف ی�ون بیکربنات ج�زء محتویات صفرا نمی باش�د )صف��را پروتئین، کربوهی��درات و مادۀ مخاط��ی ندارد(. / 
ب( نادرست است. در غشای یاخته های عصبی، از خانوادۀ لیپیدها، کلسترول و فسفولیپید وجود دارد که در ترکیبات صفرا، همراه بیکربنات دیده می شوند. / ج( نادرست 
است. در حقیقت آمینواسید همانند کربوهیدرات در ترکیبات صفرا دیده نمی شود. / د( درست است. به طور کلی می دانیم که در صفرا، آنزیم وجود ندارد. از طرفی منظور 

از لیپید مؤثر در تولید برخی هورمون ها، کلسرول می باشد )لکسترول جزء ترکیبات سازندۀ صفرا است و در کبد ساخته شده است(.
فقط مورد )د( نادرست نمی باشد چون کیسه صفرا زیر سمت راست کبد و باالی دوازدهه است )شلک کتاب( که در سؤال بعد هم می بینید. 491 12

الف( نادرس�ت اس�ت. کیس�ه صفرا هیچ گونه محصول ترش�حی از خودش ندارد و مواد موجود در کیس�ه صفرا در اصل محصوالت کبد می باش�ند. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. م�واد درون آن به کمک حرکات روده موجب ریز ش�دن چربی ها می ش�ود ولی در تجزی�ۀ آن ها نقش اصلی ندارد چون صفرا آنزی�م ندارد و این لیپاز 
لوزالمعده است که موجب تجزیه شدن چربی ها می شود. / ج( نادرست است. مجاری صفراوی متعددی صفرای تولید شده در کبد را به سمت کیسه صفرا می آورند ولی 

قبل از کیسه صفرا همه با هم یکی می شوند و صفرا از طریق یک مجرا به کیسه صفرا ریخته می شود.
صفرا برخالف لوزالمعده، آنزیمی وارد روده نمی کند )در این تست، )الف(، مجرای صفرا و )ب(، مجراهای لوزالمعده می باشد(. 501 14

گزینۀ )1(: رسوب کلسترول در کیسه و مجاری صفراوی می تواند صورت بگیرد )نه قسمت )ب( که مربوط به لوزالمعده می باشد(. / گزینۀ )2(: مجرای )ب( 
 ب�ه محی�ط خارج��ی بدن می ری�زد در حالی که هورمون ها به مایع بین یاخته و خون وارد ش�ده و وارد محیط داخلی می ش�ود. چنین مجرایی ب�رای هورمون ها وجود ندارد. / 

گزینۀ )3(: طبق شکل، به بخش ابتدایی رودۀ باریک هم صفرا و هم مواد درون لوزالمعده، از طریق )الف( و )ب( وارد می شوند. 

A

A

B

صفرا 42 

C

C

A



39 همۀ موارد دربارۀ کیسه صفرا که مدنظر سؤال است، نادرست می باشند چون این کیسه، ذخیره کنندۀ صفرا است و صفرا نیز حاوی کلسترول و فسفولیپید می باشد. 511 14

الف( اون اندامی که مثل زالو خون سایر اندام ها را می گیرد، کبد است )نه کیسه صفرا(. / ب( تمام یاخته ها حداقل در بخشی از زندگی خود قدرت تولید 
آنزیم دارند چرا که همۀ یاخته ها آنزیم های درون یاخته ای دارند )چندبار تو تس��ت ها بود دیگه! اگر غلط بزنی یا کوری یا بی دقت!(. / ج( ترکیبات کیس�ه صفرا از طریق یک 

مجرا خارج می شوند. / د( کیموس اصاًل وارد کیسه صفرا نمی شود!

منظور شیرۀ تولید شده در لوزاملعده یا پانکراس است که همۀ موارد دربارۀ آن صحیح می باشند. 521 11

الف( هر دو به واس�طۀ داش�تن آنزیم، مواد آلی دارند و به واس�طۀ داش�تن بیکربنات، مواد معدنی. / ب( هر دو، بیکربنات را برای این منظور دارند. / 
ج( پروتئازه�ای مع�ده و لوزالمعده به صورت غیرفعال ترش�ح می ش�وند./ د( آنزیم های لوزالمعده در محیط خنثی دوازدهه به حداکث�ر فعالیت می پردازند که این محیط را 

بیکربنات خود لوزالمعده نیز به کمک دیگران فراهم می کند. معده هم محیط اسیدی را با تولید کلریدریک اسید فراهم می کند تا آنزیمش به حداکثر فعالیت بپردازد.

لوزالمعده )پانکراس( در زیر معده در سمت چپ حفرۀ شکمی می باشد. 
بخش درون ریز یا جزایر النگرهانس آن هورمون های انسولین و گلوکاگون برای تنظیم گلوکز وارد خون می کنند.

بخش برون ریز آن

ترشحات خود را هم از مجرای مشترک با کیسۀ صفرا و هم از مجاری مستقل وارد دوازدهه می کند.

در اث�ر هورم�ون س�کرتین روده  مق�دار زی��ادی 
بی کربنات وارد دوازدهه می کند

اثر اسید معده را خنثی می کند.
دیوارۀ دوازدهه را از اثر اسید معده حفظ می کند.

محیط مناسب برای فعالیت آنزیم های لوزالمعده ایجاد می کند.

آنزیم های گوارش�ی مختلف مؤثر ب�ر انواع مواد 
غذایی وارد دوازدهه می کند

سبب هیدرولیز پلی مرها به مونومرها می شوند.
فقط پروتئازهای آن به صورت غیرفعال وارد دوازدهه می شوند.

پروتئازه�ای آن قوی و متنوع اند و اگر در لوزالمعده فعال بودند، س�بب 
تجزیۀ این اندام می شدند.

لیپ�از، نوکلئ�از و کربوهیدرازه�ای آن در لوزالمع�ده فعال ش�ده ولی در 
دوازدهه فعالیت می کنند.

شیرۀ لوزالمعدد

س�ؤال در مورد لولۀ گوارش نیس�ت بلکه در مورد اندام ها و غددی مثل غدد بزاقی، کبد، پانکراس و کیس�ه صفرا می باش�د )فاکتور داخلی توس��ط یاخته های 531 12
کناری معده تولید می شود )معده بخشی از لوله محسوب می شود و نه قسمتی مرتبط به آن((. 

گزینۀ )1(: بخش های مرتبط با ترشح مادۀ مخاطی مثل غدد بزاقی از ایجاد خراشیدگی جلوگیری می کنند. / گزینۀ )3(: در صفرا کلسرول وجود دارد 
که کلس�ترول نوعی لیپید دارای نقش در س�اخت برخی هورمون ها اس�ت. / گزینۀ )4(: این جمله دقیقًا مصداق لوزالمعده اس�ت. با ترشح بیکربنات در خنثی شدن محیط 

دوازدهه نقش دارد که این محیط برای فعالیت آنزیم هایش الزم است.
فقط موارد )الف( و )ج( درست است. به کلمۀ مستقیم دقت کنید و فقط دنبال یاخته های لولۀ گوارش بگردید نه اندام های مرتبط با آن ها!541 13

یاخته های غدد معده و کیسه صفرا اصاًل بیکربنات ترشح نمی کنند )رد موارد )ب( و )و((. بیکربنات صفرا که در کبد تولید شده و بیکربنات لوزالمعده به شکل غیرمستقیم 
و از طریق مجرا به لولۀ گوارش وارد می شود )رد موارد )د( و )ه�((. 

همان طور که پیش تر هم گفته ش�د، مواد موجود در صفرا، نمک های صفراوی،  بیکربنات، کلس�ترول و فسفولیپید هستند. در بین این مواد، بیکربنات در شیرۀ 551 14
لوزالمعده هم وجود دارد که سبب حفظ دیوارۀ دوازدهه از اسید کیموس می شود.

گزینۀ )1(: نمک های صفراوی هم غیرلیپیدی هستند اما تأثیری در خنثی سازی اسید معده ندارند. / گزینۀ )2(: کلسترول از اسید چرب و گلیسرول 
تشکیل نشده است. / گزینۀ )3(: مواد درون صفرا به ریز شدن چربی ها کمک می کنند )با اینکه لیپاز نیستند و آنزیم ندارند(.

پروتئازه�ای لوزالمع�ده از بخ�ش غیرلوله ای وارد لولۀ گوارش می ش�وند که به همراه پروتئازهای مترش�حه از رودۀ باریک، پروتئین ها را به آمینواس�ید تبدیل 561 14
می کنند. الزم به یادآوری است که در معده، پلی پپتیدها تنها به مولکول های کوچک تر تبدیل می شوند و در حد آمینواسید ریز نمی گردند. 

 گزینه های )1( و )3(:نادرس�ت اس�ت. پروتئازهای لوزالمعده به صورت غیرفعال وارد دوازدهه می ش�وند و درون روده بدون نیاز به اسید )HCl(، فعال 
می شوند. / گزینۀ )2(: نادرست است. آنزیم های پانکراس از طریق دو مجرا وارد دوازدهه می شوند نه اینکه از یاخته ها وارد شوند. 

شیرۀ بدون آنزیم وارد شده به دوازدهه، صفرا است. در این شیره، فسفولیپید یافت می شود که در ساختار خود اسید چرب دارد ولی کلسترول آن اسید چرب ندارد.571 13

گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. شیرۀ مترشحه از خود یاخته های روده همانند صفرا و پانکراس، بیکربنات )مادۀ خنثی کنندۀ اسید معده( دارد و به دوازدهه 
 می ریزد )از طرفی تنها بخشی از شیرۀ لوزالمعده از مجرای مشترک وارد دوازدهه می شود و دقت کنید که شیرۀ روده اصالً از طریق مجرای خارج از روده وارد نمی شود(. / گزینۀ )2(:
 نادرست است. شیرۀ لوزالمعده هم لیپاز دارد و در گوارش لیپیدها مؤثر است ولی توسط لوزالمعده که متمایل به سمت چپ بدن می باشد، تولید شده است. / گزینۀ )4(: 

نادرست است. از بین این ترشحات، فقط پانکراس پروتئازهای غیرفعال تولید می کند. 
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گوارش و جذب مواد
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تمام کربوهیدرات ها از سه عنصر C ، H و O تشکیل شده اند. پس سؤال در مورد آن ها است و فقط عبارت )ج( درست است. 581 11
الف( نادرست است. در دهان تجزیۀ برخی کربوهیدرات ها دیده می شود ولی آگاهید که لیپازی توسط غدد بزاقی تولید نمی شود. / ب( نادرست است. 
خواندید که گلیکوژن در کبد و ماهیچه ذخیره می شود تا در موقع نیاز، گوارش یابد و به مصرف برسد. پس مقصود این مورد،  ماهیچه و کبد است که به وضوح می دانیم 
ماهیچه ها تولید صفرا ندارند. / ج( درس�ت اس�ت. مثاًل گلوکز نوعی کربوهیدرات است که حلقه ای شش ضلعی دارد. این مولکول به علت مونومر بودن،  نیازی به گوارش 

ندارد و به همین شکل جذب می گردد. / د( نادرست است. سلولز هم نوعی کربوهیدرات است که توسط آنزیم های انسانی هیدرولیز نمی شود و گوارش نهایی خود را در 
رودۀ باریک دریافت نمی کند. مقدار کمی از این ماده در رودۂ بزرگ و توسط باکتری ها گوارش می یابد. 

از دهان و اثر آنزیم آمیالز بزاق بر هضم نشاسته آغاز می شود که مقدار کمی از نشاسته ها به قندهای ساده تر تبدیل می شوند.
آمیالز لوزالمعده مقدار باقی مانده نشاسته را به مالتوز و مولکول های قندی درشت تر تبدیل می کند.

آنزیم های الکتاز، ساکاراز و مالتاز آزاد شده از یاخته های پوششی سبب هیدرولیز انواع دی ساکاریدها می شود )فصل 1(.
مونوساکاریدها می توانند بدون گوارش در رودۀ باریک جذب شده و وارد یاخته های پوششی شوند.

لوزالمعده انواع دیگر کربوهیدراز برای تجزیۀ گلیکوژن نیز ترشح می کند.
گوارش سلولز، توسط آنزیم های سلوالز باکتریایی در رودۀ بزرگ صورت می گیرد ولی توسط انسان تولید نمی شود.

در معده اصاًل گوارش شیمیایی برای قندها صورت نمی گیرد.
به صورت درون یاخته ای در موقع لزوم در کبد و ماهیچه ها گلیکوژن ذخیره ای آن ها تجزیه می شود.

ت ها
ش کربوهیدرا

 گوار

مونوس��اکاریدها برای جذب نیازی به گوارش ندارند و در مورد آن ها فقط مورد )ج( صحیح اس�ت. دی س�اکاریدها و پلی س�اکاریدها، در صورت هیدرولیز، به 591 11
همین مونوساکاریدها تبدیل می شوند )درستی ج(.

الف( نادرس�ت اس�ت. مونوساکاریدها که از چند مونوساکارید تشکیل نشده اند )این ویژگی پلی سااکریدها است(. / ب( نادرست است. این عبارت 
در مورد س�لولز می باش�د که نوعی پلی ساکارید است. / د( نادرست است. اتصال دو حلقۀ ش�ش ضلعی متفاوت در مورد دی ساکاریدهای الکتوز و ساکارز صحیح می باشد 

)نه مونوسااکریدها(.
تش�کیل مونوس�اکارید از دی س�اکارید در رودۂ ابریک دیده می ش�ود چرا که در بخش های قبلی لولۀ گوارش، کربوهیدرات ها ریز می ش�وند اما به مونوساکارید 601 12

تبدیل نمی شوند. در روده هم مادۀ مخاطی وجود دارد که حاوی لیزوزیم است. این آنزیم، فعالیت دفاعی دارد و باکتری ها را از بین می برد.
گزینۀ )1(: نادرس�ت اس�ت. ش�روع فعالیت هیدرولیز پروتئین ها در معده است. / گزینۀ )3(: نادرست اس�ت. وجود سه جفت غدۀ بزرگ مربوط به 

دهان است. / گزینۀ )4(: نادرست است. وجود تماس غذا با حفره و غده، مربوط به معده می باشد. 

آنزیم های مختلفی در بخش های مختلفی از دستگاه گوارش برای هیدرولیز کربوهیدرات ها وجود دارند )مانند آمیالز، لگیکوژناز مؤثر بر لگیکوژن و سلوالز باکتری ها(611 12
اما از کبد، فقط صفرا وارد لولۀ گوارش می ش�ود که این ش�یرۀ گوارش�ی، آنزیم ندارد. کاًل یادتون باش�ه که کبد آنزیم گوارشی نمی سازد )چه برای لیپیدها، چه برای سایر 

مواد( )نادرستی گزینۀ )2((. 
گزینۀ )1(: ش�بکۀ یاخته های عصبی از مری ش�روع می ش�ود و در دهان وجود ندارد )این عبارت در مورد غدد دهان که آنزیم آمیالز دارند و در هیدرولیز 
هیدرات های کربن مؤثر اس��ت و یا آنزیم های آزاد ش��ده از لوزالمعده که آن هم فاقد ش��بکۀ عصبی اس��ت،صادق نمی باش��د(. / گزینۀ )3(: کیموس در معده ایجاد 
می ش�ود. ش�یرۀ لوزالمعده و بزاق دهان به ترتیب پس و پیش از ایجاد کیموس فعالیت می کنند. / گزینۀ )4(: س�لوالزهای تولید ش�ده توسط باکتری های دستگاه گوارش 

انسان، بر روی نوعی کربوهیدرات به نام سلولز اثر می کنند. این باکتری ها در رودۀ بزرگ قرار دارند و پس از ورود غذا به رودۀ کور فعالیت خود را آغاز می کنند. 
در مورد گوارش پروتئین ها )متنوع ترین مولکول های زیس��تی(، همۀ جمالت، نادرس�ت هس�تند که آن ها را ش�رح می دهیم: 621 14

B12 تأثیر دارد که این ویتامین بر فعالیت گویچه س�ازی مغز اس�تخوان تأثیر دارد. / ب( گوارش  الف( معده با تولید فاکتور داخلی بر جذب ویتامین 
پروتئین ها در روده به سرانجام می رسد ولی یاخته های پوششی این اندام هم بیکربنات ترشح می کنند. / ج( پروتئازهای رودۀ باریک برخالف معده و لوزالمعده به صورت 

فعال وارد لوله می شوند. / د( این مورد دربارۀ کربوهیدرات ها درست است. تمام پروتئین های غذایی در لولۀ گوارش انسان سالم، تجزیه می شوند. 

گوارش آن ها با اثر پپسین در محیط اسیدی معده، آغاز می شود که به پپتیدهای کوچک تر تبدیل می شوند.
در رودۀ باریک در اثر عمل پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های خود روده، پروتئین ها تا تبدیل شدن به آمینواسید هیدرولیز می شوند.

پروتئازهای معده و لوزالمعده ابتدا به صورت غیرفعال وارد لولۀ گوارش می شوند.
گوارش آن ها در معده به تولید آمینواسید نمی انجامد.

pH دوازدهه فعال می شوند. =8 pH ولی پروتئاز لوزالمعده در محیط خنثی مایل به قلیایی با  =2 پروتئاز معده در محیط اسیدی معده با 

ش پروتئین ها
گوار

موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. این تست نیاز به دقت زیادی دارد. 631 14
الف( نادرست است. در صفرا آنزیمی وجود ندارد. / ب( نادرست است. پروتئازهای لوزالمعده در رودۂ ابریک تولید آمینواسید می کنند )نه درون خود 
پانکراس(. / ج( نادرست است. آمیالز هم پس از خروج از غدد بزاقی و ورود به دهان، نشاسته را هیدرولیز می کند. / د( درست است. آنزیم لیزوزیم نوعی پروتئین است 

که ممکن است پس از رسیدن به دوازدهه، توسط آنزیم های پانکراس و روده، آب کافت یابد. 
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41 در رابطه با پروتئازهای لوزالمعده و روده که در دوازدهه فعال اند، موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. 641 13

پروتئازهای معده در محیط اسیدی فعال هستند پس در صورت ورود به محیط خنثِی رودۀ باریک غیرفعال می شوند.

الف( نادرست است. برخی از این پروتئازها توسط خود روده تولید شده اند. / ب( نادرست است. تولید پپتیدهای کوچک از پروتئین، اثر عمل پپسین 
در معده اس�ت. در حالی که پس از آن پروتئازهای روده و پانکراس، در هنایت آمینواس�ید می س�ازند. / ج( نادرس�ت اس�ت. در تبدیل پپس�ینوژن به پپسین، خود پپسین و 
کلریدریک اسید نقش دارند )آنزیم های لوزالمعده و رودۀ باریک اثری بر این موضوع ندارند(. / د( درست است. هر آنزیم ترشحی، از یاخته های پوششی واقع بر غشای 

پایه )حاوی رشته های پروتئینی و لگیکوپروتئینی( تولید شده است. 
هر دو گروه آنزیم ها در دوازدهه فعالیت می کنند که کیموس و شیرۀ آن به دلیل ترشح بیکربنات زیاد از حالت اسیدی به خنثی تبدیل شده است. 651 14

گزینۀ )1(: اتفاقًا بیش�ترین نقش را در گوارش چربی ها، آنزیم های لیپاز لوزالمعده دارند. / گزینۀ )2(: بخش�ی از آنزیم های لوزالمعده از طریق مجرای 
غیرمشترک وارد می شوند )مهم تر اینکه آنزیم های خود روده اصالً از مجرای خارجی، وارد فضای روده نمی شوند(. / گزینۀ )3(: لیزوزوم مربوط به گوارش درون یاخته ای 

است اما این آنزیم ها که مربوط به گوارش برون یاخته ای هستند، توسط وزیکول ها به بیرون رانده می شوند )برون رانی به کمک ریزکیسه دارند(.
براس�اس فعالیت کتاب درس�ی به یقین می رسیم که بخش عمدۀ سفیدۀ تخم مرغ، پروتئین است. در این تست هم، دقت مهم تر از دانش است و تمام موارد 661 11

ذکر شده در مورد آنزیم های تجزیه کنندۀ پروتئین ها اندرست هستند که به بررسی آن ها می پردازیم: 
الف( آنزیم های خود روده اصاًل از مجرای پانکراس یا صفرا، وارد فضای روده نمی ش�وند )همچنین پروتئازهای معده هم از راه بندارۀ پیلور و نه از راه 
 مجرای مشترک لوزالمعده وارد دوازدهه می شود(. / ب( پانکراس نیز پروتئازهایی دارد اما این غده، درون لولۂ گوارش نیست و جزء اندام های مرتبط با آن محسوب می شود. / 
ج( واکنش های آب کافت که پروتئازها انجام می دهند، با مرصف آب همراه اس�ت )نه تولید(. / د( پروتئازهای مترش�حه از خود رودۀ باریک به  صورت فعال آزاد می ش�وند 

)برخالف پروتئازهای معده و لوزالمعده!(.
در رابطه با تری گلیرسیدها و گوارش آن ها که فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی هس�تند، تمام موارد فوق نادرس�ت می باش�ند. 671 14

الف( ش�اید اینکه در صفرا آنزیمی وجود ندارد تکراری ش�ده باش�د ولی هنوز هم بعضیا تو دام میوفتن!!! / ب( هم مواد درون صفرا و هم حرکات رودۀ 
 باری�ک موج�ب ریز ش�دن چربی ها می ش�وند. / ج( لیپاز لوزالمعده فق�ط در رودۀ باریک فعالیت می کند )درون لوزالمعده غذایی نیس��ت که آنزی��م، روی آن اثر کند(. / 

د( فعال شدن آنزیم، توسط اسید معده فقط برای پروتئازهای معده موضوعیت دارد )برای لیپازها که مورد بحث ما هستند مطرح نمی شود(.

ش چربی ها
 گوار

با اثر لیپاز معده و لیپاز لوزالمعده گوارش و تجزیه آن ها انجام می شود.
فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی، تری گلیسریدها یا چربی ها هستند.

چربی ها ابتدا توسط حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک و عمل مواد موجود در صفرا به ذرات ریز تبدیل می شوند.
بیشتر گوارش چربی ها درون دوازدهه و توسط لیپاز لوزالمعده که آنزیمی محلول در آب است انجام می شود.

مواد حاصل از آن ها به همراه ویتامین های محلول در چربی وارد رگ لنفی می شوند.
اختالل در کار کبد و عدم تولید صفرا، این عمل را به مخاطره می اندازد.

فقط عبارت )ب( درست است.681 11
B12 دارند. این ویتامین به کمک عامل )فاکتور( داخیل ترش�ح ش�ده از معده  بیش�ترین یاخته های خون، گویچه های قرمز هس�تند که برای س�اخته ش�دن نیاز به ویتامین 
محافظت می ش�ود تا در رودۀ باریک جذب ش�ود )نادرس�تی ج(. رودۀ باریک همچنین محل انجام بیش�ترین آب کافت تری گلیسریدهاست )درستی ب(. صفرا در گوارش 
B12 توسط معده تولید نمی شود بلکه در غذاهای جانوری وجود دارد )نادرستی الف(.  چربی ها مؤثر است نه این ویتامین )نادرستی د(. به روشنی می دانید که ویتامین 

در انسان، پایان گوارش پروتئین ها در رودۀ  باریک رخ می  دهد. از طرفی بخش اصلی گوارش چربی ها نیز در رودۀ باریک انجام می شود. 691 11
گزینۀ )2(: کتاب اش�اره ای به نقش معده در گوارش نوکلئیک اس�یدها نکرده اما به واسطۀ اینکه در ش�یرۀ لوزالمعده، آنزیم های مختلفی برای گوارش 
ش�یمیایی انواع مواد وجود دارند، می گوییم گوارش نوکلئیک اس�یدها نیز در رودۀ باریک آغاز می ش�ود اما گوارش پروتئین ها در معده ش�روع می ش�ود. / گزینۀ )3(: پایان 
گوارش سلولز در رودۀ بزرگ با اثر باکتری ها صورت می گیرد اما گوارش گلیکوژن در رودۀ ابریک آغاز می گردد. / گزینۀ )4(: درون غدد بزاقی ماده ای گوارش نمی یابد بلکه 

آمیالز مترشحه از این غدد، در دهان به گوارش نشاسته می پردازند. 
تمامی عبارات ذکر شده در مورد حرکات رودۀ ابریک اندرست هستند. 701 13

الف( س�لولز، یکی از مواد موجود در غذاهای گیاهی اس�ت که در رودۀ باریک گوارش نمی یابد. / ب( جدا کردن محتویات روده با قطعه های مختلف 
مرب�وط ب�ه حرک�ت قطعه قطعه کننده اس�ت )نه کرم��ی(. / ج( کیموس با مخ��اط تماس دارد )تماس کیموس با زیرمخاط، در انس��ان س��الم ناممکن اس��ت(. / د( تجزیۀ 

تری گلیسریدها را حرکات روده انجام نمی دهند )آنزیم هایی مخصوص این امر به نام لیپاز لوزالمعده وجود دارند(.

13 موارد )ب( و )ج( درست است )سؤال در مورد حراکت قطعه قطعه کنندۀ لولۀ گوارش می باشد(. 711
الف( نادرس�ت اس�ت. این جمله در مورد حرکات کریم در کتاب درس�ی ذکر شده اس�ت که با ورود غذا و گشاد شدن لولۀ گوارش صورت می گیرد تا 
باعث پیش�روی تودۀ غذا ش�ود. / ب( درس�ت است. تداوم حرکات قطعه قطعه کننده، محتویات لولۀ گوارش را ریزتر کرده و امکان گوارش شیمیایی آن را بیشتر می کند. / 
ج( درس�ت اس�ت. برای ایجاد این حرکات دس�تور انقباض باید به طور پیوسته از جانب اعصاب به ماهیچه داده شود که این پیام ها از جانب ابفت عصیب که یک بافت اصلی 

است، صادر می شود. / د( نادرست است. یکی از ویژگی های تمام حرکات انقباضی لولۀ گوارش، منظم بودن آن ها است.
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14 همۀ موارد نادرست هستند. 721
الف( حرکات مختلف لولۀ گوارش با آغش�ته کردن تودۀ غذایی با ش�یره های گوارش�ی )با آنزیم هایی که درون شیره هستند( به گوارش شیمیایی کمک 
می کنند. / ب( حرکات قطعه قطعه کننده به طور ویژه در روده اس�ت و موجب باز ش�دن بندارۀ انتهای مری نمی ش�ود )در متن کتاب درس��ی محل حراکت قطعه قطعه کننده را 
ذکر نکرده اس��ت ولی از آنجا که ش��لک حراکت مری را کش��یده اس��ت می توان گفت که مری فقط حراکت کرمی دارد و این حراکت هس��تند که بندارۀ انتهای مری را 
باز می کنند(. / ج( از مری به بعد، هر دو حرکت توس�ط دس�تورات ش�بکۀ یاخته های عصبی رخ می دهند. / د( هر حرکت کرمی یا قطعه قطعه کنندۀ روده، فقط تحت کنترل 

ماهیچه های طولی و حلقوی می باشد )ماهیچۀ مورب ویژۀ معده است و در روده یافت نمی شود(.
11 فقط مورد )الف( صحیح است. منظور سؤال، گوارش غذا در دهان می باشد چون دهان، از بین اندام های لولۀ گوارش که ماهیچۀ اسکلتی دارند، پیش تر قرار دارد.731

الف( درست است. دهان با جویدن گوارش مکانیکی غذا و توسط آمیالز بزاق گوارش شیمیایی نشاسته را آغاز می کند. / ب( نادرست است. چهارراه 
بودن ویژگی حلق اس�ت نه دهان! / ج( نادرس�ت اس�ت. غدد گوارشی بزاقی بزرگ و کوچک ترشح کنندۀ بزاق، در الیه های لولۀ گوارش قرار ندارند بلکه آن ها غدد مستقل 
هستند که به دهان راه دارند. / د( نادرست است. افزایش سرعت واکنش های شیمیایی جزء عملکرد های آنزیم ها است که اغلب آن ها پروتئین هستند ولی موسین نقش 

آنزیمی ندارد.
تمام موارد به جز )الف( نادرست هستند.741 13

الف( درست است. عامل حرکت زبان کوچک به باال، ورود تودۀ غذایی به حلق و انعکاس غیرارادی تنفسی می باشد )پس وقتی غذا در دهان است، 
زبان کوچک به باال حرکت نمی کند و راه بینی نیز باز می ماند(. / ب( نادرست است. مکانیسم پایین آمدن برچاکنای برای جلوگیری از ورود غذا به نای است )نه اینکه مانع 
ورود هوا به مری ش��ود !(. / ج( نادرس�ت اس�ت. به جملۀ کتاب درس�ی دقت کنید: »دیوارۀ ماهیچه ای حلق منقبض می ش�ود و حرکت کرمی آن، غذا را به مری می راند« 
)پس با منقبض ش��دن دیوارۀ ماهیچه ای حلق حراکت کرمی در حلق راه اندازی می ش��وند و نه مری!(. / د( نادرست است. یادت باشه دکتر! ما در مری کیموس 

نداریم! )کیموس مخلوط حاصل از گوارشی است که در معده تشکیل شده است(.
موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند. سؤال در مورد معده است که فرورفتگی یاخته های پوششی سطحی آن، باعث ایجاد حفرات آن می شود. 751 13

الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته های مورد نظر ابفت پوش��یش اس�توانه ای مخاط معده با فضای بین یاخته ای اندک می باش�ند )مادۀ زمینه ای ویژۀ بافت 
پیوندی است(. / ب( نادرست است. ممکن است یک حفره در ادامه به مجرای دو غده راه داشته باشد )مثل شلک کتاب درسی(. / ج( نادرست است. حفرات در اثر 
فرورفتگی بافت پوششی در بافت پیوندی سست ایجاد شده اند. در بافت پیوندی، مادۀ زمینه ای حاوی رشته های پیوندی نمی باشد بلکه این دو با هم،  فضای بین یاخته ای 
را پر می کنند )همچنین رشته ها، پروتئینی هستند و نه لگیکوپروتئینی(. / د( درست است. هر یاختۀ بافت پوششی حفرات معده توانایی ترشح بیکربنات معدنی و مادۀ مخاطی 

حاوی موسین آلی دارند.
فقط مورد )ب( صحیح است. سؤال در مورد یاخته  های پوششی استوانه ای درون حفره، غده و سطح معده است که مادۀ مخاطی را ترشح می کنند. همان طور 761 12

که می دانید، بافت پوششی فضای بین یاخته ای اندکی دارد. 
الف( نادرست است. مادۀ مخاطی هم توسط برخی یاخته های غدد و یاخته های حفرات معده ترشح می شود. / ج( نادرست است. یاخته های استوانه ای 
معده همگی دارای یک هسته کشیده در یک مست یاخته )قاعدۀ یاخته( می باشند. / د( نادرست است. یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی غدد معده برخالف حفرات، توانایی 

ترشح بیکربنات و قلیایی کردن مادۀ مخاطی را ندارند.
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند. 771 13

الف( درس�ت اس�ت. ش�یرۀ گوارشی معده توس�ط یاخته های پوششی یک الیه ای اس�توانه ای معده ترشح می شود که همگی به غش�ای پایه متصلند. / 
ب( نادرست است. HCl در فعال کردن پپسینوژن )پروتئاز معده( نقش دارد ولی در فعال کردن سایر آنزیم ها مثل لیزوزیم و … نقش ندارد. / ج( نادرست است. فقدان فاکتور 
، در رودۀ ابریک می شود )نه معده(. / د( نادرست است. مادۀ مورد نظر بیکربنات است که توسط هیچ یک از یاخته های غدد معده  B12 داخلی معده موجب عدم جذب ویتامین 

ترشح نمی شود. )یاخته های پوششی حفرات معده در تولید بیکربنات که الیۀ محافظ را قلیایی می کنند نقش دارند. هیچ یک از یاخته های غده ها، بیکربنات نمی سازند.( 
13 موارد )ب( و )ج( درست است.781

الف( نادرس�ت اس�ت. یاخته های اسیدس�از  مع�ده، یاخته های کناری ان��د که بزرگ تری��ن یاخته های غدد معده می باش�ند، بنابرای�ن از یاخته های اصلی 
)آنزیم س��از( بزرگ تر هس�تند )این یاخته ها هس��تۀ گرد و چین خوردگی غش��ایی به سمت داخل دارند(. / ب( درست اس�ت. وقتی معده پر از غذا است، منبسط می شود و 
چین های آن باز می ش�ود و برعکس وقتی غذای معده خالی می ش�ود، چین  های آن زیاد می ش�ود و از حالت انبس�اط و کش�یدگی دیواره خارج می گردد. / ج( درست است. 
یاخته های س�ازندۀ بیکربنات و قلیایی کنندۀ مادۀ مخاطی چس�بناک آن همان یاخته های پوشش�ی س�طحی ترشح کننده می باشند که س�بب تشکیل حفرات معده می شوند 
)یاخته هایی با این ویژگی در غدد معده مشاهده نمی شوند(. / د( نادرست است. دقت کنید که هرگاه آنزیم های معده یا یک اندام گوارشی را دیدید، فقط به فکر آنزیم های 
گوارشی نیفتید. این عبارت فقط در مورد آنزیم های گوارشی صادق است که برای اگزوسیتوز باید در دستگاه گلژی بسته بندی شوند ولی آنزیم های درون یاخته ای آن در 

ریبوزوم های آزاد در سیتوپالسم ساخته می شوند و به دستگاه گلژی نمی روند. 
موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح می باشند. 791 11

سؤال شامل یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی و همچنین یاخته های کناری می باشد چون محصوالت آن ها در گوارش غذا نقش مستقیم ندارند و هیدرولیزکننده نیستند. 
از طرفی دقت کنید که سؤال در مورد ویژگی یکی از این دو نوع یاخته پرداخته است )نه ویژگی مشترک هر دو!(.

الف( درس�ت اس�ت. یاخته های ترش�ح کنندۀ مادۀ مخاطی، فقط بخش�ی از مواد آلی را تولید می کنند پس ترشح هر دو نوع مادۀ آلی و معدنی، مختص 
 یاخته های کناری می ش�ود که هم اس�ید و هم فاکتور داخلی ترش�ح می کنند. / ب( درس�ت اس�ت. این جمله فقط برای یاخته های کناری بابت ترش�ح اسید صحیح است. / 
ج( درست است. فقط یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی در تولید این الیۀ حفاظتی نقش دارند )نه کناری ها!(. / د( نادرست است. یاخته های غدد که در بافت پیوندی 
فرو رفته اند، غده ها را ساخته اند و حفره ساز نیستند. / ه�( نادرست است. این ویژگی در مورد هر دو نوع یاختۀ فوق صحیح است ولی سؤال در مورد برخی از آن ها بوده است. 

منظور سؤال آنزیم های تولید شده در یاخته های کناری غدد معده است که همگی آنزیم های درون یاخته ای و غیرگوارشی هستند و در تجزیۀ مواد غذایی درون 801 12
معده نقش ندارند )نادرستی گزینۀ )2( و درستی گزینۀ )3((. گزینۀ )1( هم ویژگی کلی و کار تمام آنزیم ها است. یاخته های مختلف غدد و حفرات معده همگی پوششی، 

با فضای بین یاخته ای اندک می باشند )درستی گزینۀ )4((.
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43 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند. سؤال به بندارۀ انهتای مری اشاره می کند.811 12
الف( نادرست است. باز شدن آن، مواد غذایی را به معده می رساند که معده مکان پایان گوارش شیمیایی نیست )به جز سلولز سایر مواد در رودۀ باریک به 
گوارش نهایی می رسند(. / ب( نادرست است. در حالت انقباض انکایف نیز، عمل ریفالکس رخ می دهد )نیازی به استراحت اکمل نیست(. / ج( درست است. با هربار 
اس�تراحت این بنداره، مواد از بنداره عبور می کنند که این امر س�بب افزایش مواد در معده و منبس�ط ش�دن آن می شود )به انسان سالم دقت کنید تا ذهنتان به استفراغ و 
ریفالکس خطور نکند!(. / د( نادرس�ت اس�ت. حرکات قطعه قطعه کننده در مری وجود ندارد )در ش��لک کتاب واضح است که حرکت کرمی مری سبب انتقال غذای آن 

به معده می شود(.
س�ؤال ش�امل دهان و حلق می باش�د و باید عباراتی را انتخاب کنید که فقط برای یکی از آن ها صحیح باشد. دقت کنید که مری در این سؤال مطرح نمی باشد 821 11

چون مری فقط در ابتدای خود ماهیچۀ مخطط دارد )با توجه به مطالب گفته شده، فقط مورد )ج( صحیح است(. 
الف( نادرس�ت اس�ت. در ریفالکس بخش انتهایی مری آس�یب می بیند. / ب( نادرست است. دهان و حلق، هر دو )نه فقط یکی از آن ها( فاقد صفاق 
هس�تند )چون در محوطۀ ش��کم قرار ندارند(./ ج( درس�ت است. این جمله فقط برای حلق صادق اس�ت )که با دریافت کردن غذا از دهان، بخش غیرارادی بلع را شروع 
می کند(. / د( نادرست است. محل هیدرولیز شدن آنزیم آمیالز به عنوان یک پروتئین در معده و روده می باشد )در مناطق مدنظر سؤال و دهان و حلق اصالً پروتئاز ترشح 
نمی شود(. امیدوارم دقت کرده باشید که می خواهیم آمیالز را هیدرولیز کنیم و آمینواسید ایجاد کنیم نه اینکه عملکرد خود آمیالز بر روی نشاسته را مدنظر قرار دهیم.

معده شروع کنندۀ گوارش پروتئین ها است که الیۀ حلقوی آن از خارج به ماهیچۀ طولی و از داخل به مورب متصل است )الیۀ ماهیچۀ حلقوی در رودۀ باریک، 831 11
به زیرمخاط اتصال دارد(. 

گزینۀ )2(: مری فقط در ابتدای خود ماهیچۀ مخطط دارد ولی اصاًل ماهیچۀ مورب ندارد )ماهیچۀ مورب ویژۀ معده اس��ت(. / گزینۀ )3(: هم در روده 
و هم در معده، الیۀ ماهیچه ای داخلی در دو طرف خود ش�بکۀ یاخته های عصبی دارد )چون از زیر ش��بکۀ یاخته های عصبی زیرمخاط وجود دارد و از باال ش��بکۀ بین دو الیۀ 
ماهیچه ای است(. / گزینۀ )4(: هم ابتدای مری و هم وسط مری خارج از صفاق قرار دارند. از طرفی شروع گوارش کربوهیدرات در دهان است که ماهیچۀ مخطط دارد 

در حالی که تقسیم بندی ماهیچۀ حلقوی و طولی ویژۀ ماهیچه های صاف می باشد. 
موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. شکل ابفت پوشیش استوانه ای یک  الیه را نشان می دهد که در روده توانایی ترشح آنزیم، پروتئین موسین، آب و انواع یون ها 841 11

را دارد )درس�تی د(. )در مورد درس��تی عبارت )الف( نیز دقت کنید که معده و روده، هر دو در الیۀ درونی خود بافت اس��توانه ای تک الیه دارند که معده پروتئاز غیرفعال ولی روده 
پروتئاز فعال ترشح می کند(. 

ب( شکل همان داخلی ترین الیۀ دوازدهه و معده با بافت پوششی استوانه ای یک  الیه است که این الیه در معده همانند روده مادۀ مخاطی موسین دار 
می سازد. / ج( داخلی ترین بخش مری بافت پوششی سنگ فریش چندالیه است )بافت استوانه ای موجود در شلک سؤال، اصالً در مری یافت نمی شود(.

با توجه به شکل مقابل چند مجرای صفراوی، مسئول انتقال صفرا از کبد هستند ولی همگی یکی شده و به 851 11
سوی کیسه صفرا می روند. 

 گزینه ه�ای )2( و )3(: ب�ه ش�کل دقت کنید و یاد بگیرید که از کیس�ه صفرا فق�ط یک مجرا خارج 
می ش�ود که در انتها فقط با یکی از دو مجرای لوزالمعده مش�ترک ش�ده تا مواد خود را وارد دوازدهه کنند. / گزینۀ )4(: 
اساسًا طبق شکل نادرست است و همچین چیزی وجود ندارد چون هر غدۀ بزاقی بزرگ مجرای مخصوص خود را دارد.

موارد )ب( و )د( نادرست هستند )معده و لوزالمعده، پروتئازهای خود را به صورت غیرفعال وارد لولۀ گوارش می کنند(.861 12
الف( درس�ت اس�ت. لوزالمعده از طریق دو مجرا و معده به صورت آمیخته با کیموس، ش�یرۀ خود را وارد دوازدهه می کند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در 
دیوارۀ لوزالمعده شبکۀ یاخته های عصبی وجود ندارد. / ج( درست است. معده هورمون گاسترین را تولید و ترشح می کند و لوزالمعده نیز هورمون های انسولین و گلوکاگون 

ترشح می کند. / د( نادرست است. این جمله برای معده صدق نمی کند چون محل تولید و فعالیت آنزیم های معده، یکی است.
منظور اندام کیس��ه صفرا اس�ت که برداش�تن آن موجب کاهش بیکربنات درون دوازدهه و در نتیجه افزایش احتمال آسیب دیوارۀ دوازدهه توسط اسید معده 871 14

می شود. گزینۀ )4( درست است چون بیکربنات درون آن با ایجاد محیط خنثی و pH ایده آل آنزیم های درون روده در فعالیت بهینۀ این آنزیم ها نقش دارند.
گزینۀ )1(: کیسه صفرا در تولید این دو فاقد نقش است. / گزینۀ )2(: کیسه صفرا گالبی شکل در زیر کبد و ابالتر از لوزالمعده قرار دارد. / گزینۀ )3(: 
خود کیس�ه صفرا موجب این اتفاق نمی ش�ود )کیسه صفرا صرفاً اندام نگهداری و ذخیره کنندۀ صفرا است( ولی بیکربنات درون آن می تواند در خنثی کردن کیموس دوازدهه 

و این عمل کمک کند. 
موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. 881 12

یاخته های ترش�ح کنندۀ بیکربنات دس�تگاه گوارش )که کتاب مس��تقیماً به آن ها اش��اره کرده(، عبارتند از: غدد بزاقی )البته از لفظ انواع یون ها استفاده کرده است(، 
یاخته های پوششی حفرات معده، کبد )صفرا(، پانکراس و رودۀ باریک.

 با توجه به این نکته، موارد )ج( و )د( صحیح می باشند. 
ال�ف( نادرس�ت اس�ت. کب�د و لوزالمع�ده اص�اًل تقس�یم بندی مخ�اط و زیرمخ�اط ندارند ول�ی توانایی ترش�ح بیکربن�ات به لول�ۀ گ�وارش دارند. / 
ب( نادرست است. یاخته ها جزء محیط داخلی نیستند )البته به جز یاخته های خونی!(. / ج( درست است. تمام این یاخته ها، یاخته های پوششی بوده که در تماس با غشای 
پایه و رشته های گلیکوپروتئینی آن هستند. / د( درست است. گلیکوپروتئین موسین که بخش پروتئینی هم دارد، فاقد اثر آنزیمی است و توسط این یاخته ها ترشح می شود. 

موارد )الف( و )د( در خصوص گوارش کربوهیدرات های خوراکی اندرست می باشند. 891 12
الف( نادرست است. عالوه بر مونوساکاریدها که گوارش نمی یابند، فراموش نکنید که سلولز هم از آنزیم های ترشحی تأثیر نمی پذیرد و قطعًا می دانید 
که به همان ش�کل پلی س�اکاریدی نیز جذب نمی ش�ود. / ب( درس�ت است. نشاس�ته در دهان هیدرولیز می گردد پس زودتر از همه در واکنش آب کافت شرکت می کند. 
بخشی از نشاسته هم بعد از ورود به رودۀ باریک و گذر از پیلور تجزیه می شود. / ج( درست است. سلولز در رودۀ بزرگ و دیرتر از هر کربوهیدرات دیگری به میزان اندک 
هیدرولیز می شود )در فصل گذشته خواندید که این ماده در ساخت اکغذ و پارچه اکربرد دارد(. / د( نادرست است. کبد بخشی از دستگاه گوارش است ولی جزء لولۂ گوارش 

نیست )عبارت در مورد لگیکوژن است که در کبد، ماهیچه ها و قارچ ها ذخیره می شود(. 
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خود پپس�ین پروتئینی و اس�ید معدنی )لکریدریک اسید( دو ماده ای هس�تند که باعث فعال شدن بیشتر پروتئازهای پپسین شدۀ معده می شوند. از بین این ها، 901 12
فقط پپس�ین یک مولکول زیس�تی اس�ت و HCl ماده ای معدنی اس�ت. پس مولکول زیس�تی مدنظر س�ؤال، پپس�ین و آنزیم های گفته ش�ده، پروتئازهای غیرفعال معده یا 

پپسینوژن ها هستند. با این اوصاف، عبارات )ج( و )د( نادرست هستند. 
الف( درس�ت است. پپس�ین، نوعی آنزیم بوده، پس از آمینواسید تشکیل شده است. این پروتئین در شرایط مناسب، می تواند با آب کافت، پروتئین ها 
را به پپتیدهای کوچک تبدیل کند. / ب( درس�ت اس�ت. پروتئازهای پانکراس و رودۀ باریک توانایی جدا کردن آمینواس�ید از پپتیدها را دارند اما پروتئازهای معده، ابتدا 
غیرفعال هس�تند و س�پس که پپس�ین ش�دند هم توانایی جدا کردن آمینواسید ندارند. / ج( نادرست است. اواًل که پپس�ین اصاًل ترشح نمی شود بلکه درون معده تشکیل 
می ش�ود و ثانیًا یاختۀ اصلی آن ها را س�اخته اس�ت که متفاوت از یاخته های کناری هس�تند. / د( نادرست است. محل عمل این آنزیم ها معده است )نه دوازدهه که محل اثر 

آنزیم های شیرۀ پانکراس است(.
موارد )الف( و )ج( نادرست هستند. 911 12

الف( نادرس�ت اس�ت. تمام پروتئازهایی که در دوازدهه فعال هس�تند، در پانکراس یا خود روده ساخته شده اند. این آنزیم ها همگی، توانایی جدا کردن 
آمینواسید از پلی پپتیدها را دارند )هیدرولیز نهایی انجام می دهند!(. / ب( درست است. آمیالز بزاق تنها بر روی نشاسته تأثیر دارد )مثالً نقشی در هیدرولیز سلولز و لگیکوژن 

ندارد(. / ج( نادرست است. هم صفرا و هم شیرۀ لوزالمعده، بیکربنات دارند که خاصیت اسیدی کیموس را از بین می برد. / د( درست است. به طور مثال آنزیم لیزوزیمکه 
به فضای معده وارد می شود، نقش دفاعی دارد و در گوارش به کار نمی آید. 

همۀ موارد دربارۀ دستگاه گوارش انسان نادرست است. 921 14
الف( پروتئازهای ترشح شده توسط رودۀ باریک هم عالوه  بر پروتئازهای لوزالمعده، توانایی جدا کردن آمینواسید از پروتئین را دارند. / ب( صفرا آنزیم 
و پروتئین ندارد )نمک های صفراوی و لیپیدهای آن، بر گوارش چربی ها مؤثرند(. / ج( تجزیه ش�دن یک مولکول به س�ه اس�ید چرب و گلیسرول، نشان  دهندۀ این 
است که این مولکول تری گلیرسید است اما کتاب در رابطه با وجود تری گلیسرید در صفرا، حرفی نزده )صفرا لکسترول و فسفولیپید داره!(. / د( مجرای مشترک با لوزالمعده 

برای ورود صفرا به روده و خروج آن از کیسه صفرا است )نه ورود از کبد به کیسۀ صفرا!(.
موارد )الف( و )ب( درست هستند. 931 11

الف( درس�ت اس�ت. ماده ای همچون بیکربنات برای خنثی سازی فضا برای آنزیم های لوزالمعده نیاز است و نبود آن، باعث کاهش شدید یا حتی عدم 
فعالیت این آنزیم ها می شود. / ب( درست است. صفرا در گوارش چربی ها نقش مهمی دارد و نبود آن باعث اختالل عملکرد آنزیم های تجزیه کنندۀ چربی پانکراس )تأثیر 
گذارترین  آنزیم ها بر لیپیدها( می ش�ود )البته نبودِ صفرا بر تولید لیپاز مؤثر نیس��ت(. / ج( نادرس�ت است. کلریدریک اسید برای ایجاد پپسین ضروری است اما هیچ کدام ارتباطی 
 به دوازدهه ندارند چون در این قس�مت، غیرفعال هس�تند. / د( نادرس�ت اس�ت. تجزیۀ سلولز توس�ط آنزیم های مترش�حه از یاخته های پیکری بدن ما صورت نمی گیرد 

)در ضمن، همان تجزیۀ اندک سلولز هم در دوازدهه نیست(. 
همان طور که می دانید کبد می تواند ذخیره و آزادسازی گلیکوژن را انجام دهد. پس آنزیم کربوهیدراز درون یاخته ای )تجزیه کنندۀ کربوهیدرات( دارد. می دانیم 941 11

در لوزالمعده هم آنزیم های مختلفی برای هیدرولیز مواد مختلف از جمله کربوهیدرات ها وجود دارد و در نظر داش�ته باش�ید که با توجه به ش�کل، بخش )الف( کبد، )ب( 
لوزالمعده )اگر می خواست معده را نشان دهد، باالتر را نشانه می رفت(، )ج( رودۀ بزرگ و )د( رودۀ باریک است. 

گزینۀ )2(: هر دو نوع روده می توانند در الیه های مختلف جدار خود، بافت های مختلفی داشته باشند )بافت پیوندی سست که پای ثابت است!(. / 
گزینۀ )3(: هم لوزالمعده و هم رودۀ باریک،  آنزیم هایی برای آزاد کردن آمینواسید از پلی پپتید دارند. / گزینۀ )4(: کبد بخشی از لولۀ گوارش نیست. داشتن بافت پیوندی 

سست در هر الیه، در خصوص بخش های لولۀ گوارش صحیح است )کبد اصالً ساختار الیه الیه ندارد(.

14 تمام موارد نادرست هستند )این تست نیز در مورد لک قسمت های دستاگه گوارش انسان اعم از لوله و اندام ها است(.11
الف( جملۀ فوق بر طبق متن کتاب فقط دربارۀ لولۂ گوارش اس�ت ولی س�ؤال دربارۀ کل دس�تگاه گوارش است. این عبارت و دیوارۀ چهارالیه ای  برای 
اندام های مرتبط با لولۀ گوارش صدق نمی کند )مثالً دیوارۀ غدد بزاقی و کبد مثل هم نیس��ت!(. / ب( بنداره ها از جنس ماهیچه های حلقوی ش��کل هس�تند. این ماهیچه ها از 
یاخته های صاف دویک شکل و یا استوانه ای مخطط تشکیل شده اند که بر مبنای شیوۀ آرایش این یاخته ها کنار یکدیگر کل ماهیچه شکل حلقوی پیدا می کند )ولی تک تک 
یاخته  ها حلقوی ش��لک نیس��تند!(. / ج( کیس�ه صفرا و لوزالمعده هر دو در پایین دیافراگم قرار دارند. / د( طبق ش�کل ابتدای این فصل کتاب درس�ی و متنی که در گفتار 
بعد خواهید خواند، منی توان گفت راس�ت روده بخش�ی از رودۀ بزرگ اس�ت و باید آن را قس�مت مجزا و انتهایی لولۀ گوارش بدانیم. پس بندارۀ خارجی مخرج، یاخته های 

استوانه ای مخطط در انهتای راست روده دارد )نه انتهای رودۀ بزرگ!(. 
موارد )ب( و )د( نادرست می باشند.  21 13

الف( درست است. با ورود غذا به حلق و شروع انقباضات ماهیچه ای آن به دلیل پایین آمدن برچاکنای، راه نای بسته می شود. / ب( نادرست است. 
هر بخشی از مری که در مجاورت صفاق قرار گرفته فقط شامل ماهیچۀ صاف است چون صفاق زیر دیافراگم بوده و فقط قسمت انتهایی مری با ماهیچۀ صاف در آنجا قرار 
دارد. / ج( درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل های کتاب در مورد غدد معده می توان برداش�ت کرد که این غدد بخش بافت پوششی هس�تند که در البه الی بافت پیوندی 
درونی زیرمخاط قرار گرفته اند. / د( نادرست است. دقت کنید که الیۀ درونی مری از بافت سنگ فرشی چندالیه می باشد ولی غدد این اندام به صورت یاخته های متفاوتی  

در بافت پیوندی سست قرار دارند. 
14 فقط مورد )ب( نادرست است )سؤال در مورد لک دستاگه گوارش اعم از لوله و اندام های مرتبط با آن است(.31

الف( درست است. لوزالمعده پایین تر از کبد، بخش ابتدای معده و کیسه صفرا بوده و در سمت چپ حفرۀ شکمی قرار دارد. / ب( نادرست است. با توجه 
به شکل کتاب نمی توان گفت کیسه صفرا به باالی معده اتصال دارد. / ج( درست است. روده های بزرگ و کوچک همگی در زیر معده و کبد قرار گرفته اند )شلک کتاب(.

یاخته های پوشش�ی مخاط معده )که بخش��ی از آن ها، یاخته های بیکربنات س��از هس��تند(، در بافت پیوندی زیرین، فرو رفته اند که این بافت پیوندی از نوع 41 13
پیوندی سس��ت اس�ت ولی رباط از جنس ابفت پیوندی رش��ته ای )متراکم( می باش�د )همان طور که در فصل اول آموختید در بافت پیوندی سس��ت نس��بت به متراکم، مادۀ 

زمینه ای و تنوع رشته ها بیشتر می باشد(. 
گزینۀ )1(: عایق حرارتی بافت چربی اس�ت )نه متراکم و نه سس��ت(. / گزینۀ )2(: اتفاقًا برعکس این موضوع صحیح اس�ت چون بافت پیوندی سست 

رشته های کالژن کمتری نسبت به پیوندی متراکم دارد ولی یاخته های بیشتری دارد. / گزینۀ )4(: هیچ یک از بافت های بدن فاقد یاخته نیستند. 
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45 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. 51 13
الف( نادرست است. طبق شکل کتاب درسی، در حرکات قطعه قطعه کننده، تعداد بیش از یک انقباض در وسط تودۀ غذایی ایجاد می شود و از طرفی 
انقباض ماهیچۀ صاف برخالف ماهیچۀ اس�کلتی و قلبی س�رعت زیادی ندارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. تنها حرکاتی که در دو طرف تودۀ غذایی ایجاد می ش�ود، حرکات 
قطعه قطعه کننده می باشد )پس باید قید »برخالف« بیاید(. / ج( درست است. این حرکت لولۀ گوارش، منظم است و در گوارش شیمیایی و مکانیکی غذا مؤثر است )هم 

می تواند باعث ریزتر شدن محتویات شود و هم آن ها را با شیره های گوارشی مخلوط کند(. / د( نادرست است. فقط در حرکات قطعه قطعه کننده، ضمن انقباض، گوارش 
مکانیکی رخ می دهد و ریزتر شدن، در حرکات کرمی دیده نمی شود. 

با توجه به شکل مقابل، در برخی موارد دو غدۀ مجاور با دو مجرای متفاوت مواد خود را وارد یک حفرۀ 61 11
معده می کنند. 

گزینۀ )2(: هر حفره در ادامه به یک یا چند غده می رس�د و حالت مطرح ش�ده در گزینه اشتباه 
اس�ت یعن�ی به ازای هر چند حفره، یک غده وجود ندارد )بلکه برعکس( )ش��لک را ببینی��د(. / گزینۀ )3(: یاخته های 
ترش�ح کنندۀ هورمون، ترش�حات خود را به فضای درون یاخته ای می ریزند و به غده نمی ریزند. / گزینۀ )4(: دقت 

کنید که غدد معده جزئی از حفرات آن نیستند بلکه مستقل از آن ها هستند و فقط به آن ها راه دارند. 

در غش�ای س�طحی یاخته های کناری غدد معده )بزرگ ترین یاخته های ترش��ح کننده در مخاط معده(، 71 13
چین خوردگی هایی به سمت داخل یاخته قابل تشخیص می باشد )شلک(.

گزین�ۀ )1(: فق�ط یاخته های کن�اری این قابلیت را دارند و طبیعتًا س�ایر یاخته ه�ا این توانایی را 
ندارند. / گزینۀ )2(: هیچ یک از یاخته های غدد معده، بیکربنات به شیره اضافه نمی کنند. / گزینۀ )4(: با احتساب 
آنزیم های درون یاخته ای که توس�ط این یاخته ها تولید می ش�وند می توان گفت که قطعًا این یاخته ها بیش از دو نوع 
آنزی�م تولی�د می کنند )همواره هر یاختۀ زنده در نظر بگیرید ک��ه حداقل برای تنفس یاخته ای خود به آنزیم های 

زیادی نیاز دارد(.

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 81 13
الف( نادرست است. هر مادۀ صفراوی از مجرای مشترک با لوزالمعده وارد دوازدهه می شود )صفرا برخالف لوزالمعده، مجرای اختصاصی برای وارد 
کردن مواد خود به روده ندارد(. / ب( درس�ت اس�ت. تنها در بخش های ابتدایی مری ماهیچۀ اس�کلتی مش�اهده می ش�ود )پس اغلب قسمت های آن، ماهیچۀ صاف و 
غیرارادی دارند(. / ج( نادرست است. متام بنداره ها، ماهیچه هایی هستند که به صورت حلقوی سازمان یافته اند )نه اغلب آن ها(. / د( نادرست است. فقط پروتئازهای 

لوزالمعده که یکی از انواع آنزیم های هیدروالزکنندۀ آن هستند به صورت غیرفعال ترشح می شوند. پس قید »اغلب« نادرست است. 
محل آغاز گوارش پروتئین کالژن غذا، معده است که قبل از آن، تودۀ غذایی از دهان و مری گذشته است. در دهان فقط گوارش نشاسته صورت گرفته است 91 13

)رد گزینۀ )1(( و آغاز گوارش لیپیدها هم در مری یا دهان نمی باشد )رد گزینۀ )2((. کیموس اولین بار در معده تشکیل می شود که در این سؤال غذا هنوز به آن وارد نشده 
است )قبل از ورود به معده مدنظر است( )رد گزینۀ )4((. اما تودۀ غذا با حرکات کرمی مری به بندارۀ انتهای مری می رسد و این بنداره را که در زیر دیافراگم قرار دارد، با 

شل شدن و رفع انقباض باز می شود. 
شکل، سنگ فرشی چندالیه ای است که در سطح بیرونی پوست )اپیدرم( و در بخش داخلی الیۀ مخاطی دهان و مری 101 13

وج�ود دارد. مری بخش�ی از لولۀ گوارش اس�ت که در ابت�دای آن ماهیچۀ مخطط وجود دارد. در الی�ۀ مخاطی دهان و مری، بافت 
سنگ فرشی چندالیه وجود دارد.

گزین�ۀ )1(: در ه�ر الی�ه از 4 بخ�ش لول�ۀ گ�وارش، باف�ت پیون�دی سس��ت وج�ود دارد. / گزین�ۀ )2(: 
 ده�ان قس�متی از لول�ۀ گوارش اس�ت که الی�ۀ ماهیچه ای ص�اف ندارد ول�ی در مخاط خ�ود بافت سنگ فرش�ی چندالی�ه دارد. /

 گزینۀ )4(: موسین ترشح شده توسط مری و دهان از جنس گلیکوپروتئین است نه لیپوپروتئین، همچنین این الیه، توسط یاخته های 
غدد مخاط تولید می شود )نه بافت پوششی چندالیۀ آن ها!(.

13 در دهان و معده که در دو طرف دیافراگم قرار دارند، جذب اندک از مواد غذایی صورت می گیرد )جذب اصلی در رودۀ باریک است(. 951
گزین�ۀ )1(: مولکول ه�ای حاصل از گ�وارش لیپیدها، پس از عبور از یاخته های پوشش�ی لولۀ گوارش، ابتدا وارد مویرگ لنیف و س�پس وارد جریان خون 
می شوند. / گزینۀ )2(: الیۀ جذب کنندۀ مواد، دارای یاخته های بافت پوشیش می باشند که فضای بین یاخته ای اندیک دارند. / گزینۀ )4(: در رودۀ باریک، یاخته های پوششی 
به شکل استوانه ای تک الیه )ساده( می باشند که بخش اصلی فرایند جذب در روده انجام می شود. در مورد دهان و معده که جذب اندکی دارند، هیچ کدام سنگ فرشی تک الیه 

ندارند )دهان، سنگ فرشی چندالیه و معده استوانه ای یک  الیه دارد. راستی مری هم پوششی سنگ فرشی چندالیه دارد ولی در آن قسمت جذب صورت نمی گیرد(.

دهان و معده  جذب اندکی دارند.
رودۀ باریک  بیشترین جذب را دارد )از یاخته های استوانه ای(.

اندکی جذب آب و امالح دارد.رودۀ بزرگ
ویتامین های تولید شده توسط باکتری را جذب می کند.

وارد محیط داخلی بدن یعنی خون، لنف و مایع 
بین یاخته ای می شوند.

یاخته ها از اجزای محیط داخلی به حساب نمی آیند.

وارد یاختۀ پوششی مخاط 
لولۀ گوارش می شوند
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موارد )الف( و )د( صحیح هستند. 961 12

الف( درست است. در دهان و معده مقدار جذب مواد، اندک است و در آن ها غددی )غدد بزاقی و غدد موجود در معده( وجود دارند. غدد معده توانایی 
ترش�ح مادۀ مخاطی ژله ای چس�بناک دارند. غدد بزاقی نیز موس�ین ترش�ح می کنند که با جذب آب فراوان به مادۀ مخاطی تبدیل می ش�ود. / ب( نادرست است. محیط 
داخلی ش�امل خون، لنف و آب میان بافتی اس�ت )در خون، یاخته های خونی مثل گویچه های قرمز و س��فید وجود دارند و همچنین در لنف، یاخته  های خونی سفید دیده 
می ش��وند(. / ج( نادرس�ت اس�ت. جذب اصیل مواد غذایی در رودۀ باریک انجام می گیرد ولی معده، محل رشوع گوارش پروتئین ها می باش�د. این مولکول های زیستی در 
رودۀ باریک به گوارش نهایی می رس�ند. / د( درس�ت اس�ت. محیط داخلی بدن شامل خون، لنف و مایع بین یاخته ای است پس بافتی با یاخته های پوششی لولۀ گوارش نیز 

چون مایع بین یاخته ای دارد، پس حاوی محیط داخلی می باشد )دقت کنید که یاختۀ آن جزء محیط داخلی نیست(.
13 موارد )ج( و )د( نادرست هستند. 971

الف( درست است. طبق متن کتاب درسی صحیح است چون هر چین حلقوی رودۀ باریک تعداد زیادی پرز و بیشتر از آن )خیلی خیلی بیشتر( ریزپرز 
دارد )به QM گوش کن!(. / ب( درس�ت اس�ت. غش�ای یاخته های پوششی رودۀ باریک در سمت فضای روده، چین خوردگی های میکروسکویپ از جنس غشا دارد که به 
آن ریزپرز می گویند. / ج( نادرست است. یاخته های دوکی در ماهیچۀ صاف و پیوندی رشته ای وجود دارد ولی بافت پیوندی هیچ گاه باعث حرکت نمی شود. / د( نادرست 

است. مجموعۀ چین ها، پرزها و ریزپرزها )همگی(، سطح داخلی رودۀ باریک را که در تماس با کیموس است، چندین برابر افزایش می دهد. 

چین ها، پرزها و ریزپرزها سبب 
چند صد برابر شدن سطح 

تماس روده با کیموس می شود.

غشای هر یاختۀ پوششی پرز 
به سمت فضای روده چین هایی 
میکروسکوپی به نام ریزپرز دارد.

روی چین ها پرزهای فراوان 
متشکل از الیۀ مخاطی وجود دارد.

دیوارۀ رودۀ باریک چین های 
حلقوی دائمی متشکل از الیۀ 

مخاطی و زیرمخاطی دارد.

پرز رودۀ باریک

از الی�ۀ مخاط�ی رودۀ باریک ش�امل بافت های پوشش�ی، پیوندی سس�ت و 
ماهیچۀ صاف تشکیل شده است.

رگ های خونی و لنفی در فضای درون پرز وجود دارد.
در الی�ۀ زیرمخاط�ی زیر آن ش�بکۀ یاخته ه�ای عصبی وجود دارد که س�بب 

تحریک ماهیچه های پرز روده می شود.
به چین های میکروسکوپی غشای یاخته پوششی آن، ریزپرز می گویند.

در زیر آن یاخته های فرو رفته در بافت پیوندی سس�ت، س�بب تشکیل غدۀ 
روده شده است.

یاختۀ ترشح کنندۀ هورمون سکرتین در دوازدهه دارد.

ک
ب مواد در رودۀ باری

جذ

چین حلقوی رودۀ باریک
برخ�الف چین های معده دائمی هس�تند و با پر یا 

خالی شدن روده، تعداد آن ها تغییر نمی کند.
فقط ح�اوی الیه های مخاط�ی و زیرمخاطی رودۀ 
باری�ک می باش�د ک�ه زی�ر آن ماهیچه ه�ا و الیه 

بیرونی وجود دارد.

شبکۀ مویرگی خونی  سبب جذب همه مواد به جز چربی ها و ویتامین محلول در چربی می شود  به سوی سیاهرگ باب کبدی می روند.درون پرز
مویرگ بستۀ لنفی  سبب جذب چربی و ویتامین های محلول در چربی می شود  در نهایت به سوی سیاهرگ خونی می روند.

12 موارد )ب( و )د(، عبارت را به نادرستی تکمیل می کنند. 981
در لولۀ گوارش انسان، به ترتیب الیۀ مخاطی سبب ترشح مادۀ  مخاطی شده و الیه ای که موجب چسباندن مخاط روی ماهیچه می شود، زیرمخاط می باشد. 

الف( درست است. در همۀ الیه های لولۀ گوارش، بافت پیوندی سست وجود دارد که یاخته های آن، رشته های پروتئینی کالژن و کشسان را می سازند. 
پس ژن س�ازندۀ کالژن در آن ها برخالف س�ایر بافت های اصلی فعال اس�ت. / ب( نادرست است. در مخاط و زیرمخاط، بافت پیوندی سست وجود دارد که دارای فضای 
بین یاخته ای زیاد اس�ت )فضای بین یاخته ای اندک، ویژۀ بافت پوشش��ی اس��ت(. / ج( درس�ت اس�ت. الیه های ماهیچه ای و زیرمخاطی برخالف الیه های بیرونی و 
مخاطی، دارای ش�بکه ای از یاخته های عصبی می باش�ند. / د( نادرس�ت است. در ساختار پرز، فقط الیۀ مخاطی شرکت دارد ولی چین های رودۀ باریک از الیه های مخاطی و 

زیرمخاطی ایجاد شده اند. 

C

B
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47 بخش برآمدۀ پرز روده که به س�مت محیط داخل این اندام اس�ت، برخالف غدۀ آن، 991 14
در بافت پیوندی زیرین خود فرو نمی رود )شلک مقابل(.

گزینۀ )1(: بخش برآمدۀ پرز روده دارای مویرگ خونی و لنفی می باشد. / گزینۀ )2(: 
در بخش برآمده همانند غدد روده، یاختۀ ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی وجود دارد )شلک(. / گزینۀ )3(: 
در بخ�ش برآمدۀ پرز و در غدۀ روده، ریزپرز وجود دارد. ریزپرزها، چین خوردگی های میکروس�کوپی 
غشای یاخته های پوششی رودۀ باریک، در سمت فضای روده می باشد )در شلک مقابل می توانید با 

دقت وجود ریزپرزها یا چین های غشایی را حتی در یاخته های غدد روده ای هم مشاهده کنید(.

موارد دوم و سوم صحیح هستند. 1001 12
در شکل، )الف( بخش برآمدۀ پرز روده، )ب( کبد و )ج( غدۀ روده است. 

 مورد اول( نادرست است. بخش برآمدۀ پرز روده )الف( و غدۀ روده )ج( هر دو 
در مخاط قرار دارند و به همراه زیرمخاط در س�اختار چین های حلقوی روده وجود دارند ولی پرزها 
باید به س�مت کیموس باش�د که بخش )ج( در آن قرار ندارد )از طرفی حفرات ویژۀ معده اس��ت نه 
روده!(. / مورد دوم( درست است. غدۀ روده توانایی تولید و ترشح بیکربنات را دارد. همچنین کبد، 
صفرا را می س�ازد که دارای بیکربنات اس�ت. / مورد س�وم( درست اس�ت. کبد برخالف پرز روده، 
فاق�د غش�اهای چین خورده بوده و از طرف�ی کبد جزء لولۀ گوارش نیس�ت و در مجاورت غذا قرار 
ندارد. / مورد چهارم( نادرس�ت اس�ت. کبد با ساخت و ترشح صفرا، در جذب مولکول های زیستی 

مثل چریب نقش دارد. 
منظور س�ؤال هر چهار نوع گروه مولکول های زیس�تی یعنی کربوهیدرات ها، پروتئین ها، لیپیدها و نوکلئیک اس�یدها می باشد )چون پایان گوارش تمام مواد 1011 13

آلی اصلی )به جز سلولز( در رودۀ باریک است(. این عوامل در هر یاختۀ زندۀ هسته دار بدن انسان نیز از جمله یاختۀ کبدی وجود دارند. 
H,  و O وجود دارد. / گزینۀ )2(: آنزیم های مترشحه رودۀ باریک در گوارش نهایی کربوهیدرات و  C گزینۀ )1(: در کربوهیدرات ها، فقط سه نوع عنصر 

پروتئین ها مؤثرند )گوارش چربی ها )بخش عمدۀ لیپیدها( را آنزیم های لوزالمعده انجام می دهند(. / گزینۀ )4(: این مورد فقط مربوط به لیپیدهایی مثل چربی ها می باشد. 
طبق شکل مقابل این گزینه کاماًل صحیح است. این غدد مورد نظر در بخش پیوندی 1021 14

از الی�ۀ مخاط�ی س�ازندۀ پرز آن قرار گرفته اند )توجه داش��ته باش��ید که این باف��ت پیوندی که زیر 
درونی ترین یاخته های مخاط قرار دارد، مربوط به زیرمخاط نیست(. 

گزینۀ )1(: شبکۀ یاخته های عصبی در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاط وجود دارد 
ولی الیۀ ماهیچه ای در س�اختار چین وجود ندارد. / گزینۀ )2(: توجه ش�ود که مجموعۀ یاخته های 
موجود در قس�مت های مختلف چین حلقوی، پرزها را به وجود می آورند و این یاخته ها در غش�ای 
خود، چین خوردگی هایی دارند که ریزپرز نامیده می شوند )در حقیقت پرز، یک یاخته یا بخشی از یک 
یاخته نیس��ت!(. / گزینۀ )3(: چین های حلقوی، چین خوردگی های ماکروس��کویپ )در مقیاس بزرگ( 

هستند ولی چین های میکروسکوپی همان ریزپرزها هستند. 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. در حقیقت سؤال میگه چند مورد دربارۀ رودۂ ابریک انسان نادرست است. 1031 13

مقدار و تعداد چین های روده برخالف معده، ربطی به مقدار مواد درون آن ندارد چون چین های روده دائمی و به صورت حلقوی هستند ولی چین های معده، 
با خالی شدن معده زیاد شده و با پر شدن آن کاهش می یابند. 

الف( نادرست است. حرکات رودۀ باریک در گوارش مکانیکی و پیش بردن کیموس در طول روده نقش دارند. / ب( درست است. بیکربنات صفرای 
تولید ش�ده در کبد و بیکربنات تولید ش�ده توسط لوزالمعده یم توانند از طریق یک مجرای مشترک، وارد رودۀ باریک )دوازدهه( شوند. / ج( نادرست است. آنزیم لیزوزیم 
موجود در مخاط روده، نقش�ی در هیدرولیز و گوارش نهایی مواد غذایی ندارد. / د( نادرس�ت اس�ت. این توضیح مربوط به حفرات و غدد معده اس�ت نه رودۀ باریک که 

اصاًل حفره ندارد.
در بیماری سلیاک، بر اثر پروتئین گلوتن )که در گندم وجود دارد( یاخته های پرز و غشاهای ریزپرزی رودۀ باریک تخریب می شوند. 1041 14

گزینۀ )1(: گلوتن یک پروتئین درون واکوئولی اس�ت و قند نمی باش�د. / گزینۀ )2(: در این بیماری، یاخته های رودۀ باریک تخریب می ش�وند و سطح 
جذب مواد در رودۀ ابریک کاهش می یابد )نه در لک لولۀ گوارشی(. / گزینۀ )3(: در سلیاک، ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند ولی چین های حلقوی از بین نمی روند. 

واکنش حساسیتی به پروتئین گلوتن موجود در گندم و جو وجود دارد.
پروتئین گلوتن سبب از بین رفتن ریزپرزها و پرزهای رودۀ باریک می شود.

سطح جذب مواد، کاهش شدید پیدا می کند.
بسیاری از مواد مغذی جذب نمی شود.

اختالالت رشد و مشکالت جدی در سالمت دارند.
گلوتن پروتئینی ذخیره ای در واکوئول گیاهان است که در الیۀ خارجی آندوسپرم دانۀ غالت زیاد است.

در بیماری سلیاک
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موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند )رشته های الکژن و ارتجاعی بافت پیوندی از نوع پروتئین می باشند که شروع گوارش آن ها از معده صورت می گیرد(. 1051 13
آنزی�م م�ورد نظر، پپس��ین موجود در بخش کیس�ه ای لول�ۀ گوارش یا همان معده می باش�د. این آنزیم پروتئین ه�ا را نهایتًا می تواند به پپتیدهای کوچ�ک تبدیل کند ولی 

آمینواسید از آن ها آزاد نمی کند )درستی ج(. 
الف( گلوتن نوعی پروتئین اس�ت و پپس�ین به عنوان پروتئاز بر آن نیز اثر می گذارد. / ب( پپس�ین یک پروتئاز فعال است و توانایی تجزیۀ چربی شیر را 
ندارد. این کار از وظایف لیپازها می باش�د. / د( این آنزیم ابتدا به صورت پیش س�ازهای خود )پپس��ینوژن( و به صورت غیرفعال وارد معده )نه دوازدهه!( می شود و در معده 

ابتدا در اثر کلریدریک اسید به پپسین تبدیل می شود. 
فقط مورد )ج( صحیح است. 1061 11

محیط داخلی بدن ش�امل، خون، بین یاخته ای و لنف می باش�د. پس این س�ؤال در مورد لنف می باش�د. در هر پرز روده، یک مویرگ بستٔه لنفی وجود دارد 
)درستی ج(.

الف( همۀ لنف بدن در نهایت به بزرگ س�یاهرگ زبرین می رود که در فصل 4 می خوانید ولی االن حداقل می دانید که دهان نیازی به بزرگ س�یاهرگ 
زیرین ندارد و باالی قلب اس�ت. / ب( مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها )نه لیپیدهای مواد غذایی( به مویرگ لنفی و س�پس به خون وارد می ش�وند. / د( لنف از آب 
و ترکیبات دیگر تش�کیل ش�ده اس�ت که ابتدا به خون می ریزد و س�پس از راه قلب و آئورت به کبد می رود )مستقیماً از روده و پس از جذب به کبد نمی رود و در واقع به سوی 

سیاهرگ می رود نه کبد(.

مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها )مانند اس��یدهای چرب( پس از عبور از یاخته های پوشش�ی رودۀ باریک، وارد مویرگ لنفی می ش�وند. لنف در نهایت، 1071 14
مواد خود را وارد بزرگ سیاهرگ زبرین می کند. 

گزین�ۀ )1(: آمینواس�یدها پ�س از جذب ابتدا وارد مویرگ های خونی موجود در پرز روده می ش�وند و س�پس وارد س�یاهرگ های کوچ�ک و بعد، وارد 
سیاهرگ هایی می شوند که به کمک سیاهرگ های دیگر اندام ها )مثل طحال، معده، لوزالمعده و …( در نهایت، سیاهرگ باب را تشکیل می دهند. / گزینۀ )2(: مولکول های 
حاص�ل از گ�وارش لیپیدها )مانند لگیس��رول( وارد مویرگ لنفی می ش�وند. مویرگ لنفی در هر پ��رز )نه ریزپرز( روده وجود دارد. / گزین�ۀ )3(: گلوکز پس از عبور از یاخته های 

پوششی رودۀ باریک،  وارد مویرگ خونی می شود. مویرگ خونی برخالف مویرگ لنفی، دو انتهای باز دارد )مویرگ های لنفی ابتدای بسته و انتهای باز دارند(. 

کبد از گلوکز مازاد بر نیاز بدن، گلیکوژن می سازد و ذخیره می کند.آمینواسیدها و مونوساکاریدها از یاخته های پوششی وارد خون شده و به کبد می روند.
کبد پروتئین می سازد.

پس از هیدرولیز در فضای رودۀ 
باریک توسط لیپاز لوزالمعده

چربی ها

به یاختۀ پوششی پرز 
روده انتشار می یابند.

وارد رگ لنفی 
می شوند.

از روده وارد سیاهرگ باب و کبد نمی شوند.

لیپید در کبد یا 
بافت چربی ذخیره 

می شوند.

کبد، از لیپیدها، انواع لیپوپروتئین های HDL و 
LDL می سازد و آن ها را وارد خون می کند.

HDL و LDL، انواع لیپیدهای خون 

را به بافت ها منتقل می کنند.

در نهایت همراه 
سایر لنف ها به 
خون وارد شده

از بزرگ سیاهرگ 
 زبرین وارد

قلب می شوند.

از گردش عمومی 
 خون به کبد

وارد می شوند.

ب مواد آلی
جذ

موارد )ب( و )ج( نادرست هستند )HDL لیپوپروتئین پرچاگل با پروتئین زیاد و LDL لیپوپروتئین کم چاگل با لکسترول زیاد می باشد(. 1081 12
الف( درس�ت اس�ت. در HDL نس�بت پروتئین به کلس�ترول، بیش�تر از LDL اس�ت و س�بب خارج کردن کلس�ترول از جدار س�رخرگ ها می شوند./ 
ب( نادرس�ت اس�ت. زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نس�بت به کم چگال، احتمال رس�وب کلس�ترول در دیوارۀ س�رخرگ ها را کاهش می دهد )LDL لکسترول را در دیوارۀ 
س��رخرگ ها رس��وب می دهد(. / ج( نادرست است. LDL دارای پروتئین نیز می باش�د که برخالف کلسترول، به دیوارۀ سرخرگ ها نمی چسبد. / د( درست است. طبق متن 

کتاب درسی صحیح است )HDL لیپوپروتئین خوبه است که احتمال بسته شدن رگ ها را کم می کند(. 

کلسترول زیاد ولی چگالی و پروتئین کمی دارد.
کلسترول آن به دیوارۀ سرخرگ ها چسبیده و به تدریج مسیر عبور خون را تنگ یا مسدود می کند.

چاقی، تحرک کم و مصرف زیاد کلسترول و چربی های اشباع جانوری، مقدار آن را باال می برد.
LDL

در کبد از ترکیب لیپید با پروتئین تولید می شوند.
ابتدا وارد سیاهرگ فوق کبدی می شود تا به جریان خون وارد شود.

کلسترول کمتر ولی پروتئین و چگالی بیشتری دارند.
کلسترولی که در دیوارۀ رگ رسوب کرده را جذب می کنند.

احتمال رسوب کلسترول در رگ و انسداد رگ را کاهش می دهند.
HDL

انواع لیپوپروتئین های خون

B

B
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49 یاخته های کناری معده برخالف یاخته های کبدی، توانایی ذخیرۀ گلیکوژن را ندارند )یادتون باش��ه فقط یاخته های کبدی و ماهیچۀ اس��لکتی توانایی تولید و 1091 14
ذخیرۀ لگیکوژن دارند(. 

گزینۀ )1(: یاخته های کناری معده و یاخته های سازندۀ بیکربنات همگی دارای دستگاه گلژی با تعدادی کیسۀ روی هم هستند. / گزینۀ )2(: یاخته های 
 ترشح کنندۀ اسید معده و فاکتور داخلی )یاخته های کناری( در غدد معده  قرار دارند ولی یاخته های سطحی فرورفته در بافت پیوندی، مربوط به حفرات معده می باشند. / 

گزینۀ )3(: گسترۀ حیات از یاخته شروع می شود که معده و کبد دارای آن می باشند. 
14 همۀ موارد صحیح هستند. 1101

الف( طبق متن کتاب درس�ی، گاهی ترکیبات صفرا )که در کبد تولید می ش��وند( در کیس�ه صفرا رسوب می کنند و سنگ ایجاد می شود. / ب( رژیم غذایی 
پرچرب در ایجاد سنگ کیسۀ صفرا نقش دارد. / ج( صفرا، بیکربنات دارد و فضای دوازدهه را قلیایی می کند. در اثر سنگ کیسۀ صفرا ترکیبات صفرا )مانند بیکربنات( وارد 
دوازدهه نمی شوند. pH دوازدهه از حد طبیعی پایین تر می آید. / د( عدم ورود صفرا به دوازدهه، در گوارش چربی ها اختالل ایجاد می کند و در نتیجه میزان جذب چربی ها 
کمتر از حالت طبیعی شده و مقدار تولید لیپوپروتئین ها نیز در کبد کاهش می یابد )برای تولید لیپوپروتئین به مقدار مناسب، نیاز به وجود صفرای اکفی و جذب اکفی لیپید 

و آمینواسید از رودۀ باریک می باشد(. 

13 این یاخته مربوط به یاخته های الیۀ مخاطی دوازدهه می باشد. مورد )ج( 1111
نشان  دهندۀ دستگاه گلژی است که از کیسه هایی تشکیل شده است که روی هم قرار 
می گیرن�د و در بس�ته بندی م�واد از جمل�ه پروتئین های مادۀ مخاطی ک�ه می تواند از 

یاخته های الیۀ مخاطی ترشح شود، نقش دارد. 
گزین�ۀ )1(: بخ�ش )ال�ف(، راکی�زه می باش�د. توج�ه ش�ود که 
یاخته های پیکری بدن انس�ان، توانایی تولید و ترش�ح آنزیم سلوالز را ندارند. / گزینۀ 
)2(: بخش )ب(، نش�ان  دهندۀ ش�بکۀ آندوپالس�می صاف با ش�بکه ای از کیسه ها و 
لوله ها اس�ت که مسئول ساختن لیپیدها می باش�د )ولی لیپاز با اینکه بر روی چربی ها 
 اث��ر می گذارد، یک پروتئین اس��ت و توس��ط ش��بکۀ آندوپالس��می زبر تولید می ش��ود(. / 

گزینۀ )4(: بخش )د(، کافنده تن )لیزوزوم( را نش�ان می دهد. با توجه به اندازۀ بزرگ تر آن نس�بت به ریزکیس�ه، کیسه ای است که انواعی از آنزیم های درون یاخته ای برای 
تجزی�ۀ مواد دارد. توجه ش�ود که آنزیم ه�ای نهایی تجزیه کنندۀ پروتئین ها،  همان پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های مترش�حه از یاخته های رودۀ باریک می باش�ند که در 

ریزکیسه ها ذخیره شده و در زمان نیاز در خارج یاخته و در محیط روده به گوارش برون یاخته ای می پردازند. 
11 موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرست هستند )مهم ترین چیز توجه به قید »همه« در ابتدای سؤال می باشد!(. 1121

الف( نادرس�ت اس�ت. در دهان و معده جذب اندک اس�ت و همۀ مواد در این دو اندام جذب نمی ش�وند )همچنین ماده ای مثل سلولز نه در دهان 
و نه در هیچ جای دیگر جذب نمی ش��ود و یاخته ها، توانایی جذب مولکولی به این بزرگی را ندارند(. / ب( نادرس�ت اس�ت. یاخته های پوششی رودۂ بزرگ، پرز و ریزپرز ندارند 
)همیشه در تست ها مواظب این دو روده باشید(. / ج( نادرست است. صفرا آنزیم و توانایی تجزیۀ چربی ها را ندارد بلکه به تجزیۀ آن ها توسط لیپاز لوزالمعده کمک می کند. 
/ د( درس�ت اس�ت. مویرگ های لنفی س�بب جذب لیپیدها و ویتامین های محلول در چربی ش�ده ولی مویرگ های خونی، س�ایر مولکول های زیستی و ویتامین های B و C را 

جذب می کنند. 
موارد )الف(، )ب(، )ج( و )د( به ترتیب نشان  دهندۀ کلسترول، پروتئین، کربوهیدرات و فسفولیپید است. در ساختار HDL و LDL، کلسترول و پروتئین وجود 1131 11

دارند و سایر گروه های مواد آلی دیده نمی شوند.
گزینۀ )2(: فس�فولیپید و کلس�ترول، هر دو از ترکیبات موجود در صفرا می باشند. / گزینۀ )3(: پروتئین و کربوهیدرات برخالف فسفولیپید، در ساختار 
غشای یاخته وجود دارند )غشای پایه رشته های لگیکوپروتئینی از کربوهیدرات و پروتئین دارد(. / گزینۀ )4(: گاهی ترکیبات صفرا )مثل لکسترول( در کیسۀ صفرا رسوب 

می کنند و سنگ کیسۀ صفرا ایجاد می کنند )صفرا پروتئین و آنزیم ندارد(. 
فقط مورد )ه�( صحیح است. با خروج مدفوع از رودۀ بزرگ و ورود آن به راست روده، سرانجام دفع ارادی مدفوع صورت می گیرد )همان طور که پیشتر گفتیم 1141 14

راست روده و رودۀ بزرگ را مجزا از هم در نظر می گیریم(. 

الف( رودۀ بزرگ، فاقد پرز می باشد. / ب( رودۀ کور قسمت اول رودۀ بزرگ است که بدون بنداره به قسمت بعدی یعنی کولون باالرو در سمت راست 
شکم متصل است./ ج( در مادۀ مخاطی، آنزیم لیزوزیم و پروتئین موسین وجود دارد که توسط یاخته های پوششی مخاط ساخته می شود. / د( حرکات رودۀ بزرگ، آهسته 

می باشد. بنابراین رودۀ بزرگ دارای تحرک کم است. از طرفی رودۀ بزرگ آنزیم گوارشی ترشح نمی کند ولی توانایی ترشح آنزیم دفاعی لیزوزیم را دارد. 

شکل ها به ترتیب از راست به چپ بندارۀ انتهای رودۀ باریک )سمت راست(، پیلور )سمت راست( و انتهای مری )سمت چپ( را نشان می دهند )دقت کنید که 1151 13
ش��لک س��مت راست در کتاب شما وجود ندارد ولی با دیدن آپاندیس باید متوجه سؤال شده باشید(. گزینۀ )3(، نادرست است چون بندارۀ انتهای مری برخالف دو بندارۀ 

دیگر، در سمت چپ حفرۀ شکمی قرار دارد. 
گزینۀ )1(: بنداره های لولۀ گوارش دارای ماهیچه های حلقوی می باشند ولی هر یاخته آن در این گزینه بحث شده است که دوکی شکل )نه حلقوی( و 
تک هس�ته ای اس�ت. / گزینۀ )2(: بنداره های انتهای مری و پیلور، از یک طرف با معده ارتباط دارند. / گزینۀ )4(: بندارۀ پیلور بین معده و دوازدهه و بندارۀ انتهای رودۀ 
باریک بین آخر رودۀ باریک و رودۀ کور می باش�د. معده و روده ها، بافت پوشش�ی اس�توانه ای یک الیه ای دارند اما بافت مخاط مری که از یک س�و به بندارۀ انتهای مری 

)الف( می رسد، سنگ فرشی چندالیه است. 
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ابتدای آن رودۀ کور در س�مت راس�ت ش�کم اس�ت  به انتهای رودۀ کور زائدۀ کیس�ه مانند آپاندیس 
متصل است.

به ترتیب: رودۀ کور )سمت راست(  کولون باالرو )سمت راست بدن(  کولون افقی  کولون 
پایین رو )سمت چپ بدن(

آپاندیس آن یک اندام لنفی است.
پرز و غدد ترشح آنزیم گوارشی ندارد.

بافت پوششی مخاط آن، ماده مخاطی قلیایی و لیزوزیم دفاعی ترشح می کند.
قدرت جذب آب و یون های مختلف را دارد.

حرکت آهسته ای دارد.
B12 تولیدی آن ها در  باکتری ه�ای درون آن در تولی�د مق�داری ویتامین B و K نقش دارد  ویتامی�ن 

ساخت گویچۀ قرمز مؤثر است.

بخش انتهایی لولۀ گوارش می باشد.
به انتهای کولون پایین رو متصل است.

در انتهای خود در مجاور مخرج، دو بندارۀ حلقوی صاف و مخطط دارد.
مدفوع جامد به آن وارد می شود.

گ
رود ۀ بزر

ت رودد
راس

ورود مواد جذب نشده، گوارش 
نیافته، یاخته های مرده و باقی ماندۀ 

شیرۀ گوارشی به رودۀ بزرگ

تشکیل مدفوع جامد به دنبال 
جذب آب و امالح

شروع انعکاس دفع
باز شدن غیرارادی 
بندارۀ داخلی مخرج

دستور قشر مخ برای باز شدن 
ارادی بندارۀ خارجی مخرج با 
غیرفعال کردن اعصاب پیکری

ورود مدفوع 
جامد به 
راست روده

خروج مدفوع

مکانیسم دلع مدلوع

سؤال در مورد رودۀ باریک است که بین معده و رودۀ کور قرار دارد. دقت کنید که موارد )الف(، )ب( و )ج( از کارهای رودۀ باریک می باشند. 1161 14
الف، ب و ج( درس�ت اس�ت. حرکات رودۀ باریک در گوارش مکانیکی، پیش بردن کیموس در طول روده و گس�تراندن کیموس در سراسر مخاط روده 
و افزایش سطح تماس آن با یاخته های پوششی استوانه ای مخاط نقش دارند. / د( نادرست است. ترشح آنزیم لیپاز از جمله فعالیت های رودۀ باریک نمی باشد. این آنزیم 

توسط لوزالمعده وارد روده شده و فعالیت می کند.
ترش�ح بزاق توس�ط غدد بزاقی مس�تقر در دهان همانند هر غدۀ  مستقل بدن، تحت تأثیر فعالیت دس�تگاه عصبی خودمختار انجام می شود. از طرفی انقباض 1171 14

ماهیچه های صاف راست روده نیز با اعصاب خومختار است )البته نکته این تست کمی نیاز به اطالعات بیشتری برای شما دارد که بهتر دیدم از االن به آن اشاره شود(. 
گزین�ۀ )1(: بن�دارۀ خارج�ی مخرج، ارادی اس�ت و ماهیچۀ مخطط با یاختۀ چندهس�ته ای دارد ولی انته�ای رودۀ بزرگ، کولون پایی�ن رو با ماهیچۀ 
ص�اف و یاختۀ دوکی تک هس�ته ای اس�ت. / گزینۀ )2(: راس�ت روده و رودۀ ب�زرگ برخالف رودۀ باریک، فاقد پ�رز، ریزپرز و چین های حلقوی می باش�ند. / گزینۀ )3(: 
راست روده برخالف ابتدای مری، دارای الیه های ماهیچه ای صاف با یاخته های دوکی است که به صورت طولی و حلقوی قرار گرفته اند)در ابتدای مری، یاخته های 
ماهیچه ای، از نوع اسلکتی بوده و سازمان یابی طولی و حلقوی ندارند(. دقت کنید که وجود رگ های خونی که در همه جای بدن وجود دارند در ساختار و بافت شناسی 

اندام ها بررسی نمی شوند. 
هر سه مورد صحیح هستند. 1181 11

الف( به ش�کل مقابل توجه کنید. / ب( کولون پایین رو، طحال، بیش�تر قس�مت های معده، لوزالمعده 
و انتهای مری در س�مت چپ ش�کم قرار دارند ولی بندارۀ پیلور، کولون باال رو دوازدهه، کیس�ه صفرا، رودۀ کور، آپاندیس 
و بیش�تر قس�مت های کبد در سمت راست بدن )حفرۀ ش��کم( قرار دارند. / ج( قسمت اعظم معده در سمت چپ بدن و 

کولون باال رو در سمت راست بدن قرار دارد. 
11 بندارۀ انتهایی )خارجی( مخرج برخالف بندارۀ انتهای مری در مجاورت خود، دارای بندارۀ دیگری )بندارۀ 1191

داخلی مخرج( می باشد. 
گزینۀ )2(: پیام های عصبی که به ماهیچه وارد می ش�وند برای انقباض آن هاس�ت )نه اس��تراحت( پس در مورد بنداره ها، پیام عصبی، فقط سبب بسته 
نگه داش�تن آن ها می ش�ود. / گزینۀ )3(: بندارۀ انتهای مری در س�مت چپ بدن و بندارۀ خارجی مخرج در میانۀ بدن قرار دارد. / گزینۀ )4(: بنداره ها دارای ماهیچه های 

حلقوی می باشند ولی هر یاختۀ آن ها، همان طور که تاکنون چندبار در تست ها گفتیم، یاختۀ دوکی یا استوانه ای شکل دارد. 
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51 موارد )ب( و )د( نادرست هستند. اصلی ترین و اولین محل تولید مدفوع جامد در انسان، رودۂ بزرگ است که دقت کنید،  مدفوع جامد را ایجاد کرده و سپس 1201 12
آن را وارد راست روده می کند. 

الف( درس�ت اس�ت. رودۀ بزرگ، پرز ندارد و آنزیم گوارش�ی ترشح نمی کند ولی مادۀ مخاطی موسین دار ترشح می کند. / ب( نادرست است. سؤال در 
مورد رودۀ بزرگ است که ابتدای آن رودۀ کور و انتهای آن کولون پایین رو است )دقت کنید که به انتهای رودۀ کور، اندامی لنفی به نام آپاندیس وصل است. در حقیقت 
آپاندیس به انتهای رودۀ کور یا ابتدای کولون باالرو متصل است(. / ج( درست است. آخرین قسمت رودۀ بزرگ، در سمت چپ شکم به نام کولون پایین رو قرار دارد 
که مدفوع را وارد راست روده می کند. / د( نادرست است. راست روده )نه رودۀ بزرگ( در انتهای خود دو بنداره دارد که یکی )بندارۀ داخلی( غیرارادی است و ماهیچۀ صاف 

تک هسته ای دارد و دیگری )بندارۀ خارجی( ارادی است و دارای یاخته های ماهیچه ای اسکلتی چندهسته ای می باشد. 
 لطفًا دقت کنید و تکرار می کنم که کتاب درسی شما، راست روده را قسمتی از رودۀ بزرگ نمی داند بلکه بخش انتهایی روده لولٔه گوارش است که به رودۀ 

بزرگ متصل است.
پروتئازهای لوزالمعده به صورت غیرفعال ترشح شده و در رودۀ باریک فعال می شوند. این آنزیم ها در پی عمل پپسین معده و به کمک آنزیم های رودۀ باریک، 1211 13

پروتئین ها را به آمینواس�یدها تجزیه می کنند. دقت کنید که آمیالز، لیپاز و نوکلئازهای لوزالمعده در محل تولید خود یعنی لوزالمعده فعال می ش�وند ولی فعالیت آن ها به 
دلیل وجود پیش مادۀ آن ها، در رودۀ باریک صورت می گیرد )آمیالزها در نهایت مالتوز ایجاد می کنند(.

گزینۀ )1(: بی دقت! صفرا که آنزیم نداره! / گزینۀ )2(: رودۀ بزرگ پرز ندارد )آخ آخ دقت کن، هر روده ای که رودۀ باریک نیست!(. / گزینۀ )4(: 
آنزیم های پروتئاز رودۀ باریک، به  صورت فعال در روده دیده می شوند )پروتئازهای معده و لوزالمعده به صورت غیرفعال ترشح می شوند(. 

بخ�ش اول رودۀ باری�ک به عنوان دوازدهه و بخش آخر آن که به رودۀ کور متصل اس�ت هر دو در س�مت 1221 12
راست حفرۀ شکمی قرار دارند. 

گزینۀ )1(: با توجه به ش�کل کتاب، لوزالمعده، عالوه  بر مجرای مشترک، یک مجرای دیگر نیز دارد 
که خروجی آن در دوازدهه، کمی قبل تر از خروجی مجرای مش�ترک اس�ت. / گزینۀ )3(: بخش ابتدای رودۀ ابریک یعنی 
دوازدهه، بین کبد و لوزالمعده قرار دارد )نه رودۀ بزرگ(. / گزینۀ )4(: انتهای رودۀ کور به آپاندیس ختم می شود و از شکل 

متوجه می شویم که این زائده، ته بسته است. 
همۀ موارد نادرست هستند. 1231 11

الف( دقت کنید که کبد و کیسه صفرا نیز اندام های مرتبط با لولۀ گوارش می باشند و در زیر دیافراگم هم قرار دارند ولی خون آن ها وارد سیاهرگ باب 
نمی شود. / ب( شبکۀ مویرگی بین سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق کبدی، بخش سرخرگی ندارد اما یاخته های کبدی توسط خون روشن سرخرگ ها تغذیه می شوند )در حقیقت 
در کبد دو شبکۀ مویرگی وجود دارد. به QM گوش کنید!(. / ج( مولکول های حاصل از گوارش چربی ها وارد مویرگ لنفی و نهایتًا به همراه خون روشن، وارد کبد می شوند. این 
مولکول ها برخالف س�ایر مواد آلی از طریق س�یاهرگ باب، به کبد نمی روند. / د( مقدار آهن در س�یاهرگ فوق  کبدی، کمر از س�یاهرگ باب است؛ زیرا آهن جذب شده از 
روده، در کبد ذخیره می ش�ود. همچنین در کبد، از آمینواس�یدهای آزاد جذب ش�ده، پروتئین ساخته و ذخیره می شود. / ه�( مواد اندک جذب شده در دهان، در ابتدا وارد 

کبد نمی شوند و جریان عادی گردش خون را طی می کنند. 

مدتی که از غذا خوردن گذشت  جریان خون دستگاه گوارش به حالت عادی برمی گردد. 
خون دهان، مری و کلیه ها، وارد سیاهرگ باب نمی شود.

لنف ها، چربی ها و ویتامین های محلول در چربی از اندام گوارشی وارد سیاهرگ باب نمی شود.

ش
ش خون دستگاد گوار

گرد

پس از 
خوردن غذا  

فعال شدن اعصاب 
پاراسمپاتیک

افزایش جریان خون به 
دستگاه گوارش

افزایش فعالیت 
گوارشی 

ورود مواد جذب شدۀ 
لولۀ گوارش به کبد

وارد سیاهرگ خونی 
باب می شود

سیاهرگ باب از زیر وارد کبد شده و درون کبد به شبکۀ 
مویرگی تبدیل می شود 

مواد جذب شده از معده، رودۀ باریک، رودۀ بزرگ
+

مواد ترشح شده از طحال و پانکراس به خون

در کبد تولید گلیکوژن و پروتئین به همراه ذخیرۀ آهن و 
برخی ویتامین ها صورت می گیرد 

مواد دیگر خونی بعد از کبد وارد یک سیاهرگ 
فوق کبدی می شوند 

وارد بزرگ سیاهرگ 
زیرین می شود. 

موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند. منظور از این اندام، کبد می باشد. 1241 13
ال�ف( درس�ت اس�ت. کبد و ماهیچه های اس�کلتی، گلوکز را به ص�ورت گلیکوژن ذخی�ره می کنند )ذخیرۀ لگیک��وژن در یاخته، وی��ژۀ قارچ ها و جانوران 
می باش��د(. / ب( نادرس�ت است. صفرا توسط کبد تولید می شود و سپس توسط مجاری متعددی از راه یک مجرا وارد کیسه صفرا می شود )مسئول وارد کردن این شیرۀ 
گوارش��ی به دوازدهه، کیس��ۀ صفرا اس��ت(. / ج( درست است. کبد، توانایی ذخیرۀ موادی مانند آهن و برخی ویتامین ها )مواد آلی( را دارد. / د( درست است. در کبد، شبکۀ 

مویرگی تشکیل شده بین سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق کبدی، مثالی از شبکۀ مویرگی بدون بخشی سرخرگی می باشد. 

LDL و HDL در کبد تولید می شوند. حتمًا می دانید که خون خارج شده از کبد، وارد سیاهرگ باب نمی شود بلکه این خون وارد سیاهرگ فوق کبدی می شود. 1251 13
پس گزینۀ )3( درست و گزینۀ )2( نادرست است )کبد به ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها می پردازد(.

گزینۀ )1(: رودۀ بزرگ با جذب آب و یون ها سبب جامد شدن مدفوع می شود. خون خارج شده از رودۀ بزرگ نیز، وارد سیاهرگ باب کبد می شود. / 
گزینۀ )4(: گوارش کربوهیدرات ها در دهان شروع می شود. خون خارج شده از دهان، به واسطۀ قرار داشتن در سطوح باالتر از قلب، وارد بزرگ سیاهرگ زبرین می شود. 
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وم
ل د

لو

بزرگ ترین اندام گوارشی در بخش غیرلوله ای بدن در سمت راست حفرۀ شکمی زیر قفسۀ سینه یعنی زیر دنده ها و دیافراگم قرار دارد.
به همراه کلیه ها، یاخته های پراکندۀ درون ریزی دارد  هورمون اریتروپویتین می سازد  سبب تنظیم تولید گویچۀ قرمز در مغز استخوان ها می شود.

در تولید صفرا و کلسترول نقش دارد.
گلوکز اضافی جذب شدۀ اندام های گوارشی را به صورت گلیکوژن درآورده و آن را ذخیره می کند.

تحت تأثیر هورمون گلوکاگون و به کمک آنزیم های درون یاخته ای، به تجزیۀ گلیکوژن و تنظیم قند خون می پردازد.
تولید اغلب پروتئین های پالسما در کبد و از ترکیب آمینواسیدهای جذب شده صورت می گیرد.

ذخیرۀ آهن و برخی ویتامین ها را بر عهده دارد.
CO2 ترکیب می کند تا مادۀ آلی دفعی نیتروژن دار اوره بسازد و به کلیه ها برای دفع منتقل کند. آمونیاک سمی را از خون گرفته و آن را با 

قبل از تولد به همراه طحال در تولید گویچه های خونی مؤثر است.
به همراه طحال در تخریب گویچه های قرمز پیر و فرسوده مؤثر است.

سبب تولید لیپوپروتئین های خون یعنی HDL و LDL می شود.
مویرگ ناپیوستۀ خونی با حفره های بین یاخته ای و غشای پایۀ ناقص دارد.

مویرگ هایی فاقد بخش سرخرگی بین سیاهرگ باب و سیاهرگ فوق کبدی دارد.

خون طحال،  معده، روده ها و لوزالمعده توسط سیاهرگ باب به آن وارد می شود.
تغذیۀ یاخته های آن توسط انشعاب سرخرگی از آئورت به نام سرخرگ کبدی صورت می گیرد.

ذخیرۀ زیاد چربی در آن  بیماری کبد چرب می دهد.
مص�رف نوش�یدنی های الکل�ی  افزایش تولید رادیکال آزاد اکس�یژن  حمله به دن�ای راکیزۀ کبدی  مرگ 

یاخته های کبدی و نکروز )بافت مردگی( کبد

بیماری های کبد

ت های کبد
لعالی

همۀ موارد نادرست هستند. 1261 14
الف( س�یاهرگ فوق کبدی از باالی کبد از آن خارج می ش�ود )نه وارد!(. / ب( س�یاهرگ باب از به هم رس�یدن س�یاهرگ های چند اندام مختلف ایجاد 
می ش�ود. / ج( پس از خوردن غذا، جریان خون دس�تگاه گوارش زیاد می ش�ود و در واقع جریان خون هر دو س�یاهرگ باب و فوق کبدی زیاد می ش�ود. / د( سیاهرگ باب از 

اندام هایی مثل معده، لوزالمعده،  روده ها و طحال، خون را دریافت می کند )اندامی مانند طحال، جزء اندام های دستاگه ایمنی می باشد نه دستاگه گوارش(. 

یاخته های کبدی توس�ط خون روش��ن رسخریگ تغذیه می شوند و مواد مغذی و اکسیژن مورد نیاز خود را دریافت می کنند )البته مواد مغذی را از مویرگ های 1271 13

بعد از سیاهرگ باب نیز دریافت می کنند(. 
گزینۀ )1(: مولکول های حاصل از گوارش چربی ها )مانند اس��ید چرب( برخالف س�ایر مواد مانند گلوکز و آمینواس�یدها، پس از جذب وارد مویرگ لنیف 
می ش�وند و در ادامه وارد س�یاهرگ باب کبد نمی ش�وند. / گزینۀ )2(: هرچه درون معده پرتر باش�د، مقدار و تعداد چین های آن کمتر و میزان جریان خون آن زیاد می شود 
تا گوارش بیش�تری انجام  ش�ود. / گزینۀ )4(: کبد، اندام تولید کنندۀ صفرا اس�ت و نوعی شبکۀ مویرگی آن که بین سیاهرگ باب و فوق کبدی تشکیل می شود، فاقد بخش 

رسخریگ و خون روشن است. 

فقط مورد )ج( نادرست است. 1281 13
الف و ب( طبق ش�کل مقابل صحیح هس�تند. / ج( نادرست است. عالوه  بر سلولز، موادی مانند 
آب، یون ها و مونوس�اکاریدها نیز گوارش نمی یابند. / د( درس�ت اس�ت. از معده تا انتهای لولۀ گوارش، اندام ها خون 

خود را وارد سیاهرگ باب می کنند. 

در کبد، از مواد جذب شده و وارد شده به رگ خونی مثل گلوکز و آمینواسیدها، به ترتیب گلیکوژن و پروتئین ساخته و ذخیره می شوند )در فصل اول آموختید 1291 13
که در جانوران و قارچ ها، لگیکوژن ساخته و ذخیره می شود(. 

گزین�ۀ )1(: آنزی�م تجزیه کنندۀ س��لولز در لول�ۀ گوارش اغلب جانوران تولید نمی ش�ود )نه لگیک��وژن(. / گزینۀ )2(: واحد س�ازنده کربوهیدرات ها و 
 پروتئین ها یعنی مونوس�اکاریدها و آمینواس�یدها، برخالف لیپیدها وارد مویرگ لنفی نمی ش�وند )در مورد هر دو درس��ت اس��ت(. / گزینۀ )4(: در س�اختار گلیکوژن و پروتئین 

)هر دو(، فسفات وجود ندارد )دقت کن! سؤال در مورد ویژگی فقط یکی از آن ها پرسیده است(. 
فقط مورد )الف( صحیح می باشد )به قید »برخی« در متن سؤال خیلی دقت کنید!(. 1301 11

منظور از این آنزیم ها، برخی آنزیم های مترشحه از لوزالمعده است )صفرا آنزیم ندارد(.
الف( درست است. پروتئازهای لوزالمعده متنوع بوده و در حالت فعال، قوی هستند. این پروتئازها در محل تولید خود در لوزالمعده غیرفعال می باشند 
و پس از ورود به رودۀ باریک فعال می ش�وند. / ب( نادرس�ت اس�ت. همۂ  آنزیم ها سرعت واکنش های شیمیایی را افزایش می دهند )نه برخی!(. / ج( نادرست است. کبد 
اندامی اس�ت که س�یاهرگ باب به آن وارد می ش�ود و صفرای بدون آنزیم را می س�ازد. هر آنزیم مورد نظر سؤال مربوط به لوزالمعده است که به سیاهرگ باب خون رسانی 

می کند. / د( نادرست است. همۂ آنزیم های این مجرای مورد نظر در لوزالمعده تولید شده اند و در رودۀ باریک فعالیت می کنند )به QT گوش کنید!(.
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53 فقط مورد )ب( نادرست است. 1311 11
در بین اندام های لولۂ گوارش، خون معده، رودۀ باریک، رودۀ بزرگ و راست روده از طریق سیاهرگ باب ابتدا به کبد و سپس به قلب می رود. 

B12 و تولی�د گویچۀ قرمز خونی مؤثر اس�ت البت�ه خواهید آموخت ک�ه کبد نیز  ال�ف( درس�ت اس�ت. در مع��ده، فاکت�ور داخلی در ج�ذب ویتامین 
 اریتروپویتین را ترش�ح می کند و در میزان تولید گویچه های قرمز مؤثر اس�ت. توجه ش�ود که کبد یک اندام لولۀ گوارش نمی باش�د بلکه از اندام های مرتبط با لولۀ گوارش 
 )در واقع جزء اندام های دس��تاگه گوارش( می باش�د. / ب( نادرس�ت اس�ت. فقط لوزاملعده به تولید هر نوع آنزیم گوارشی می پردازد که جزئی از لولۀ گوارش نمی باشد. / 
ج( درس�ت اس�ت. دقت کنید که ماهیچۀ اس�کلتی در طول دهان، حلق و ابتدای مری وجود دارد و ماهیچۀ مخرج یا همان بندارۀ خارجی در طول قس�مت های معده تا 

راست روده که منظور سؤال است دیده نمی شود. / د( درست است. در تمامی بخش های لولۀ گوارش، مادۀ مخاطی ترشح می شود. 

یک سیاهرگ بوده که خون طحال و برخی اندام های گوارشی به آن وارد می شود.
خون تیره پرغذا را وارد کبد می کند.

مستقیمًا وارد قلب نمی شود و در انتهای خود شبکۀ مویرگی ناپیوسته دارد.
خون طحال، دوازدهه، معده، لوزالمعده، کولون پایین رو و راست روده از یک انشعاب به آن وارد می شود.

خون انتهای رودۀ باریک، رودۀ کور و کولون باالرو از انشعاب دیگری به آن وارد می شود.
از زیر وارد کبد می شود.

سیاهرگ باب

الیۀ بیرونی دیوارۀ لولۀ گوارش، بخشی از صفاق است ولی شبکۀ یاخته ای عصبی روده ای در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاطی وجود دارد و در الیه های مخاطی و 1321 14
بیرونی دیده نمی شود. 

گزینۀ )1(: غده در الیۀ مخاط و زیرمخاط وجود دارد ولی فقط در الیۀ مخاطی، شبکۀ یاخته ای عصبی وجود ندارد)البته وجود غده در زیرمخاط متأسفانه از 
شلک کتاب حذف شده است(. / گزینۀ )2(: در روده برخالف معده، الیۀ ماهیچه ای مورب وجود ندارد. / گزینۀ )3(: بافت پیوندی سست در همۀ الیه های لولۀ گوارش 

وجود دارد ولی شبکۀ یاخته ای عصبی فقط در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاط وجود دارد. 

مرحله خاموشی نسبی دستگاه گوارش در فاصله بین وعده های غذایی می باشد که تحت کنترل اعصاب سمپاتیک می باشد.
مرحله فعالیت شدید بعد از ورود غذا و افزایش جریان خون دستگاه گوارش صورت می گیرد که مربوط به اعمال اعصاب پاراسمپاتیک می باشد.

فعالیت دستگاه گوارش و گردش خون به همراه اعمال عصبی و هورمونی باید هماهنگ باشد.

در دیوارۀ لولۀ گوارش از مری تا مخرج در الیه های زیرمخاطی و ماهیچه ای وجود دارد.
تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش تنظیم می کند.

در دهان و حلق وجود ندارد.
در ترشح غدد موجود در الیه های مخاطی و زیرمخاطی لولۀ گوارش مؤثر است.

می تواند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کند )حرکت ماهیچه های پرز روده(.
اعصاب خودمختار با آن ها در ارتباط است و بر عملکرد آن تأثیر دارد.

شبک ﹦ عوبی رودد ای

غدد بزاقی، کبد و لوزالمعده  توسط اعصاب خودمختار تنظیم می شوند.
غدد موجود در الیۀ مخاطی و زیرمخاطی دیوارۀ لولۀ گوارش  توسط شبکۀ عصبی یاخته ای تنظیم می شود. تنظیم عوبی لعالیت غدد

هنگام بلع  مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز عصبی تنفس�ی در نزدیک محل بلع را مهار می کند تا تنفس متوقف ش�ود )در این 
حالت با پایین آمدن اپی لگوت، نای بسته می شود (.

سبب انقباض ماهیچه های دهان، حلق، ابتدای مری و بندارۀ خارجی مخرج می شود. اعواب پیکری

اعصاب حرکتی محیطی هستند که به صورت انخودآگاه فعالیت ماهیچه های صاف و غدد را کنترل می کنند.
سمپاتیک )هم حس(  باعث کاهش فعالیت دستگاه گوارش و ترشحات آن می شود.

افزایش فعالیت و حرکات دستگاه گوارش را سبب می شود.پاراسمپاتیک )پادهم حس( 
ترشح انعکاسی بزاق با دیدن یا فکر کردن به غذا را از پل مغزی به غدد بزاقی رهبری می کند.

ب خودمختار
اعوا

ش
تنظیم عوبی دستگاد گوار

تنظیم لرایندهای گوارشی

در ح�رکات کرم�ی، ی�ک حلق�ۀ انقباضی در لوله ظاهر می ش�ود که از دهان به س�مت مخرج حرک�ت می کند و غ�ذا را در طول لوله به جل�و می راند. حرکات 1331 13
قطعه قطعه کننده همانند حرکات کرمی، در رودۀ باریک وجود دارند که چند حلقۀ  انقباضی دارند. 

 گزینه های )1( و )4(: طبق متن کتاب درس�ی تمام حرکات لولۀ گوارش، منظم هس�تند و بارها بررس�ی کردیم که با ورود غذا به لولۀ گوارش حرکات 
کرم�ی آغاز می ش�ود )انقباضات جدا از هم، مربوط به حرکت قطعه قطعه کننده اس��ت(. / گزینۀ )2(: حرکات کرمی نقش مخلوط کنندگ�ی نیز دارند؛ به ویژه وقتی که محتویات 

موجود در لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف شود. در این حالت حرکت کرمی نمی تواند غذا را به جلو ببرد و فقط نقش مخلوط کنندگی دارد.
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هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را که در نزدیک آن قرار دارد، مهار می کند؛ در نتیجه نای بسته و تنفس و حرکت 1341 12
دیافراگم برای زمانی کوتاه، متوقف می شود. 

گزینۀ )1(: در بنداره ها، ماهیچۀ حلقوی وجود دارد )ماهیچۀ مورب فقط در دیوارۀ معده دیده می شود نه بندارۀ آن!(. / گزینۀ )3(: فعالیت ماهیچه های 
صاف موجود از مری تا مخرج و ترشح غدد آن ها توسط شبکۀ یاخته ای عصبی تنظیم می شود )البته مری و مخرج، دارای یاخته های ماهیچه ای اسلکتی هستند که دیگر 

تحت تأثیر شبکۀ یاخته ای عصبی نیستند(. / گزینۀ )4(: در متایم غده های معده، یاخته های اصلی و کناری وجود دارند )نه فقط بیشتر غده ها(. 

بندارۀ داخلی و خارجی مخرج بین دو بخش مختلف لولۀ گوارش قرار ندارد بلکه هر دو در انتهای راست روده واقع شده اند. 1351 14
 گزینه ه�ای )1( و )3(: هم��ۂ بنداره ه�ای لول�ۀ گوارش از ماهیچه های حلقوی به وج�ود آمده اند و در تنظیم عبور مواد نقش دارن�د. / گزینۀ )2(: همۀ 
بنداره ه�ای لول�ۀ گوارش، به جز بندارۀ خارجی مخرج، از یاخته های ماهیچه ای صاف )تک هس��ته ای( تش�کیل ش�ده اند. بندارۀ خارجی مخ�رج از ماهیچه های مخطط با 

یاخته های چندهسته ای تشکیل می شوند ولی هیچ بنداره ای از هر دو نوع یاخته ساخته نمی شود. 
بخ�ش )الف( بندارۀ خارجی مخرج، )ب( بندارۀ داخلی مخرج، )ج( کولون باالرو و )د( انتهای رودۀ 1361 13

باریک می باشد. ماهیچۀ موجود در کولون باالرو، ماهیچۀ صاف به صورت طولی و حلقوی است ولی محل شروع 
گوارش پروتئین ها، معده است که دارای سه الیۀ ماهیچه ای طولی، حلقوی و مورب است. 

گزینۀ )1(: بندارۀ خارجی مخرج، فعالیت ارادی دارد و تحت تأثیر دستگاه عصبی پیکری است. / 
گزینۀ )2(: هم بنداره ها حلقوی هس�تند و هم چین های رودۀ باریک به صورت حلقوی می باش�ند. / گزینۀ )4(: 
در تشکیل چین های حلقوی رودۀ باریک برخالف چین های معده، الیه های ماهیچه ای و بیرونی دخالت ندارند. 

در مرحلۀ خاموش�ی نس�بی دس�تگاه گوارش در بین نورون دو وعدۀ غذایی قرار دارد. پس گردش خون در قس�مت های گوارش�ی زیاد نمی ش�ود و مورد )ب( 1371 12
نادرست است. 

ال�ف( در هن�گام کاهش محتویات موجود در معده و در مرحلۀ خاموش�ی نس�بی، چین های معده افزایش می یابند و در زمان پر ش�دن معده، چین ها 
کاهش می یابند. / ج و د( ترش�ح ش�یره های گوارش�ی )مثالً ترشح بزاق( و تحریک اعصاب خودمختار، معمواًل برحس�ب نیاز اتفاق می افتد )این موارد پس از خوردن 

غذا افزایش می یابند(. 

منظور از این غدد، غدد بزایق هستند که بزاق را به دهان می ریزند )در دهان و حلق، برخالف سایر اندام های لولۀ گوارش، شبکۀ یاخته های عصبی وجود 1381 14
ندارد(. غدد بزاقی حاوی یاخته های پوششی به هم فشرده هستند. سه جفت غدۀ بزاقی بزرگ و غده های بزاقی کوچک، بزاق ترشح می کنند. 

گزینۀ )1(: غدد بزاقی حاوی یاخته های پوش��یش هس�تند که برخالف یاخته های پیوندی، مادۂ زمینه ای ندارند. / گزینۀ )2(: منظور این گزینه، صفرا 
است که از کبد ترشح می شود )نه غدد بزاقی(. / گزینۀ )3(: در دهان، بخش های هورمون ساز وجود ندارد. 

14 اعصاب خودمختار، پیام مراکز عصبی را به غدد بزاقی می رس�انند و باعث ترش�ح بزاق می ش�وند. دقت داشته باشید که اعصاب مسئول انقباض ماهیچه  ها و 1391
یا ترش�ح غدد س�بب ارس�ال پیام از مراکز عصبی به اندام ها می شوند که به آن ها اعصاب حرکتی گفته می ش�ود. از طرفی توجه داشته باشید که ترشح بزاق، آغاز نمی شود؛ 

بلکه بیشتر می شود و افزایش و کاهش آن، در کنترل اعصاب است. 
گزینۀ )1(: ش�بکۀ یاخته های عصبی در دهان وجود ندارد. پس ترش�ح بزاق توس�ط غدد بزاقی که از جنس بافت پوششی می باشند، انجام می شود که 
این عمل تحت کنترل اعصاب خودمختار می باش�د و ارتباطی هم به یاخته های اس�کلتی ندارد. / گزینۀ )2(: ترش�ح بزاق همواره انجام می شود که البته عالوه بر دیدن و بو 
ک�ردن غ�ذا ب�ا فکر کردن به چلوکباب نیز افزایش می یابد )آها ببین االن آب از لب و لوچت در اومد!(. / گزینۀ )3(: ترش�ح بزاق تحت کنترل اعصاب حرکتی خودمختار و 

به صورت ناآگاهانه انجام می شود. 
این تس�ت هم از متن کتاب طرح ش�ده اس�ت. با فعالیت دس�تگاه عصبی خودمختار )که جزء بخش حرکتی دستاگه عصبی اس��ت(، پیام عصبی حرکتی از مغز 1401 13

)پل مغزی( به غده های بزاقی می رس�د و بزاق ترش�ح می ش�ود )توجه ش��ود که پیام حس��ی در نتیجه دیدن یا فکر کردن و یا بو کردن غذا به دستاگه عصبی مرکزی منتقل 
می شود نه از غدد بزاقی!(. 

هن�گام بل�ع و عب�ور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس�ی را که در نزدیک آن )ولی باز ه��م در بصل النخاع( قرار دارد، مهار می کند؛ در 1411 12
نتیجه نای بسته و تنفس برای زمانی کوتاه، متوقف می شود )بصل النخاع هم بخشی از مغز است(. 

گزینۀ )1(: پایین آمدن برچاکنای مس�یر انی را می بندد. / گزینۀ )3(: عبور غذا از حلق س�بب پایین آمدن برچاکنای می ش�ود ولی مهار تنفس، توسط 
مرکز آن در بصل النخاع انجام می شود. / گزینۀ )4(: شروع فرایند بلع در دهان می باشد که در آن هنگام برچاکنای باال و زبان کوچک پایین است. دقت کنید که در این 
حالت مرکز تنفسی بصل النخاع متوقف نمی شود بلکه وقتی غذا وارد حلق می شود، در ادامه بلع این مرکز متوقف می شود )در حقیقت شروع فرایند بلع به تحریاکت بصل النخاع 

وابسته است(. 

عالمت سؤال در شکل، نشان  دهندۀ شبکۂ یاخته های عصیب است که تحرک و ترشح لولۀ گوارش را از مری تا مخرج، تنظیم می کند. 1421 12
 گزینه های )1( و )3(: در دهان، شبکۀ عصبی یاخته ای وجود ندارد. این شبکه از مری تا مخرج یافت می شود و تأثیری در میزان ترشح بزاق ندارد. / 
گزینۀ )4(: ش�بکه های عصبی یاخته ای می توانند مس��تقل از دس�تگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند )اما دستاگه عصبی خودمختار با آن ها ارتباط دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر 

می گذارد ولی این عمل همیشگی نیست(.

ش�بکه های عصبی یاخته ای یا روده ای، تحرک و ترش�ح را در لولۀ گوارش انس�ان تنظیم می کنند و می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند 1431 14
اما دستگاه عصبی خودمختار )که اعصاب مرکزی نمی باشند( با آن ها ارتباط دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد )دلیل درستی گزینۀ )4( و نادرستی گزینۀ )3((.

گزینۀ )1(: شبکه های یاخته ای عصبی در دهان وجود ندارد. / گزینۀ )2(: کولون ها و رودۀ بزرگ، پرز ندارند. 
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55 )به QT گوش کنید!( شبکۀ یاخته ای عصبی در دو طرف خارجی و داخلی ماهیچه های مورب و حلقوی وجود دارند )شلک زیر را بررسی کنید(.1441 12
گزینۀ )1(: دستگاه عصبی روده ای، تحرک و ترشح )هر دو( را از مری تا مخرج تنظیم می کند. / گزینۀ )3(: دستگاه عصبی خودمختار بخشی از دستگاه 
عصبی حرکیت اس�ت که با دس�تگاه عصبی روده ای ارتباط دارد و بر عملکرد آن تأثیر می گذارد )دس��تاگه عصبی حس��ی که از اس��مش معلومه برای چه اکریه(. / گزینۀ )4(: 
ش�بکۀ یاخته های عصبی در دهان وجود ندارد و در تنظیم ترش�ح بزاق فاقد نقش اس�ت )به سؤال دقت کن نه به اینکه عبارت درسته یا غلطه!( )غدد بزاقی، مستقیماً از دستاگه 

عصبی خودمختار پیام می گیرند(. 

الیه بیرونیماهیچه طولیماهیچه حلقويماهیچه موربزیرمخاطمخاطدرون معده
(شبکۀ عصبی ندارد)

شبکۀ عصبی در شبکۀ عصبی ندارد.
سطح خارجی

شبکۀ عصبیشبکۀ عصبی

شبکۀ عصبی شبکۀ عصبی شبکۀ عصبی

سطح خارجی هر الیه

سطح داخلی هر الیه

ش�بکۀ عصبی روده ای در ایجاد حرکات قطعه قطعه کننده و کرمی رودۀ باریک و تنظیم ترش�ح غدد لولۀ گوارش مثاًل ترش�ح اسید معده از یاخته های غده های 1451 12
آن نقش دارد. 

گزینۀ )1(: در حلق، شبکۀ عصبی روده ای وجود ندارد. / گزینۀ )3(: در فاصلۀ بین خوردن وعده های غذایی، مرحلۀ خاموشی نسبی است که فعالیت 
دستگاه عصبی روده ای کاهش می یابد. / گزینۀ )4(: دستگاه عصبی خودمختار بر عملکرد شبکۀ عصبی روده ای تأثیر می گذارد )نه برعکس!(. 

در هن�گام بل�ع، مرکز بلع در بصل النخاع فعال می ش�ود تا فعالیت مرکز تنفس را ک�ه در نزدیکی آن قرار دارد مهار کند و 1461 12
تنفس برای زمانی کوتاه متوقف شود. 

گزینۀ )1(: حلق دارای ماهیچه های مخطط می باش�د. / گزینۀ )3(: هنگامی که تودۀ غذا با فش�ار زبان وارد حلق 
می ش�ود، برچاکن�ای پایی�ن می آید و راه نای را می بن�دد )ترتیب وقایع، برعکس بود(. / گزین�ۀ )4(: انقبا ض های یک در میان حرکات 

قطعه قطعه کننده هستند ولی در مری، این حرکات کرمی است که سبب شل شدن بندارۀ انتهای مری می شود. 

سکرتین از دوازدهه ترشح می شود و با تأثیر بر لوزالمعده، ترشح بیکربنات را افزایش می دهد و قلیای آن محیطی خنثی را برای فعالیت مناسب آمیالز لوزالمعده 1471 12
ایجاد می کند. از طرفی صفرا توسط کبد تولید می شود و دوازدهه یا لوزالمعده در تولید آن نقشی ندارد )QM را گوش کنید!(. 

گزینۀ )1(: این هورمون، اریتروپویتین اس�ت و در فصل 4 می خوانید که توس�ط کبد ترش�ح می ش�ود. در کبد از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین 
ساخته شده و این مواد به همراه چربی ها و ویتامین ها، در کبد ذخیره می شوند. / گزینۀ )3(: گاسترین از معده ترشح می شود و سبب افزایش تولید پپسینوژن و اسید معده 
می ش�ود و همان طور که می دانید معده توانایی جذب اندکی دارد. / گزینۀ )4(: س�کرتین با اثر بر پانکراس، تولید بیکربنات را افزایش می دهد تا مانع نقش تخریبی اس�ید 

معده در روده شود. همان طور که می دانید سکرتین توسط دوازدهه تولید می شود که گوارش نهایی قند و پروتئین در این اندام صورت می گیرد. 

همراه با اعصاب، در فعالیت های گوارشی مؤثراند.

از یاخته های درون ریز مجاور پیلور در غدد عمقی زیر حفرات معده توسط یاخته پوششی تولید شده و به خون می ریزد.
ترشح اسید )HCL( و پپسینوژن معده را زیاد می کند )روی یاخته های اصلی و کناری معده اثر می گذارد (.

روی ترشح لیپاز معده و فاکتور داخلی نقشی ندارد.
گاسترین

در یاخته های درون ریز دوازدهه ساخته شده و به خون می ریزد.
ورود کیموس به دوازدهه سبب تولید و ترشح آن می شود.

روی بخش برون ریز پانکراس اثر کرده و ترشح بی کربنات را در آن ها زیاد می کند.
سکرتین

هورمونی است که در کبد )غدد گوارشی ( و کلیه ها تولید می شود.
وارد خون شده و روی مغز قرمز استخوان اثر می کند.

سبب تنظیم تولید گویچۀ قرمز در مغز استخوان می شود.
اریتروپویتین

از لوزالمعده به خون ترشح می شود.
با افزایش نفوذپذیری یاخته ها به گلوکز  گلوکز خون را پایین می آورد. انسولین

از لوزالمعده به خون ترشح می شود.
گلوکز خون را با تجزیه گلیکوژن باال می برد. گلوکاگون

ش
هورمون های دستگاد گوار
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هورمون گاسترین از معده ترشح و باعث افزایش ترشح اسید معده و پپسینوژن می شود که اسید معده در تبدیل پپسینوژن به پپسین مؤثر است. 1481 14
گزین�ۀ )1(: می�زان چین خوردگی ه�ای معده با میزان مواد موجود در معده، رابطۀ عکس دارد )چون هر چه تعداد چین های آن کمتر باش��د، یعنی 
مع��ده پرتر اس��ت و تعداد و ش��دت انقباضات آن بیش��تر می ش��ود(. / گزینۀ )2(: راس�ت روده در انتهای خود دو بن�دارۀ حلق�وی دارد )چندبار تکرار کردیم که راس��ت روده جزء 
قس��مت های رودۀ بزرگ نمی باش��د(. / گزینۀ )3(: طبق متن کتاب درس�ی، مادۀ مخاطی مری توس�ط غدد موجود در الیۀ مخاطی مری تولید و ترش�ح می ش�ود ولی به 

زیرمخاط که یکی از دو الیۀ درونی می باشد، اشاره نشده است. 
یاخته های ترش�ح کنندۀ ش�یرۀ معده مثل س�ازندۀ مادۀ مخاطی و یاخته های س�ازندۀ گاس�ترین، همگی از بافت پوش��یش هس�تند که فاقد کالژن و رشته های 1491 11

ارتجاعی می باشند. 
گزینۀ )2(: همۀ یاخته های زنده، تنفس یاخته ای را انجام می دهند و اکس�یژن را از خون می گیرند و کربن  دی اکس�ید را به خون می دهند. / گزینۀ )3(: 
یاخته های سازندۀ گاسترین، هورمون را وارد خون می کنند و به مجاری و حفرات معده وارد نمی کنند )اگسترین، جزئی از شیرۀ معده نمی باشد(. از طرفی، همان یاخته های 
سازندۀ مادۀ مخاطی، مواد دفعی خود را مانند کربن دی اکسید، به خون وارد می کنند. / گزینۀ )4(: یاخته های سازندۀ مادۀ مخاطی در غدد معده در کنار هم قرار دارند و از 
طرفی یاخته های هورمون ساز معده به صورت پراکنده وجود دارند )در سال بعد می خوانید که غدۀ درون ریز مثل تیموس یا فوق لکیه، یاخته های متمرکز هورمون ساز دارند(. 

آنزیم ها قادر به کاهش انرژی فعال س�ازی و افزایش س�رعت واکنش های ش�یمیایی هستند و بر این اساس تمامی موارد نادرست هستند. در بین موارد مطرح 1501 14
(، موسین، گاسترین، صفرا و LDL فاقد آنزیم و فعالیت کاتالیزوری  12B شده، فقط لیزوزیم، آنزیم می باشد. HCl، عامل )فاکتور( داخلی معده )عامل مؤثر در جذب ویتامین 

هستند و توانایی کاهش انرژی فعال سازی و افزایش سرعت واکنش های شیمیایی را ندارند. 
دوستان عزیزم بارها در تست ها گفته ام و مشاهده کرده اید که ممکن است یک گزینه بدون توجه به متن تست کاماًل مفهوم درستی داشته باشد )مثل گزینۀ )4( 1511 14

این تس��ت( ولی مهم این اس�ت که این گزینه به س�ؤال طرح شده نیز مربوط باشد. در این سؤال، یاخته های ترش�ح کنندۀ شیرۀ معده و مواد موجود در این شیره مدنظر بوده 
است. خب تا اینجا دیگه حتمًا باید متوجه شده باشید که هورمون ها جزئی از شیرۀ گوارشی نمی باشند.

 گزینه های )1( و )2(: یاخته های ترش�ح کنندۀ ش�یرۀ معده همگی یاخته های پوشش�ی اس�توانه ای یک الیه ای هس�تند که روی غش�ای پایه با ش�بکۀ 
 گلیکوپروتئینی قرار دارند و همۀ آن ها در سیتوپالسم یعنی در اطراف هستۀ خود دارای تعدادی سانتریول )اجسام عمود بر هم( می باشند )چون یاختۀ جانوری هستند(. / 
گزین�ۀ )3(: یاخته ه�ای ترش�ح کنندۀ ش�یرۀ معده یا حفرات هس�تند که مادۀ آلی مخاطی و بیکربنات را ترش�ح می کنند و ی�ا یاخته های غدد معده هس�تند که به ترتیب، 

یاخته های سازندۀ مادۀ مخاطی )آلی(، یاختۀ کناری سازندۀ فاکتور )عامل( داخلی از مواد آلی و یاختۀ اصلی تولید کنندۀ آنزیم )آلی( را دارد. 
هورمون مورد نظر، گاسرین می باشد که از یاخته های پراکندۀ هورمون ساز معده )اندام پیش از پیلور( ترشح می شود و در یاخته های اصلی و کناری غدد معده 1521 12

گیرنده دارد. یاخته های اصلی غدد معده، توانایی تولید پپسینوژن را دارند که پیش ساز پروتئازهای معده هستند و به صورت غیرفعال ترشح می شوند )دقت کنید که سؤال 
فقط وظیفۀ یک نوع یاختۀ اصلی یا کناری را خواسته است که یاخته های کناری، ترشح پروتئین غیرفعال ندارند(. 

گزینۀ )1(: یاخته های کناری در پاس�خ به گاس�ترین، فقط تولید اس��ید معده را افزایش می دهند )تولید فاکتور داخلی آن ها به مقدار اگس��ترین ربطی 
ندارد(. / گزینۀ )3(: همۂ این یاخته ها )اصلی و کناری( در ساختار غدد معده هستند و در حفرات معده قرار ندارند )نه فقط یکی از این دو نوع(. / گزینۀ )4(: سکرتین 

با اثر بر لوزالمعده، ترشح بیکربنات را افزایش می دهد )سؤال در مورد اگسترین است(.
B12 به یاخته های رودۀ باریک، ضروری 1531 یاختۀ )الف(، یاختۀ کناری غدد معده است. یاختۀ کناری، عامل داخلی را ترشح می کند که برای جذب ورود ویتامین  14

B12 برای ساخته شدن گویچه های قرمز در مغز استخوان الزم است و در صورت کاهش ساخته شدن گویچه های قرمز، مقدار انتقال گاز های تنفسی خون،  است. ویتامین 
کاهش می یابد. 

گزینۀ )1(: یاختۀ کناری آنزیم گوارشی تولید نمی کند و از طرفی همان یاخته اسیدساز معده است )قید »برخالف« در اینجا بی معنی است(. / گزینۀ )2(: 
یاختۀ کناری هورمون تولید نمی کند. / گزینۀ )3(: یاخته های پوششی سطحی معده برخالف یاخته های کناری، بیکربنات تولید می کنند. 

11 طبق کتاب درس�ی ش�ما در لولۀ گوارش انس�ان، معده و روده می توانند هورمون  )اگسترین و سکرتین( را بسازند. الیۀ داخلی معده و روده هر دو دارای بافت 1541
پوششی استوانه ای تک الیه ای هستند. 

گزینۀ )2(: روده، عامل داخلی نمی سازد. / گزینۀ )3(: یاخته های معده در معرض صفرا و شیرۀ لوزالمعده قرار نمی گیرند. / گزینۀ )4(: در غدد معده، 
بیکربنات ترشح نمی شود. 

ش�کل )الف( بافت پوشش�ی مکعبی یک  الیه، )ب( سنگ فرش�ی یک  الیه، )ج( سنگ فرش�ی چندالیه و )د( اس�توانه ای یک  الیه اس�ت. یاخته های استوانه ای 1551 13
یک الیۀ معده، برخالف یاخته های پوششی سنگ فرشی یک  الیه، گاسترین ترشح می کنند. 

گزینۀ )1(: یاخته های سنگ فرشی چندالیه در تولید هورمون نقش ندارند. / گزینۀ )2(: یاخته های پوششی سنگ فرشی چندالیه ای در مری برخالف 
سنگ فرشی تک الیه، مادۀ مخاطی ترشح می کنند )در واقع این گزینه برعکس بیان شده است(. / گزینۀ )4(: یاخته های استوانه ای یک الیه ای در روده و معده، در تولید 

آنزیم های گوارشی نقش دارند. 
گاس�ترین هورمونی اس�ت که در تنظیم اس�یدیتۀ کیموس درون معده نقش دارد و توسط برخی یاخته های غدد معده ترشح می شود و روی یاخته های اصلی و 1561 12

کناری این غده ها نیز مؤثر است. از طرفی سکرتین هورمونی است که در خنثی کردن کیموس اسیدی معده در دوازدهه )با تحریک و افزایش ترشح بیکربنات( نقش دارد 
و توسط برخی یاخته های دوازدهه ترشح می شود ولی بافت هدف آن ها بخش برون ریز لوزاملعده می باشد. 

یاخته های هدف سکرتین در لوزالمعده قرار دارند و این یاخته ها غدد از نوع پوششی هستند و به غشای پایه اتصال دارند. 1571 14
گزینۀ )1(: یاخته های بافت پیوندی سس�ت، جزء یاخته های مخاط رودۀ باریک هس�تند ولی ریزپرز ندارند. / گزینۀ )2(: یاخته های هدف گاس�ترین، 
یاخته های اصیل و کناری غدد معده هستند که مادۀ مخاطی ترشح نمی کنند. / گزینۀ )3(: سه جفت غدۀ بزاقی بزرگ )اصلی( و غده های بزاقی کوچک، بزاق ترشح می کنند.

دوازدهه س�کرتین را ترش�ح می کند و معده نیز، اندام ترش�ح کننده و هدف گاسترین است. چین های حلقوی رودۀ باریک برخالف چین های معده، فقط حاوی 1581 13
الیه های  مخاطی و زیرمخاطی هستند )چین معده هر چهار الیه لولۀ گوارش را دارد تا بتواند در زمان نیاز باز شود(. 

گزینۀ )1(: معده و روده هر دو توانایی ترشح بیکربنات به درون کیموس را دارند. / گزینۀ )2(: لوزالمعده آنزیم های مختلفی را وارد دوازدهه می کند. 
همان طور که می دانید، لوزالمعده بافت هدف هورمون سکرتین است )نه تولیدکنندۀ آن!(. / گزینۀ )4(: معده، یک  الیه ماهیچۀ صاف )مورب(، بیشتر از روده دارد.
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57 هورمون سکرتین از دوازدهه )رودۀ باریک( که مهم ترین بخش جذب کنندۀ مواد گوارش یافته است، ترشح می شود و با تأثیر بر لوزالمعده، ترشح بیکربنات را 1591 14
افزایش می دهد و محیط رودۀ باریک را خنثی می کند و شرایط برای فعالیت آنزیم های لوزالمعده فراهم می شود. 

گزین�ۀ )1(: گوارش نشاس�ته از دهان آغاز می ش�ود که دهان هورمون ترش�ح نمی کند. / گزین�ۀ )2(: گوارش نهایی پروتئین ه�ا در رودۀ باریک انجام 
می شود. سکرتین در افزایش ترشح بیکربنات از لوزالمعده نقش دارد )نه در افزایش ترشح آنزیم های لوزالمعده(. / گزینۀ )3(: یاخته های کناری غدد معده، فاکتور داخلی 

( را ترشح می کنند ولی توانایی ترشح هورمون ندارند.  B12 )محافظ ویتامین 
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح هستند. 1601 13

الف( نادرست است. چاقی، احتمال ابتالی افراد به بیماری هایی مانند دیابت نوع 2 را افزایش می دهد )نه برعکس!(. / ب( درست است. کم خونی و 
کاهش استحکام استخوان ها می تواند از عوارض الغری باشد ولی سکته از عوامل زیادی چربی و گرفتگی سرخرگ ها )از عوارض چاقی( می باشد. / ج( درست است. تعیین 
وزن مناس�ب براس�اس ش�اخص تودۀ بدنی برای افراد بیش�تر از بیست سال می باشد ولی در افراد زیر 20 سال این ش�اخص را در مقایسه با افراد هم سن و هم جنس بررسی 
می کنند و در این روش هم از همان شاخص تودۀ بدنی )BMI( استفاده می شود. / د( درست است. وزن هر فرد به تراکم استخوان )نوعی اندام( و مقدار بافت ماهیچه و 

چربی )نوعی بافت پیوندی( بدن او بستگی دارد. 

غذاهای پرچرب و شیرین، زندگی کم تحرک و ژن، عوامل چاقی و افزایش وزن هستند.
افزایش وزن احتمال ابتال به سرطان، دیابت نوع II و سکته قلبی و مغزی در اثر باال رفتن LDL خون را زیاد می کند.

کمبود وزن سبب الغری، کم خونی و کاهش استحکام استخوان می شود.

 حساب می شود که در سنین و جنس مختلف، متفاوت است.
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نمایه توده بدنی یا BMI ، شاخص مهمی برای تعیین وزن مناسب است که از رابطه 

BMI در افراد کمتر از بیست سال،  برحسب مقایسه با افراد هم سن و هم جنس مقایسه می شود.

وزن هر فرد به تراکم استخوان، بافت ماهیچه ای و چربی بدن نیز بستگی دارد.
ذخیرۀ بیش از اندازۀ چربی در کبد  سبب بیماری کبد چرب می شود.

ب
وزن مناس

همۀ موارد صحیح هستند. 1611 11
ال�ف( اضاف�ه وزن و چاق�ی در اثر خوردن غذا بیش از مقداری که برای بدن الزم اس�ت، ایجاد می ش�ود )صفحۀ اول این فص��ل این عبارت را گفته 

است(. / ب و ج( طبق متن کتاب درسی صحیح می باشند )LDL زیاد سبب رسوب لکسترول در سرخرگ ها و باال رفتن شانس سکته می شود(. 
فقط مورد )الف( نادرست است. 1621 12

الف( نادرست است. افرادی که کمتر از نیاز غذا می خورند، الغر می شوند؛ در نتیجه به علت کاهش دریافت مواد مغذی دچار مشکالتی مانند کم خونی 
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و کاهش استحکام استخوان ها می شوند )نه برعکس!(. / ب( درست است. طبق رابطۀ مطرح شده در کتاب درسی، صحیح است 

ج( درس�ت اس�ت. وزن هر فرد به تراکم اس�تخوان، مقدار بافت ماهیچه و چربی )نوعی بافت پیوندی( بدن او بس�تگی دارد. / د( درست است. تنگ شدن سرخرگ ها و 
دیابت نوع 2 هر دو می توانند در اثر چاقی رخ دهند ولی برخی دیابت ها مثل نوع 1 یا نوع بی مزه در اثر چاقی رخ نمی دهد.

11 موارد )ب( و )ج( نادرست هستند.1631
الف( درست است. شکل هر دو بافت پوششی، سنگ فریش است با این تفاوت که در مری سنگ فرشی چندالیه وجود دارد و در سرخرگ، سنگ فرشی 
تک الیه./ ب( نادرست است. بافت پوششی کولون، استوانه ای تک الیه است ولی در سیاهرگ باب، سنگ فرشی تک الیه است )پس تعداد الیۀ یکسان و شلک یاخته ای 

متفاوت دارند(. / ج( نادرس�ت اس�ت. مویرگ ها بافت س��نگ فریش تک الیه دارند ولی مری بافت سنگ فرش�ی چندالیه دارد )گول پرز روده رو نخورید سؤال در مورد مویرگه!(. / 
د( درست است. دوازدهه مانند سایر بخش های روده، بافت استوانه ای تک الیه دارد ولی بافت گردیزه ها مکعیب تک الیه است. 

12 تنها مورد )الف( از شباهت های مخاط دیوارۀ روده و معده نمی باشد )معده بخش کیسه ای شلک و روده بخش اصلی گوارش لیپیدها می باشند(.1641
ال�ف( پروتئازه�ای مترش�حه از مخاط رودۀ باریک برخالف پروتئازهای معده و لوزالمعده، فعال می باش�ند. / ب( ای�ن فرورفتگی ها در روده، غدۀ روده 
را تش�کیل می دهند و در معده، حفره و س�پس غدۀ معده را تش�کیل می دهند. / ج( مخاط دیوارۀ روده و معده، در س�اختار چین های موجود در این اندام ها دیده می ش�وند 
)چین معده حاوی هر چهار الیۀ دیوارۀ معده اس��ت که به صورت غیردائمی اس��ت ولی چین های دائمی رودۀ باریک فقط مخاط و زیرمخاط دارند(. / د( یاخته های پوشش�ی 
مخاط دیوارۀ معده حفرات و غدد معده را می س�ازند که در ترش�ح بیکربنات توس�ط حفره و ترشح آنزیم توسط غدد نقش دارند. یاخته های مخاط رودۀ باریک نیز آنزیم و 

بیکربنات ترشح می کنند. 
12 م�وارد اول و دوم، عبارت را به درس�تی تکمیل می کنند. قس�مت )الف(، غدۀ روده و 1651

قسمت )ب(، پرز روده می باشد. 
 مورد اول( درس�ت اس�ت. پرز برخالف غدۀ  روده، ش�بکۀ مویرگی خونی و لنفی 
دارد که مواد غذایی جذب ش�ده به خون آن، ابتدا به کبد می روند. / مورد دوم( درس�ت است. پرز 
و غ�دد روده ای هر دو بخش�ی از مخاط می باش�ند ک�ه به همراه زیرمخاط، هر چی�ن حلقوی روده را 
تش�کیل می دهند. / مورد س�وم( نادرست است. در شکل نوشته ش�ده یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ 
مخاطی در س�اختار پرز وجود دارد. از طرفی غدد روده هم مانند س�ایر غدد در تولید مادۀ مخاطی 
مؤثر هس�تند. / مورد چهارم( نادرست است. فاکتور داخلی توسط یاخته های کناری موجود در غدد 

معده تولید می شوند )نه توسط یاخته های روده(. 
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14 همۀ موارد نادرست هستند. 1661

الف( گلوتن در رودۀ باریک و تحت تأثیر پروتئازهای رودۀ باریک و لوزالمعده، به آمینواس�ید تبدیل می ش�ود و در معده، تولید مونومر دیده نمی ش�ود 
)البته لگوتن در افراد مبتال به س��لیاک تجزیه نمی ش��ود و س��بب تخریب یاخته های رودۀ باریک می شوند(. / ب( در سلیاک، ریزپرزها و نهایتًا پرزهای مخاط از بین می روند ولی 
الیۀ زیرمخاطی روده از بین نمی رود چون هنوز بافت پیوندی مخاط باقیست. / ج( در ساختار پرز، فقط یک  الیه یعنی الیۀ مخاطی وجود دارد که فاقد شبکۀ یاخته ای عصبی 

است. / د( غدد روده در بافت پیوندی سست الیۀ مخاط نفوذ کرده اند )نه در الیۀ زیرمخاط(.
بر طبق متن کتاب درسی صحیح می باشد. مولکول های حاصل از گوارش چربی ها وارد مویرگ لنفی شده و سپس به گردش خون وارد می شوند. 1671 13

گزینۀ )1(: گوارش پروتئین ها و لیپیدها در رودۀ باریک تکمیل می ش�ود )نه در معده!(. / گزینۀ )2(: صفرای س�اخته ش�ده در کبد، ابتدا از راه مجاری 
صفراوی وارد یک مجرا ش�ده و به کیس��ۂ صفرا می رود تا ذخیره  ش�ود. س�پس از راه کیسه صفرا و با یک مجرای مش�ترک با لوزالمعده، به دوازدهه می ریزد )منظور از مجاری 
صفراوی، مجاری هستند که صفرا را از کبد خارج می کنند(. / گزینۀ )4(: پیش ساز پروتئازهای معده، در خود معده و در اثر عمل HCl و پپسین فعال می شوند )نه در دوازدهه(. 

چین های میکروسکوپی رودۀ باریک، همان ریزپرزها هستند که در غشای یاخته های پوششی روده وجود دارند. از فصل اول به یاد دارید که فسفولیپیدها به 1681 14
فراوانی در غشای یاخته وجود دارند. حتمًا از گفتار قبل یادتون نرفته که یکی از ترکیبات موجود در صفرا نیز فسفولیپید است. 

گزینۀ )1(: مقدار پروتئین در HDLها زیاد اس�ت. از طرفی دقت کنید که کبد محل ذخیرۀ آهن، برخی ویتامین ها،  گلیکوژن و پروتئین می باش�د و از 
طرفی برای ایجاد صفرا به تولید کلسترول می پردازد. / گزینۀ )2(: تری گلیسریدها فراوان ترین لیپیدهای رژیم غذایی هستند و توسط لیپاز لوزالمعده، به واحدهای سازندۀ 
خود تجزیه می شوند. / گزینۀ )3(: کلسترول و پروتئین در لیپوپروتئین کم چگال وجود دارند. در LDL مقدار کلسترول بیشتر از پروتئین است. از طرفی در فصل اول یاد 

گرفتید که کلسترول در تولید برخی هورمون ها مؤثر است. 
13 موارد )الف(، )ج( و )د( صحیح هستند. 1691

الف( درست است. مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها ابتدا وارد مویرگ لنفی پرز می شوند که دارای یک انتهای بسته است و سپس از راه لنف وارد 
جریان خون می ش�وند. / ب( نادرس�ت اس�ت. وجود LDL و HDL در خون، نقشی در ورود مولکول های حاصل از گوارش چربی ها به خون ندارد )این مولکول ها در خون 
 وجود دارند و پس از ورود مواد گوارش یافته به کبد ایجاد می شوند(. / ج( درست است. وجود صفرا )که در کبد تولید می شود( در رودۀ باریک، برای گوارش چربی ها ضروری است. / 
د( درس�ت اس�ت. وجود ریزپرزها به  عنوان چین های میکروس�کوپی کافی در دوازدهه سبب افزایش س�طح جذب همۀ مواد و جذب بیشتر مولکول های حاصل از گوارش 

چربی ها می شود. 
13 موارد )الف(، )ب( و )ج( صحیح هستند. اندام های مدنظر تست، رودۀ باریک و بزرگ می باشند.1701

دهان و حلق  فقط ماهیچۀ اسکلتی )مخطط( دارند.
مری  در ابتدا مخطط و سپس صاف طولی و حلقوی دارد. 

معده  ماهیچۀ صاف طولی، حلقوی و مورب دارد. 
رودۀ باریک و بزرگ  ماهیچۀ صاف طولی و حلقوی دارد. 

راست روده  ماهیچۀ صاف طولی و حلقوی و بندارۀ صاف و مخطط دارد. 
الف( درست است. یاخته های پوششی موجود در روده های بزرگ و کوچک، استوانه ای یک  الیه می باشند. / ب( درست است. در همۀ الیه های دیوارۀ 
لولۀ گوارش، بافت پیوندی سس�ت وجود دارد که دارای مادۀ زمینه ای بی رنگ و چس�بنده می باش�د. / ج( درست است. رودۀ باریک در جذب انواع مواد آلی و معدنی ولی 
مواد آلی( نقش دارند. / د( نادرست است. رودۀ بزرگ برخالف رودۀ باریک توانایی ترشح  B12 رودۀ بزرگ در جذب آب و یون ها )مواد معدنی( و کمی نیز ویتامین )مثل 

آنزیم گواریش را ندارد. 
موارد )ب(، )ج( و )د( نادرست هستند )انتهای رودۀ باریک در سمت راست حفرۀ شکمی به رودۀ کور در ابتدای رودۀ بزرگ متصل می شود(.1711 13

الف( درس�ت اس�ت. بر طبق ش�کل کتاب درس�ی بخش عمدۀ معده در سمت چپ ش�کم قرار دارد. / ب( نادرست اس�ت. تا پیش از معده، کیموس 
وجود ندارد و بندارۀ انتهای مری از پش�ت خود در انتهای مری در تماس با کیموس قرار نمی گیرد. / ج( نادرس�ت اس�ت. انهتای رودۀ کور به آپاندیس ختم می ش�ود. پس 
آپاندیس در ابتدای رودۀ کور یا محل اتصال رودۀ باریک به رودۀ بزرگ قرار ندارد. / د( نادرس�ت اس�ت. مراحل پایانی گوارش غذا در خود رودۂ ابریک انجام می ش�ود )نه در 

محل اتصال رودۀ باریک به رودۀ بزرگ(. 

موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند )رودۀ بزرگ از ابتدا تا انتها به ترتیب از رودۀ کور، کولون باالرو، افقی و پایین رو ایجاد شده است(. 1721 13

الف( نادرس�ت اس�ت. رودۀ کور، بخش ابتدایی رودۀ بزرگ اس�ت. پس انتهای رودۀ باریک به ابتدای رودۀ کور وصل می ش�ود. / ب( درس�ت است. 
انتهای کولون باالرو در س�مت راس�ت ش�کم به کولون افقی متصل اس�ت. از طرفی ابتدای کولون باالرو در مجاورت انتهای رودۀ کور و آپاندیس قرار دارد. / ج( نادرس�ت 
است. رودۀ کور به آپاندیس ختم می شود و در ادامه بدون داشتن بنداره ای به کولون باالرو متصل است. / د( نادرست است. راست روده، بعد از کولون پایین رو قرار دارد 

و در انتهای خود،  دو بنداره دارد ولی توجه شود که راست روده، قسمتی از رودۀ بزرگ نمی باشد. 
همۀ موارد صحیح هستند )از شلک های کتاب می فهمیم که طویل ترین قسمت لولۀ گوارش، رودۀ باریک است(. 1731 14

الف( یاخته های پوشش�ی مخاط رودۀ باریک برخالف رودۀ بزرگ و همانند غدد بزاقی، یونی ترش�ح می کنند. / ب( یاخته های پوشش�ی رودۀ باریک و 
یاخته های اصلی معده برخالف یاخته های مخاط رودۀ بزرگ، آنزیم های گواریش ترش�ح می کنند )باز هم به لکمۀ گوارش��ی در کنار آنزیم دقت کنید چون لیزوزیم در سراس��ر 
مخاط لولۀ گوارش به عنوان آنزیم  دفاعی تولید می شود(. / ج( ترشح بیکربنات، توسط کبد )صفرا(، یاخته های پوششی سطحی معده، یاخته های پوششی روده و یاخته های 
پانکراس، صورت می گیرد. / د( یاخته های پوشش�ی مخاط رودۀ باریک، برخالف س�ایر قس�مت های لولۀ گوارش پرز و ریزپرز دارند که در ساختار غشایی ریزپرز، پروتئین، 

کربوهیدارت و لیپید )لکسترول و فسفولیپید( وجود دارد. 
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59 موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. 1741 13
ال�ف( درس�ت اس�ت. در س�اختار صفرا، کلس��رول وج�ود دارد که در فصل قب�ل آموختید که این لیپی�د در تولید انواع��ی از هورمون ه�ا نقش دارد. / 
ب( نادرس�ت اس�ت. گلیکوژن قند ذخیره کنندۀ انرژی در کبد می باش�د ولی در دهان، آنزیم آمیالز برای تجزیه نشاسته می باشد )انسان به تولید نشاسته نمی پردازد(. / ج( 
درست است. HDL منظور این عبارت است که از دو گروه اصلی مولکول های زیستی یعنی پروتئین و لیپید تشکیل شده است. / د( نادرست است. صفرا، محصولی قلیایی 
اس�ت که توس�ط کبد س�اخته ش�ده و بیکربنات دارد. از طرفی صفرا به خنثی کردن کیموس اس�یدی معده که وارد دوازدهه  می ش�ود، می پردازد ولی دقت کنید که صفرا 
هیچ گاه وارد خون یا هیچ رگی نمی ش�ود و از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مش�ترک وارد ش�ده و س�پس در کیس�ه صفرا ذخیره می ش�ود تا در نهایت از راه مجرای 

مشترک با لوزالمعده به دوازدهه بریزد. 
موارد )الف( و )ج( نادرست هستند. 1751 12

الف( نادرس�ت اس�ت. صفرای تولید ش�ده در کبد و آنزیم های لوزالمعده از یک مجرای مشترک )نه رگ مشترک!( وارد دوازدهه می شوند. / ب( درست 
است. هر دو مورد وارد خون می شوند و سپس از طریق سیاهرگ باب وارد کبد می شوند. / )ج( نادرست و )د( درست است. خون معده و رودۀ بزرگ از طریق دو سیاهرگ 

مجزا به یکدیگر پیوسته و به همراه سیاهرگ های اندام های دیگر، سیاهرگ باب را تشکیل می دهند. 
اندام های خون دهنده به آن انشعابات تولیدکنندۀ سیاهرگ باب

طحال و معده باالیی
معده - لوزالمعده - دوازدهه - کولون افقی و پایین رو - راست روده وسطی
انتهای رودۀ باریک - رودۀ کور - کولون باالرو پایینی 

مواد حاصل از گوارش چربی ها پس از جذب وارد مویرگ لنفی و جریان لنف می ش�وند و وارد س�یاهرگ باب کبدی نمی ش�وند. لیپیدها در کبد و بافت چربی 1761 12
می توانند ذخیره شوند )چربی ها به عنوان ضربه گیر و عایق حرارتی در بدن اکربرد دارند.( ولی فقط کبد از این لیپیدها می تواند HDL و LDL بسازد. 

گزینۀ )1(: در بافت چربی، لیپوپروتئین ذخیره نمی شود )اگر به متن کتاب توجه کنید، متوجه  می شوید که سرنوشت آن مولکول هایی که در کبد می مانند، 
تبدیل ش��دن به لیپوپروتئین اس��ت(. / گزینۀ )3(: کبد در تولید صفرا نقش دارد و در س�اختار صفرا، کلس�ترول نیز وجود دارد. / گزینۀ )4(: آب کافت لیپیدها بیشتر در 

دوازدهه و تحت تأثیر لیپاز آغاز می شود. 
موارد )الف( و )ج( صحیح هستند. 1771 12

الف( درس�ت اس�ت. لیپیدها می توانند در کبد یا بافت چربی ذخیره ش�وند ولی بافت چربی برخالف کبد به تولید لیپوپروتئین های خونی نمی پردازد. 
/ ب( نادرس�ت اس�ت. رودۀ بزرگ، پرز ندارد و آنزیم گوارش�ی نیز ترش�ح نمی کند. / ج( درست اس�ت. به طور کلی، مواد جذب نش�ده و گوارش نیافته، یاخته های مرده و 
باقی ماندۀ ش�یره های گوارش�ی، وارد رودۀ بزرگ می ش�وند و پس از جذب آب و یون ها، مدفوع جامد تش�کیل می شود. / د( نادرست است. خون بخش هایی از لولۀ گوارش 
مثل دهان، حلق و مری، به طور مستقیم به قلب برمی گردد ولی برخی مثل معده، روده ها، طحال و لوزالمعده از راه سیاهرگ باب، ابتدا به کبد و سپس از راه سیاهرگ های 
دیگر به قلب می روند. / ه�( نادرس�ت اس�ت. این مورد بر طبق متن کتاب درس�ی صحیح اس�ت )ولی به دلیل »نمی توان گفت« که در ابتدای س��ؤال آمده است، 

این عبارت غلط می شود(.
س�ؤال فق�ط در مورد معده و رودۀ باریک می باش�د چون اواًل زیر دیافراگم هس�تند و ثانی�ًا بنداره های موجود در ابتدا و انتهای آن ه�ا، همگی دارای یاخته های 1781 12

ماهیچه ای صاف هستند که یاخته های دوکی شکل تک هسته ای دارند. این بنداره ها در حالت عادی )به جز در هناگم عبور مواد( منقبض و بسته هستند. الزم به یادآوری است 
که این بنداره ها و سایر بنداره ها در هنگام عبور مواد، انقباض آن ها تحت تأثیر پیام عصبی کاهش می یابد )شاید سؤال کنید که چرا راست روده را به حساب نیاورده ایم. خب 
در سؤال دقت کنید که نباید دو بندارۀ داخلی و خارجی مخرج را به حساب بیاورید چون این دو بنداره، هر دو در انتهای راست روده قرار دارند و نمی توانند در دو انتهای یک 

اندام قرار بگیرند(. 
زیرمخاط لولۀ گوارش سبب تسهیل لغزش مخاط روی الیۀ ماهیچه ای می شود. زیرمخاط دارای بافت پیوندی سست است که مقاومت آن در برابر کشش و 1791 12

تعداد رشته های پیوندی آن از بافت پیوندی رشته ای زردپی ها کمتر است. 
گزین�ۀ )1(: زیرمخ�اط در مع�ده، در مجاورت الیۀ ماهیچه ای مورب ق�رار دارد )ماهیچۀ حلقوی، در معده، زیر ماهیچۀ مورب اس��ت(. / گزینۀ )3(: در 
دیوارۀ لولۀ گوارش، شبکه های یاخته های عصبی وجود دارند. این شبکه ها می توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار فعالیت کنند اما دستگاه عصبی خودمختار با آن ها 
ارتباط دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد )دقت کنید که اعصاب خودمختار به صورت تارهای عصبی حرکتی هستند نه شبکه ای از یاخته های عصبی(. / گزینۀ )4(: الیۀ 

ماهیچه ای اضافه در معده )ماهیچۀ مورب( در الیۂ ماهیچه ای می باشد )سؤال در مورد الیۀ زیرمخاط معده می باشد!(. 
همۀ موارد نادرست هستند. 1801 14

الف( معده، پپس�ینوژن ترش�ح می کند )نه پپس��ین در حقیقت هیچ اندامی، قابلیت ترشح پپس��ین را ندارد(. / ب( اولین اندام از لولۀ گوارش که توانایی 
جذب مواد را دارد، دهان اس�ت )در دهان فقط آنزیم گوارش��ی از نوع آمیالز بزاق وارد می ش��ود ولی آنزیم های متعدد گوارش��ی دیگری دیده نمی ش��وند(. / ج( شبکۀ 
یاخته های عصبی از مری تا مخرج وجود دارد. ماهیچۀ مخطط در قسمت ابتدایی مری وجود دارد ولی دقت کنید که در الیۀ زیرمخاط کل مری از ابتدا تا انتها باید شبکۀ 
یاختۀ عصبی وجود داش�ته باش�د. / د( اولین اندام از لولۀ گوارش که هورمون تولید می کند، معده اس�ت که اتفاقًا آنزیم های آن در محیط اس�یدی حداکثر فعالیت بهینۀ 

خود را دارند. 
همۀ موارد نادرست هستند. 1811 14

هنگام بلع و عبور غذا از حلق، مرکز بلع در بصل النخاع، فعالیت مرکز تنفس را در بصل النخاع و نزدیک مرکز بلع، مهار می کند. 
الف( بندارۀ خارجی مخرج، فعالیت ارادی دارد و پس از ورود مدفوع، به صورت ارادی شل )باز( می شود )ربطی به بلع ندارد(. / ب( این مورد مربوط به 
ریفالکس  اسید معده است که در انسان سالم اتفاق نمی افتد. / ج( این مورد مربوط به آغاز فرایند بلع است نه در هنگام بلع و مهار فعالیت مرکز تنفس در بصل النخاع. / 
د( در اثر انعکاس غیرارادی بلع و حرکت کرمی حلق، ابتدا زبان کوچک باال می رود و بعد از آن برچاکنای پایین می آید. در این حالت فعالیت مرکز تنفس مهار شده است 

)در حقیقت با شروع حرکت کرمی حلق، عبور غذا سبب باال رفتن زبان کوچک و پایین آمدن برچاکنای می شود )نه برعکس!((. 
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موارد )الف( و )ب( صحیح هستند. 1821 12
در دهان و معده جذب اندک، در رودۀ باریک جذب اصلی و در رودۀ بزرگ جذب آب و امالح وجود دارد. 

الف( درس�ت اس�ت. طبق متن کتاب درس�ی هر الیه از لولۀ گوارش از بافت های مختلف ایجاد ش�ده اس�ت. / ب( درست اس�ت. دهان محل شروع 
گوارش شیمیایی کربوهیدرات ها، معده محل شروع گوارش پروتئین ها و رودۀ باریک محل شروع گوارش نوکلئیک اسیدهاست ) راستی انتهای رودۀ باریک و لک رودۀ 
بزرگ نیز گوارش سلولز را توسط آنزیم های باکتریایی آغاز می کند(. / ج( نادرست است. در دهان، شبکه ای از یاخته های عصبی وجود ندارد. / د( نادرست است. در بین 
بخش های خارج از لولۀ گوارش، غدد بزاقی، ترش�حات خود را به دهان، کیس�ه صفرا، لوزالمعده و رودۀ باریک وارد می کنند ولی به معده و رودۀ بزرگ ترش�حاتی از غدد 

خاص به جز دیوارۀ خود آن ها وارد نمی شوند. 
همۀ موارد نادرست هستند. 1831 11

الف( در ریفالکس، بندارۀ قرار گرفته در انهتای مری )نه  ساختار ابتدای معده!(، انقباض کافی ندارد. / ب( سکرتین و گاسترین هر دو از راه سیاهرگ 
باب ابتدا به کبد می روند و در نهایت با گردش عمومی خون، ضمن پخش ش�دن در سراس�ر بدن، به لوزالمعده و معده هم می رس�ند. / ج( گوارش چربی ها بیش�تر در اثر 

فعالیت لیپاز لوزالعمده در دوازدهه انجام می شود. 
موارد )ج( و )د( صحیح هستند. 1841 11

مراحل پایانی گوارش غذا در رودۂ ابریک به ویژه در دوازدهه صورت می گیرد. 
الف( نادرس�ت اس�ت. رودۀ باریک برخالف رودۀ بزرگ، پرز دارد و مدفوع را هم تولید نمی کند. / ب( نادرس�ت اس�ت. آپاندیس به انتهای رودۀ کور 
متصل است )نه انتهای رودۀ باریک(. / ج( درست است. سکرتین توسط دوازدهه تولید می شود و بر ترشح اسید معده نقش ندارد. این هورمون با اثر بر پانکراس، ترشح 

بیکربنات را افزایش می دهد. / د( درست است. صفرا و حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک موجب ریز شدن چربی ها می شوند. 
موارد )الف(، )ج( و )د( نادرست هستند. 1851 13

الف( نادرس�ت است. در لوزالمعده بیش از یک مجرا مواد را وارد دوازدهه می کنند که مطابق 
ش�کل مقابل فقط یکی از آن ها در انتها با مجرای خارج ش�ده از کیس�ه صفرا مشترک می شود. / ب( درست است. 
مجاری مربوط به لوزالمعده در نهایت به ابتدای دوازدهه منتهی می شوند )شلک(. / ج( نادرست است. مواد موجود 
 در مجراهای لوزالمعده، وارد خون نمی شوند و در نتیجه از کبد و قلب نمی گذرند )این مواد وارد دوازدهه می شوند(. / 
د( نادرست است. ترشحات برون ریز لوزالمعده شامل آنزیم و بیکربنات است که فقط بیکربنات آن ها تحت تأثیر 

سکرتین زیاد می شود. 

همۀ موارد صحیح هستند. 1861 14
الف( آنزیم های موجود در معده و دهان، توانایی ایجاد مونومر )آمینواسید و لگوکز( را ندارند. / ب( در ساختار صفرا )که در کیسۀ صفرا ذخیره می شود( آنزیم 
)پروتئین دارای جایاگه فعال( وجود ندارد. / ج( س�کرتین و گاس�ترین وارد خون می ش�وند و در کیموس معده و روده وجود ندارند. / د( یاخته های کبدی ترش�ح کنندۀ  

اریتروپویتین، هورمون را به خون ترشح می کنند نه به دوازدهه! 
با اینکه این ش�کل در کتاب درس�ی حذف ش�ده اس�ت ولی باید آن را تشخیص دهید. بخش A نش�ان  دهندۀ هورمون گاسترین، بخش B هورمون سکرتین و 1871 12

بخش C کبد می باش�د. س�کرتین و کبد )با تولید صفرا( س�بب افزایش ترشح بیکربنات به دوازدهه شده و گاسترین سبب افزایش ترشح پپسینوژن می شود. کبد نیز LDL و 
HDL را می سازد. 

فقط مورد )ب( نادرست است. سکرتین بر ترشح بیکربنات نقش دارد و میزان ترشح آنزیم ها را تغییر نمی دهد )البته بر میزان فعالیت آن ها در دوازدهه مؤثر است!(.1881 11
الف( گاس�ترین در میزان ترش�ح عامل داخلی و میزان تولید گویچه های قرمز تأثیری ندارد )فقط بر روی بخش اسیدساز یاخته های کناری نقش 
دارد(. / ج( گاسترین و سکرتین، پیش از رسیدن به یاخته های هدف خود، از طریق خون سیاهرگ ابب، از کبد عبور می کنند. / د( بیکربنات ماده ای معدنی است که توسط 

لوزالمعده ترشح می شود و تحت تأثیر سکرتین، میزان آن افزایش می یابد ولی گاسترین سبب افزایش ترشح HCl )معدنی( و پپسینوژن )آلی( می شود.
در شکل سؤال، )ج( دوازدهه، )ب( مجراهای لوزالمعده و )د( کیسه صفرا دارای یون بیکربنات هستند که کیموس اسیدی وارد شده به دوازدهه را خنثی می کند. 1891 14

گزینۀ )1(: سیاهرگ خروجی از کیسۀ صفرا وارد سیاهرگ باب کبدی نمی شود. / گزینۀ )2(: لوزالمعده تحت تأثیر سکرتین، ترشح بیکربنات را افزایش 
می دهد و بر میزان ترشح آنزیم ها بی تأثیر است. / گزینۀ )3(: صفرا در کبد تولید می شود )نه )الف( و نه )د((.

همۀ موارد نادرست هستند. 1901 14
الف( گوارش سلولز توسط آنزیم های باکتریایی در رودۀ بزرگ انسان انجام می شود که این قسمت توانایی ترشح آنزیم لیزوزیم برخالف آنزیم گوارشی 
دارد )همچنی��ن آنزیم ه��ای فراوان درون یاخته ای هم می س��ازد(. / ب( محل نهایی گوارش پروتئین ها )مثل الکژن(، رودۂ ابریک اس�ت که چین های رودۀ باریک 
برخالف معده، دائمی هس�تند و تعداد آن ها در اثر انباش�ت غذا در آن ها کم نمی ش�ود. / ج( س�اده ترین کربوهیدرات ها، مونوس��اکاریدها هس�تند که بدون گوارش یافتن 
مستقیمًا جذب می شوند )مونوسااکرید، آمینواسید و اسیدچرب گوارش یا هیدرولیز نمی یابند ولی تجزیه می شوند(. / د( بیشترین گوارش لیپیدها در رودۀ باریک انجام می شود. 

از طرفی دوازدهه، هورمون پروتئینی سکرتین را به خون ترشح می کند. 
فقط مورد )ب( نادرست است. 1911 11

الف( درس�ت اس�ت. کبد )اندام ذخیره کنندۀ آهن( و آپاندیس، در س�مت راس�ت بدن قرار دارند. / ب( نادرست است. ابتدای رودۀ بزرگ )رودۀ کور( 
 و همین طور کیس�ۀ صفرا، در س�مت راس��ت بدن قرار دارند. / ج( درس�ت اس�ت. بخش اعظم معده و لوزالمعده )اندام هدف س��کرتین( در سمت چپ بدن قرار دارند. / 
د( درست است. ریزپرزها از دوازدهه در سمت راست شکم پدیدار می شوند ولی بخش شروع کنندۀ تجزیۀ پروتئین گلوتن، معده است که بیشتر آن در سمت چپ شکم 

قرار دارد.
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61 رش�ته های بافت پیوندی از جنس پروتئین هس�تند که آغاز گوارش آن ها در معده و توس�ط پپسین ها صورت می گیرد. 1921 12
شرایط بهینۀ فعالیت آنزیم پپسین، در فضای اسیدی معده وجود دارد، پس این آنزیم نمی تواند در محیط خنثی دوازدهه به فعالیت 

خود ادامه دهد. 
گزینۀ )1(: پپس�ین توانایی جدا کردن آمینواس�ید از پروتئین را ندارد. / گزینۀ )3(: با توجه ریز به ش�کل یاختۀ 
کناری غدد معدۀ انسان می بینید که این یاخته ها چین خوردگی درونی دارند و اسید تولید شده توسط آن ها در تبدیل کردن پپسینوژن 
به پپسین مؤثر است )شلک(./ گزینۀ )4(: گاسترین نوعی هورمون )پیک شیمیایی( است که ترشح پپسینوژن را افزایش می دهد. 

موارد )ب( و )ج( نادرست هستند. 1931 12
گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزاملعده در دوازدهه انجام می شود. 

الف( درست است. صفرا )که در کبد تولید می شود( و حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک، موجب ریز شدن چربی ها می شود و لیپاز لوزالمعده بهتر می تواند 
فعالیت کند. / ب( نادرس�ت اس�ت. لیپاز لوزالمعده منظور س�ؤال است که توسط لوزالمعده تولید می شود )نه معده!(. / ج( نادرست است. گاسترین از معده ترشح می شود 

و ترشح اسید معده و پپسینوژن را افزایش می دهد )نه لیپاز!(. / د( درست است. حداکثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در محیط خنثی شدۀ دوازدهه می باشد. 
حرکات کرمی از حلق شروع می شوند. حلق باالتر از دیافراگم قرار دارد ولی برخالف آن، بندارۀ انتهای مری، در زیر دیافراگم واقع است. 1941 13

گزین�ۀ )1(: بزرگ تری�ن غدۀ بزاقی، غدۀ بناگویش اس�ت. غدۀ بناگوش�ی و زیرزبان�ی، باالتر از غدۀ زیرآرواره ای قرار دارن�د. / گزینۀ )2(: اندام هدف 
سکرتین، پانکراس است. پانکراس و کیسۀ صفرا، هر دو در زیر کبد قرار دارند. / گزینۀ )4(: رودۀ کور و راست روده، هر دو پایین تر از کولون افقی واقع شده اند. 

فقط مورد )ج( نادرست است. این سؤال فقط دربارۀ یاخته های کناری غدد معده می باشد که مادۀ معدنی HCl و آلی فاکتور داخلی را وارد شیرۀ معده می کنند. 1951 11
الف( درس�ت اس�ت. لطفًا با ذهن بسته تس�ت نزنید. خب معلومه هر یاختۀ زنده برای فعالیت های درون خود، نیاز به انواع مختلف آنزیم دارد. فقط 
 )HCl( درست است. اختالل در ترشح و فعال شدن اسید )برای تنفس خود کلی آنزیم نیاز دارد )حتماً نباید سؤال گوارش دیدی، فقط فکر آنزیم گوارشی باشی!(. / ب
معده، تولید پپس�ین و تجزیۀ پروتئین ها را مختل می کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. یاخته های کناری در غدد معده وجود دارند. این یاخته های پوشش�ی س�طحی مخاط معده 
هستند که با فرو رفتن در بافت پیوندی حفرات را می سازند )نه یاخته های کناری و یا هر یاختۀ غدد(. / د( درست است. هر یاختۀ کناری همانند یاخته های اصلی دارای 

گیرنده برای هورمون گاسترین می باشد. 
موارد )ب( و )ج( صحیح هستند. توضیح مطرح شده در صورت سؤال مربوط به HDL می باشد. 1961 12

الف( نادرست است. چاقی، کم تحرکی و مصرف بیش از حد کلسترول، میزان لیپوپروتئین های کم چگال را افزایش می دهد )کم بودن HDL نسبت به 
LDL در ایجاد چاقی نقش ندارد بلکه چاقی سبب این کمبود و افزایش LDL می شود(. / ب( درست است. کلسترول فقط در ساخت غشای جانوران نقش دارد که مقدار 

آن در مولکول HDL، کم است. / ج( درست است. HDL توسط کبد تولید می شود ولی شبکۀ یاخته های عصبی، ویژۀ لولۂ گوارش است. / د( نادرست است. لیپوپروتئین ها 
مستقیماً  پس از تولید، از کبد وارد خون می شوند و وارد رگ لنفی نمی شوند. این لیپیدها هستند که در بافت چربی ذخیره می شوند.

13 م�وارد )ال�ف(، )ب( و )د( صحیح هس�تند. به کلمۀ برخی در تس�ت خیلی دق�ت کنید! )به طور لکی رگ های خونی در همه جا وجود دارند و جزء س��اختار بافتی 1971
اندام های دیگر به حساب نمی آیند(.

الف( درس�ت اس�ت. در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاط، ش�بکۀ عصبی وجود دارد ولی در س�اختار زیرمخاط، بافت ماهیچه ای وجود ندارد. / ب( درس�ت 
اس�ت. در س�اختار چین حلقوی روده، مخاط و زیرمخاط وجود دارند که الیۀ مخاطی، پرز را نیز تش�کیل می دهد. / ج( نادرس�ت است. در پرز فقط الیۀ مخاطی وجود دارد 
که غش�ای یاخته های پوشش�ی آن در س�مت فضای رودۀ باریک، چین خوردگی هایی میکروسکوپی دارند که ریزپرز نامیده می ش�وند )در ریزپرز قرار نیست بافتی یا الیه ای 
دیده ش��ود. ریزپرز غش��ای یاخته است(. / د( درست اس�ت. همۀ الیه های دیوارۀ لولۀ گوارش دارای بافت پیوندی سست با رشته های پیوندی متنوع هستند ولی فقط الیۀ 

بیرونی، بخشی از صفاق می باشد. 
فقط مورد )ج( صحیح است. 1981 12

الف( نادرس�ت اس�ت. دهان، حلق و ابتدای مری در باالی دیافراگم دارای ماهیچۀ مخطط هس�تند که صفاق ندارند ولی مری در طول خود )پس از 
یاخته های اسلکتی( حاوی شبکۀ یاخته های عصبی می باشد. / ب( نادرست است. راست روده در انتهای خود دو بنداره دارد. مواد جذب نشده و گوارش نیافته،  یاخته های 
مرده و باقی ماندۀ ش�یره های گوارش�ی وارد رودۂ بزرگ می ش�وند. در آنجا قبل از راس�ت روده با جذب آب و یون های آن، مدفوع به ش�کل جامد ایجاد می شود و سپس وارد 
راس�ت روده می ش�ود )لطفاً بین راس��ت روده و رودۀ بزرگ، فرق بگذارید(. / ج( درست است. کبد از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین می سازد و از لیپیدها و پروتئین ها،  
لیپوپروتئین های HDL و LDL را تولید می کند. / د( نادرست است. با ورود غذا به لولۀ گوارش، مرحلۀ خاموشی نسبی آن به پایان می رسد و پس از رسیدن غذا به معده، 

این اندام اندکی انبساط می یابد و انقباض های آن آغاز می شود. در حقیقت پس از انبساط یافتن معده در اثر غذای ورودی، انقباضات آغاز می شوند )نه پیش از آن(.

12 زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نسبت به کم چگال، احتمال رسوب کلسترول در دیوارۀ سرخرگ ها و تنگی آن ها و در نهایت بروز سکته را کاهش می دهد. در 11
لیپوپروتئین پرچگال، چگالی زیاد است و نسبت پروتئین به کلسترول در آن، بیشتر از لیپوپروتئین کم چگال است. 

گزینۀ )1(: دیابت نوع 2 زمینۀ چاقی دارد و مقدار لیپوپروتئین کم چگال، قباًل باال رفته است. در نتیجه در این افراد در اثر مصرف زیاد چربی، مقدار 
LDL زیاد است که در آن مقدار کلسرول از پروتئین بیشتر است. / گزینۀ )3(: منظور این گزینه LDL می باشد. در HDL و LDL نسبت پروتئین به کلسترول مهم است 

نه مقدار آن ها. این نس�بت در HDL از LDL بیش�تر اس�ت. / گزینۀ )4(: در لیپوپروتئین ها دو نوع مولکول زیس�تی لیپیدی و پروتئینی وجود دارد که فقط لیپیدهای آن در 
ساختار خود، فاقد نیروژن می باشند. 

C

C

B

C

C

C

C

2 
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موارد )ب( و )د( نادرست هستند.21 11
A = بندارۀ انتهای مری، B = بندارۀ انتهای رودۀ باریک و C = بندارۀ پیلور است. 

الف( درست است. همۀ بنداره های مشخص شده دارای یاخته های ماهیچه ای صاف می باشند که این یاخته ها، همگی تک هسته ای و دوکی شکل هستند و با 
کنار هم قرار گرفتن، یک ماهیچۀ حلقوی می سازند. / ب( نادرست است. توجه شود که کیموس در معده به وجود می آید و تا قبل از معده و بندارۀ انتهای مری، کیموس وجود 
ندارد. همچنین کیموس رودۀ باریک، هنوز س�لولز را تجزیه نکرده اس�ت. / ج( درس�ت است. طحال و بندارۀ انتهای مری در سمت چپ حفرۀ شکمی قرار دارند ولی بنداره های 
موجود در انتهای معده )پیلور( و انتهای رودۀ باریک در سمت راست حفرۀ شکمی هستند. / د( نادرست است. تا پیش از معده، گوارش پروتئین ها آغاز نشده است و آمینواسیدهای 

حاصل از گوارش پروتئین ها از بندارۀ A )بندارۀ انتهای مری( نمی گذرد حتی در معده هم آمینواسیدی تولید نمی شود و تولید آمینواسید از روده صورت می گیرد. 
ماهیچه ه�ای حلق�وی موجود در دیوارۀ معده برخالف ماهیچه های حلقوی موجود در بندارۀ پیلور، از طرف خارجی با الیۀ ماهیچه های طولی و از طرف داخلی 31 13

با الیۀ ماهیچه های مورب در تماس هستند. 
 گزینه های )1( و )2(: در بنداره ها فقط ماهیچۀ حلقوی وجود دارد. / گزینۀ )4(: ماهیچه های طولی دیوارۀ معده برخالف بنداره ها، باز و بسته نمی شوند. 

کمبود ترشح فاکتور )عامل( داخلی معده نقشی در تغییر مقدار ترشحات مخاطی از غدد مری و دهان ندارد. 41 14
گزینۀ )1(: کمبود این ماده، ممکن اس�ت به دلیل وارد آمدن آس�یب به یاخته های کناری باش�د. اگر یاخته های کناری موجود در غدد معده آس�یب 
ببینند، میزان تولید کلریدریک اس�ید هم کاهش می یابد. با کمبود اس�ید، تبدیل پپس�ینوژن به پپسین کم می ش�ود و میزان تجزیۀ پروتئین ها کاهش می یابد. / گزینۀ )2(: 
B12 در س�یاهرگ باب کاهش می یابد. /  B12 به یاخته های رودۀ باریک ضروری اس�ت و در صورت کمبود آن، میزان ویتامین   عام�ل داخل�ی مع�ده ب�رای ورود ویتامین 

گزینۀ )3(: در اثر اختالل در عملکرد اعصاب خودمختار ممکن است میزان ترشح غدد و از جمله فاکتور داخلی غده های معده کاهش یابد. 
فق�ط م�ورد )د( صحیح اس�ت. ش�بکۀ یاخته ه�ای عصب�ی روده در الیه ه�ای زیرمخاطی و 51 14

ماهیچ�ه ای قرار دارد. از آنجایی که الیۀ زیرمخاط�ی در پرز روده وجود ندارد ولی در چین حلقوی آن قرار 
گرفته  است، پس این عبارت صحیح است )الیۀ ماهیچه ای نیز در پرز و چین روده وجود ندارد( )درستی د(.
الف( نادرس�ت است. مویرگ های خونی و لنفی در فضای داخل غدد روده برخالف 
پرز آن، وجود ندارند. / ب( نادرست است. پرزها، برآمدگی هایی از الیۀ مخاطی روی چین ها می باشند که 
هر پرز از تعداد زیادی یاخته های پوششی رودۀ باریک تشکیل شده است و درون خود، یاخته های بافت 
پیون�دی را هم دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. در چین های موجود در رودۀ باری�ک، الیۀ مخاط و زیرمخاط 
یافت می ش�ود ولی الیۀ ماهیچه ای وجود ندارد. / ه�( نادرس�ت است. این توضیح مربوط به رودۀ بزرگ 

می باشد )به سؤال همواره نیم ناگهی داشته باش!(.
13 در بیماری س�لیاک، یاخته های رودۀ ابریک تخریب می ش�وند و س�طح ج�ذب مواد کاهش 61

می یاب�د ولی در این بیماری، س�طح جذب اندک مواد در معده تغیی�ری پیدا نمی کند. همچنین در رودۀ 
بزرگ هم که طبیعتًا آن هم نوعی روده است، کاهش جذب رخ نمی دهد. 

گزینۀ )1(: بیماری سلیاک، بیماری حساسیت به پروتئین گلوتن است )پروتئین ها از آمینواسیدها ساخته می شوند(. / گزینۀ )2(: در سلیاک، ریزپرزها 
)چین های میکروس��کوپی( و حتی پرزها از بین می روند. / گزینۀ )4(: در این بیماری، س�طح جذب مواد در رودۀ باریک کاهش می یابد و مقدار کمی از مواد مغذی مورد 

نیاز بدن جذب می شوند )کتاب گفته بسیاری از مواد جذب نمی شوند!(.
انتهای انشعابات سیاهرگ باب و ابتدای انشعابات سیاهرگ فوق کبدی شبکۀ مویرگی پرغذا با خون تیره و بدون بخش سرخرگی وجود دارد. 71 14

گزینۀ )1(: سیاهرگ باب، خون لولۀ گوارش را وارد کبد می کند و سیاهرگ فوق کبدی، این خون را از کبد خارج می کند. / گزینۀ )2(: هر دو سیاهرگ 
زیری�ن و ف�وق کب�دی، محتوی�ات خ�ود را در خالف جهت جاذبه به جری�ان درمی آورند )جریان خون در آن ها به س��وی باال و به س��مت قلب اس��ت(. / گزینۀ )3(: 

بزرگ سیاهرگ زیرین از کبد خارج نمی شود؛ بلکه سیاهرگ فوق کبدی از کبد خارج می شود و در ادامه به بزرگ سیاهرگ زیرین می پیوندد. 
معده اولین اندام لولۀ گوارش است که فاقد ماهیچۀ مخطط می باشد. غدد معده سه نوع یاخته )ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی، اصلی و کناری( برای ترشح شیرۀ 81 11

آن دارد که مادۀ مخاطی، اسید و آنزیم ها را ترشح می کنند. به مجموع بیکربنات، مادۀ مخاطی، اسید، فاکتور داخلی و آنزیم ها شیرۀ معده گفته می شود. 
گزینۀ )2(: آخرین اندام لولۀ گوارش�ی که یاختۀ ماهیچه ای مخطط )چندهس��ته ای( دارد، راس��ت روده است که بندارۀ خارجی مخرج آن فعالیت ارادی 
دارد در حالی که شروع شبکۀ یاخته های عصبی، در مری می باشد. / گزینۀ )3(: اولین اندامی که در آن بلع غیرارادی آغاز می شود، حلق است ولی دهان محل شروع گوارش 
نشاسته می باشد )نه هر کربوهیدراتی!(. / گزینۀ )4(: رودۀ بزرگ که دارای کولون است، آنزیم گوارشی ترشح نمی کند. منظور قسمت اول این عبارت، رودۀ باریک می باشد. 

ترشحات مورد نظر، بیکربنات لوزالمعده می باشند که تحت تأثیر سکرتین ترشح می شوند )هورمون اگسترین، بر هیچ یاختۀ سازندۀ بیکربنات، اثر نمی گذارد(.91 14
گزینۀ )1(: بیکربنات، محیط دوازدهه را قلیایی می کند و س�بب فعالیت بهتر هر نوع آنزیم گوارش�ی مخصوص رودۀ باریک می ش�ود. / گزینۀ )2(: 
بیکربنات مترش�حه از یاخته های حفرات معده در قلیایی کردن الیۀ ژله ای چس�بناک مادۀ مخاطی آن نقش دارد تا آن را به صورت یک س�د محکم در برابر اس�ید و آنزیم 

دربیاورد. / گزینۀ )3(: صفرا در ساختار خود دارای بیکربنات می باشد. 
س�ؤال زیبایی اس�ت که ذهن خیلی از ش�ماها را به س�وی دهان و آمیالز و تجزیۀ نشاسته می برد ولی عزیزان در سؤال ذکر ش�ده کربوهیدرات ذخیره شده در 101 12

غذای جانوری )گوشت( که قطعاً  از فصل قبل به یاد دارید که منظور گلیکوژن است. این پلی ساکارید در رودۀ باریک و توسط کربوهیدرازهای مترشحه از لوزالمعده تجزیه 
می شود )لوزالمعده برای هورمون سکرتین که از دوازدهه ترشح می شود، گیرنده دارد(. راستی نشاسته، یک مادۀ گیاهی است و در غذاهای جانوری یافت نمی شود.

گزینۀ )1(: این واسه همون بی دقت ها که نشاسته را می خواستن تجزیه کنن! / گزینۀ )3(: آنزیم مورد نظر در لوزالمعده تولید می شود که مواد غذایی 
به آن وارد نمی شوند. / گزینۀ )4(: یاخته های روده برخالف معده در تولید گویچۀ قرمز و مغز استخوان اثری ندارند. 

تمامی موارد نادرست هستند.1991 11
الف( کرم کدو فاقد دهان و دستگاه گوارش است و هیچ گوارش درون یاخته ای یا برون یاخته ای نیز ندارد )طرف آماده خوری می کنه!(./ ب( پارامسی 
جاندار تک یاخته آغازی اس�ت )یاخته های متعدد ندارد(. / ج( برخی جانوران مواد غذایی را از س�طح بدن به صورت گوارش یافته جذب می کنند و خود، آنزیم های گوارشی 

ندارند )مثل کرم کدو(. / د( کرم کدو فاقد دهان است و هیچ نوع گوارشی برای مواد غذایی ندارد.
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الف( درست است. پارامسی به کمک حرکت مژک های خود مواد را به حفرۀ دهانی منتقل می کند. / ب( نادرست است. واکوئول غذایی در سیتوپالسم 
حرکت دارد ولی هنوز آنزیم برای گوارش ش�یمیایی ندارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. پس از اتصال کافنده تن ها به واکوئول غذایی، آنزیم های درون کافنده تن ها وارد واکوئول 
غذایی ش�ده تا تبدیل به واکوئول گوارش�ی بش�وند )نه برعکس(. / د( نادرست است. با توجه به ش�کل، به هر واکوئول غذایی چندین کافنده تن متصل شده که آنزیم های 

خود را به درون آن می ریزند. / ه ( نادرست است. مواد دفعی جاندار از منفذ دفعی مجزا و غیرمشترک با حفرۀ دهانی خارج می شود. 

تک یاختگان از سطح یاخته هر ماده مورد نیازی را جذب می کنند.
کرم کدو پریاخته ای، دهان و دستگاه گوارش ندارد و از سطح بدن، مواد الزم را جذب می کند. جذب از سطح یاخته یا بدن

باکتری ها و قارچ ها فقط گوارش برون یاخته ای دارند.

یک یاختۀ مژک دار با حفرۀ دهان یاخته ای و منفذ دفعی اختصاصی دارند.
حرکت مژک ها، غذا را از محیط به حفرۀ دهانی منتقل می کند )دهان ندارند(.

در انتهای حفرۀ دهانی، غذا به صورت واکوئول غذایی با آندوسیتوز وارد یاخته می شود.
واکوئول غذایی فاقد آنزیم است و درون سیتوپالسم حرکت می کند تا به لیزوزوم ها برسد.
از ادغ�ام لیزوزوم ه�ا و واکوئول غذایی، واکوئول گوارش�ی حاوی آنزیم های گوارش�ی 

ایجاد می شود.
مواد غذایی درون واکوئول گوارشی، تحت تأثیر آنزیم های لیزوزومی گوارش می یابند.

مواد مفید به مصرف یاخته رسیده و از واکوئول گوارشی خارج می شوند.
مواد دفعی در واکوئول باقی می مانند و واکوئول دفعی ایجاد می کنند.

محتویات واکوئول دفعی از راه اگزوسیتوز از منفذ دفعی یاخته خارج می شوند.
نوعی واکوئول دفعی به نام انقباض شونده برای دفع آب و یون های اضافی دارد.

ک یاخته ای مثل پارامسی
در آغازیانی ت

ت درون یاخته ای
ش، لقط به صور

گوار

سامانۀ تنظیم آب دارند.
یاختۀ یقه دار تاژک دار دارند.

گوارش برون یاخته ای ندارند.
در جانوران پریاخته ای مثل اسفنج دیدد می شود

ف
ش در جانداران مختل

گوار

همۀ موارد نادرست هستند.2011 121
ال�ف( واکوئول ه�ای غذایی بدون آنزیم های کافنده تنی هس�تند و با آندوس�یتوز در انتهای حفرۀ گوارش�ی تش�کیل می ش�وند. / ب( واکوئول های درون 
سیتوپالس�م از حفرۀ دهانی به س�مت منفذ دفعی حرکت می کنند )نه به س��مت حفرۀ دهانی(. / ج( مواد گوارش یافته توس�ط آنزیم ها از واکوئول گواریش )نه غذایی( خارج 
شده و وارد مادۀ زمینه ای سیتوپالسم می شوند. / د( واکوئول دفعی، مواد گوارش نیافته را برای خروج از یاخته به سمت منفذ دفعی هدایت می کند ولی فقط مواد دفعی از 

یاخته خارج می شوند و خروج خود ریزکیسه صورت نمی گیرد. 

واکوئول غذایی مقدار سطح غشای پارامسی را کاهش می دهد ولی واکوئول دفعی آن را به حالت اولیه برمی گرداند. 
فقط مورد )ب( نادرست است. 2021 111

الف( درست است. با توجه به شکل کتاب، یاخته های تاژک دار در الیه دروین بدن هیدر قرار دارند )البته تاژک و مژک، همواره در هر جانداری به سمت 
بیرون یاخته هستند(. / ب( نادرست است. یاخته های بدن هیدر برخالف پارامسی منفذ ورودی و خروجی مواد ندارند )در هیدر، حفرۀ دهانی برای هر یاخته نداریم و جذب 
از هر قسمت یاخته انجام می شود(. / ج( درست است. برخی یاخته های حفرۀ گوارشی، آنزیم ترشح کرده و به این صورت در گوارش برون یاخته ای نقش دارند و برخی دیگر 
که تاژک دار هم هستند در درون بری و گوارش نهایی به صورت درون یاخته ای مؤثر می باشند./ د( درست است. یاخته های حفرۀ گوارشی در ادامه، گوارش درون یاخته ای 

انجام می دهند پس گوارش مواد در خارج یاخته یعنی درون حفرۀ گوارشی هنوز کامل نشده است و به مونومر تبدیل نشده اند. 

در بی مهرگانی مثل هیدر )مرجان ها( به صورت کیس�ۀ منشعب 
دارای یک سوراخ ورودی و خروجی غذا وجود دارد.

ابتدا گوارش برون یاخته ای با ترش�ح آنزیم در درون کیس�ه دارند 
ولی گوارش نهایی درون یاخته ها صورت می گیرد.

یاخته ه�ای بیگانه خوار )فاگوس��یتوز ( به هم�راه واکوئول های غذایی 
گوارش دهنده دارند.

در هی�در، یاخته ه�ای ت�اژک دار، وظیفۀ آندوس�یتوز ذرات غذایی 
گوارش یافته را دارند.

در هیدر و کرم آزادزی پالناریا نیز وجود دارد.
گردش مواد آن ها نیز عالوه بر گوارش، در همین کیسه و انشعابات آن انجام می شود.

گوارش برون و درون یاخته ای دارند.

حفر ۀ )کیسه(گوارشی

ش برون یاخته ای
گوار

C
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C

نکته

C

حفرۀ1گوارشی 60 
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لو

جاندار مش�خص ش�ده پارامس�ی اس�ت و موارد به ترتیب، )الف( واکوئول غذایی، )ب( واکوئول گوارش�ی و )ج( واکوئول دفعی می باشند. واکوئول گوارشی در 2031 121
یاخته های الیۀ داخلی هیدر نیز برای گوارش درون یاخته ای ایجاد می شوند )البته اغلب یاخته های این الیه که تاژک دار هم هستند به درون بری غذا مبادرت می کنند(. 

گزینۀ )1(: واکوئول )الف( در انتهای حفرۀ دهانی )نه دهان( تشکیل می شود. / گزینۀ )3(: در واکوئول دفعی مواد گوارش نیافته قرار دارد و آنزیم ها 
در آن فعال نیس�تند )فعالیت آنزیم های گوارش��ی فقط در واکوئول های گوارشی جاندار می باشد(. / گزینۀ )4(: پارامسی یوکاریوت است و شبکۀ آندوپالسمی متشکل 

از کیسه ها و لوله های سیتوپالسمی دارد.
هیدر و سایر جانورانی که گوارش برون یاخته ای دارند، باید برخالف پارامسی محلی برای فعالیت آنزیم های برون یاخته ای خود داشته باشند. 2041 12

گزینۀ )1(: کرم کدو گوارش ندارد. / گزینۀ )3(: پارامسی اندام ویژۀ گوارشی ندارد )تک یاخته ای است(. / گزینۀ )4(: هیدر مانند کرم کدو، پریاخته ای است و عالوه 
بر یاخته، حداقل سطح سازمان یابی بافت را دارد. 

ذرات غذایی در کیسۀ گوارشی هیدر با مصرف انرژی و به صورت درون بری با ریزکیسۀ غشایی به برخی یاخته ها وارد می شوند )نه انتقال فعال چون فرایند 2051 141
انتقال فعال، نمی تواند ریزکیسه پدید آورد(.

گزینۀ )1(: هر یاختۀ تاژک دار می تواند با درون بری ریزکیس�ۀ غش�ایی تولید کند. / گزینۀ )2(: هیدر، حفرۀ گوارش�ی دارد که دارای یک منفذ دهانی و 
دفعی مشترک است. / گزینۀ )3(: گوارش اولیه غذای هیدر، در درون حفره و خارج از یاخته های الیۀ داخلی صورت می گیرد.

موارد )الف( و )ج( نادرست هستند.2061 111
الف( نادرست است. آنزیم های درون یاخته ای در الیۀ دروین بدن هیدر قرار دارند که قادر به گوارش نهایی غذا هستند. / ب( درست است. هر یاختۀ 
بدن هیدر مثل هر یاختۀ زندۀ دیگر می تواند آنزیم درون یاخته ای تولید کند. / ج( نادرس�ت اس�ت. گوارش نهایی غذا در یاخته های هیدر و به صورت درون یاخته ای ولی 

در واکوئول های گواریش )نه غذایی( انجام می شود )واکوئول غذایی آنزیم هیدروالز کننده ندارد(.
فقط مورد )د( درست است.2071 1211

  الف( نادرست است. شروع گوارش مکانیکی از آرواره ها است که اطراف دهان هستند )طبق متن کتاب غذای خرد شده در آرواره ها را وارد دهان 
می کند(. / ب( نادرست است. غذای نرم و ذخیره در چینه دان ابتدا به پیش معده وارد می شود که بخش کوچک دندانه دار است )نه بزرگ(. / ج( نادرست است. در ملخ، 
هم جذب غذا )در معده( و هم آب و یون ها )در روده( بعد از کیس�ه های معده رخ می دهد. / د( درس�ت اس�ت. پیش معده دندانه دارد و گوارش مکانیکی انجام می دهد ولی 

تولید آنزیم ندارد )آنزیم های آن توسط معده و کیسه های آن تأمین می شود(.

حشرۀ گیاه خوار است که شروع هضم مکانیکی را توسط آرواره های اطراف دهانی 
انجام می دهد.

غدد بزاقی آن در زیر چینه دان واقع اس�ت که همگی در انتها ترش�حات خود را با 
یک مجرا به دهان وارد می کنند.

در انتهای مری آن، چینه دان حجیمی وجود دارد که عالوه بر ذخیره و نرم کردن 
غذا، ادامه هضم شیمیایی کربوهیدرات را انجام می دهد.

ملخ
بعد از چینه دان، بخشی کوچک با دیوارۀ دندانه دار به نام پیش معده، هضم مکانییک را ادامه می دهد.

آنزیم های معده و کیسه های معده به پیش معده رسیده تا در پیش معده با هضم شیمیایی، ذرات ریز غذایی ایجاد شود.
جذب غذای آن در معده و جذب آب در روده صورت می گیرد.

در اطراف رودۀ آن ها لوله های مالپیگی وجود دارد که امالح، آب و اوریک اسید را وارد روده می کند.
جذب آب و یون ها در راست روده انجام شده و مدفوع به همراه مادۀ زائد نیتروژن دار خارج می شود )ملخ سنگدان ندارد (.

پاهای عقبی آن از پاهای جلویی بلندتر می باشند.

جانور دارای حفرۀ گوارشی را هیدر و جانور دارای کیسه های معدی را ملخ در نظر بگیرید )هیدر مانند ملخ، گوارش را به صورت برون یاخته ای شروع می کند(.2081 141
گزینۀ )1(: ملخ در اطراف دهان خود آرواره دارد )نه بازو(. / گزینۀ )2(: هیدر پا ندارد که عقبی ها بلندتر از جلویی ها باشند!! )در حشرات پاهای عقبی 

از جلویی بلندتر می باشند(. / گزینۀ )3(: هم هیدر و هم ملخ یوکاریوت هستند و یاخته هایی دارای دستگاه گلژی با کیسه های روی هم دارند.
معدۀ ملخ اولین بخشی است که غذا را جذب می کند. این قسمت آنزیم های گوارشی خود را وارد پیش معده می کند تا در آنجا به گوارش شیمیایی بپردازند.2091 141

گزینۀ )1(: آنزیم های معده در پیش معده فعالیت دارند ولی جذب غذا در معده صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: گوارش مکانیکی غذا را آرواره ها آغاز 
می کنند که نقش ذخیره کردن غذا را ندارند. / گزینۀ )3(: بین معده و راست روده، بخش رودۀ ملخ قرار می گیرد که برخالف پیش معده، دندانه دار نیست.

دقت کنید که بخش )الف( کیسه های معده، )ب( پیش معده و )ج( راست روده ملخ می باشد که کیسه های معده برخالف پیش معده، دندانه دار نمی باشند.2101 1211
گزینۀ )1(: آنزیم های تولید ش�ده در کیس�ه های معده در پیش معده به فعالیت می پردازند. / گزینۀ )3(: در راس�ت روده همانند پیش معده می تواند 
مواد گوارش نیافته وجود داشته باشد که در نهایت مدفوع را ایجاد می کنند )در پیش معده، همۀ مواد، گوارش نیافته هستند(. / گزینۀ )4(: در بدن انسان، رودۂ بزرگ وظیفۀ 

 آبگیری را دارد و مدفوع جامد را وارد راست روده می کند.

موارد )الف( و )ج( صحیح اس�ت. اگر به ش�کل لولۀ گوارش پرنده دقت کنید، کبد را بین چینه دان و س�نگدان و در زیر معده مش�اهده می کنید که به ابتدای 2111 121
رودۀ باریک راه دارد.

الف( درست است. کبد انسان به کیسه صفرا راه دارد ولی کبد پرنده مستقیمًا به رودۀ باریک راه دارد. / ب( نادرست است. کبد پرنده، در زیر معده 
و بخش�ی از س�نگدان اس�ت. / ج( درست است. با توجه به شکل مشخص است. / د( نادرست است. با توجه به ش�کل چینه دان حجیم ترین بخش دستگاه گوارش پرندۀ 

دانه خوار است.
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لولۀ گوارشی شامل دهان  مری  چینه دان بزرگ  معده  سنگدان بزرگ  رودۀ باریک  رودۀ بزرگ  مخرج دارد.
کبد آن در زیر سنگدان قرار دارد که مواد خود را وارد رودۀ باریک می کند.

معدۀ آن بین چینه دان و سنگدان قرار دارد و لوله ای شکل باریک است.
نکته: چینه دان به ذخیره و نرم کردن غذا کمک می کند و سبب می شود تا جانور با دفعات کمتر تغذیه، انرژی مورد نیاز خود را فراهم کند.

 پرند ۀ دانه خوار

کیس�ه های هوادار اطراف ش�ش، قل�ب چهارحفره ای، کلیه های پیچیده و نس�بت مغ�ز به وزن بدن 
باالیی دارند.

نکته: سنگدان
بخش  عقبی معده است.

ماهیچه ای است.
سنگریزه هایی برای هضم مکانیکی دارد.

نکته: سلوالز توسط اغلب جانوران برخالف باکتری ها، ساخته نمی شود.
کلیه هایی با توانایی بازجذب آب فراوان دارند.

در جانوران دارای سنگدان، این اندام از بخش عقیب معده تشکیل شده )مثل پرنداگن دانه خوار( که فرایند آسیاب کردن به وسیله سنگ ریزه های موجود در 2121 141
آن تسهیل می شود.

گزینۀ )1(: جانورانی مثل هیدر دارای حفرۂ گواریش می باشند و بخشی از گوارش را به صورت برون یاخته ای انجام می دهند )ولی لولۀ گوارش ندارند(. 
/ گزین�ۀ )2(: ک�رم ک�دو فاقد لولۀ گوارش اس�ت و گوارش مواد غذایی از هی�چ نوعی نیز ندارد. / گزینۀ )3(: در ملخ بالفاصله پس از چین�ه دان، پیش معده قرار دارد ولی 

گوارش در روده انجام نمی شود.
در ش�کل، بخش )الف( چینه دان، )ب( کبد، )ج( س�نگدان و )د( رودۀ بزرگ اس�ت. کبد در انس�ان مستقیمًا 2131 121

ترشحات خود را وارد روده نمی کند.
گزینۀ )1(: در انس�ان بخش چینه دان نداریم!! / گزینۀ )3(: در انسان سنگدان نداریم!! / گزینۀ )4(: 

رودۀ بزرگ انسان سه قسمتی است و با رودۀ کور و شاخۀ باالروی آن از سمت راست بدن آغاز می شود.

اندام هم نام با بخش )د( در انس�ان رودۀ بزرگ اس�ت که بنداره ندارد )فکر کنم جفتمون خس��ته شدیم از بس که تو راست روده رو بخشی از رودۀ بزرگ گرفتی!! 2141 141
اگرم نگرفتی که دمت گرم(.

گزینۀ )1(: چینه دان در ملخ هم قادر به جذب مواد نیس�ت. / گزینۀ )2(: کبد در س�مت راس��ت بدن انس�ان قرار دارد )نه چپ(. / گزینۀ )3(: ملخ 
سنگدان ندارد.

موارد )الف( و )ب( نادرست هستند.2151 131111
الف( نادرست است. در نشخوارکنندگان گوارش میکروبی در سیرابی و قبل از گوارش آنزیمی )در شیردان( آغاز می شود. / ب( نادرست است. هم سیرابی 
 و هم نگاری مواد غذایی را در بلع اول و دوم دریافت می کنند. / ج( درس�ت اس�ت. ش�روع فعالیت آنزیم های گوارش�ی خود جانور نش�خوارکننده، در ش�یردان انجام می شود. / 

د( درست است. میکروب های فراوانی در تجزیۀ سلولز غذای خورده شده در این جانوران نقش دارند که بیشتر در سیرابی تراکم یافته اند و آنزیم سلوالز ترشح می کنند. 

13111 سیرابی و نگاری برخالف شیردان و هزارال در هر دو بلع جانور نقش دارند )گزینۀ )3( مقایسۀ شیردان با سیرابی است(.2161
گزین�ۀ )1(: س�یرابی برخالف ش�یردان در هر دو بلع نقش دارد. / گزین�ۀ )2(: نگاری برخالف هزارال در هر دو بلع نق�ش دارد. / گزینۀ )4(: در بین 

بخش های مختلف معده نشخوارکنندگان، فقط سیرایب به مری راه دارد که برخالف هزارال )محل آبگیری( در هر دو بلع جانور نقش دارد.
منظور سؤال سیرایب است که پس از بلع دوم غذای مایع شده پس از گوارش میکروبی را به بخش دیگر معده به نام نگاری منتقل می کند. اگر به شکل کتاب 2171 14

دقت کنید، پس از بلع دوم مواد به مدت خیلی کم و مسیر کوتاهی از سیرابی به نگاری می روند و سپس به هزارال می رسند )مسیر آبی شلک کتاب(.
گزین�ۀ )1(: غ�ذای نیم�ه جوی�ده هنوز حالت مایع پی�دا نکرده و حالت مایع زیادی ندارد )س��ؤال در مورد عملی پس از بلع دوم و نش��خوار اس��ت(. / 
گزینۀ )2(: غذا از س�یرابی مس�تقیمًا به هزارال فرس�تاده نمی ش�ود و غذا، هنوز به طور کامل جویده نش�ده اس�ت. / گزینۀ )3(: س�یرابی محل گوارش میکرویب غذا توسط 

آنزیم های باکتریایی است )نه گوارش آنزیمی جانور(.
همۀ موارد درست هستند. 2181 111

الف( هزارال وظیفۀ آبگیری دارد و غذای نیمه جامد را برای گوارش آنزیمی به شیردان منتقل می کند. / ب( هزارال و شیردان در بلع اول مواد دریافت 
 نمی کنند و مس�تقیمًا به مری راه ندارند. / ج( س��یرایب مدنظر قس�مت اول اس�ت که به صورت کیسۀ بزرگی می باش�د در حالی که اتاقک الیه الیه مربوط به هزارال است. / 

د( سیرابی مستقیمًا به مری راه دارد و بزرگ ترین قسمت معدۀ گاو است.
غذای کاماًل جویده شده پس از بلع دوم، از بخش کوچکی از سیرابی می گذرد که در این حالت مایع تر می شود )رد گزینۀ )1( و درستی گزینۀ )3((.2191 1311

گزینۀ )2(: غذای کاماًل جویده شده پس از عبور از سیرابی به نگاری می رود و از آنجا به هزارال وارد می شود. / گزینۀ )4(: گوارش میکروبی این غذا، 
پیش از ورود به هزارال برای آبگیری، تمام شده است.
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وم
ل د

لو

گاو  مث�ل  پس�تاندارانی 
و گوس�فند هس�تند ک�ه 
معدۀ چهار قسمتی دارند

 1 سیرابی

کیسۀ بزرگ معده برای هضم مکانیکی و شیمیایی می باشد.
دوبار غذا از مری به آن وارد می شود )یک بار هم موقع نشخوار از ناگری به آن می رسد(.

پر از میکروب برای هضم سلولز می باشد.
درون آن، غذا به کمک میکروب ها، حرارت بدن، ترش�ح مایعات و حرکات خود سیرابی تا حدودی 

گوارش می یابد.
پس از نشخوار سبب مایع شدن مواد بلعیده شده می شود.

در بلع اول، مادۀ غذایی محیط آن را طی می کند تا به نگاری برسد.
هضم میکروبی را قبل از هضم شیمیایی جانور آغاز می کند.

 2 نگاری
بخش کوچک پس از سیرابی و نزدیک به مری می باشد.

همانند سیرابی، مواد غذایی پس از بلع اول و دوم از سیرابی به آن وارد می شود.
در بلع اول مسیر غذا در آن صعودی است تا به سیرابی برسد.

 3 هزارال
یک اتاقک الیه الیه برای جذب آب می باشد.

غذا، یک بار و پس از نشخوار از راه نگاری، وارد آن می شود.
مسیر غذا در آن نزولی است تا به شیردان برسد.

 4 شیردان
معده واقعی و محل آنزیم های گوارشی جانور می باشد.

غذا، یک بار و پس از نشخوار از هزارال به آن وارد می شود.
غذای هضم شده را با مسیر صعودی به رودۀ باریک وارد می کند.

ش نشخوارکنندگان
لول ﹦ گوار

به سرعت غذا می خورند.
در محیط امن و مناسب با نشخوار به جویدن کامل می پردازند.

در بلع اول،  غذای نیمه جویده را به سرعت وارد سیرابی می کنند.
هضم میکروبی را در سیرابی قبل از هضم آنزیمی جانور در شیردان انجام می دهند.

وجود میکروب ها در سیرابی آن ها برای گوارش سلولز الزامی است.
به دلیل تولید متان زیاد در لولۀ گوارش آن ها، در گرم شدن کرۀ زمین مؤثرند.

رودۀ باریک )جذب غذا( شیردان )گوارش آنزیمی (رودۀ بزرگ و راست روده مخرج

بلع اول )به سرعت(دهان )جویدن اولیه و نااکمل(دوبار بلع دارند

هزارال )جذب آب(

مری

سیرابی )مایع تر می شود(

سیرابی  نگاری )هضم میکروبی(

نگاریمری

گوارش نیمه کاره به کمک حرارت و حرکات بدن و مایعات

بلع دوم

استراحت جانور

دهان )جویدن مجدد (

شروع نشخوار وارد سیرابی شده مری

س�لولز در لولۀ گوارش نش�خوارکنندگان، به صورت برون یاخته ای در سیرابی هیدرولیز می ش�ود ولی گلیکوژن ذخیره ای آن ها به صورت درون یاخته ای تجزیه 2201 131
می گردد، چون گلیکوژن در غذای این جانور نیست. در این جانوران گلوکزهای اضافی جذب شده آن ها که حاصل تجزیۀ سلولز و نشاسته بوده است در کبد و ماهیچه به  

صورت گلیکوژن برای روز مبادا ذخیره می شوند. 
گزینۀ )1(: در این جانوران گلیکوژن فقط درون یاخته ای هیدرولیز می شود و گوارش درون یاخته ای سلولز و برون یاخته ای گلیکوژن ندارند. / گزینۀ )2(: نشاسته 
 که قند ذخیره گیاهی اس�ت، در این جانوران هیدرولیز درون یاخته ای ندارد بلکه در ش�یردان به صورت برون یاخته ای توس�ط آمیالز خود جانور هیدرولیز می ش�ود. / گزینۀ )4(: 

در غذای این جانوران گیاه خوار، قطعًا نشاسته هم وجود دارد که همانند سلولز گوارش برون یاخته ای دارد )مشلک، قید »برخالف« است که باید »همانند« می بود(.
منظور سؤال هزارال در نشخوارکنندگان است که مواد پس از جویده شدن کامل نهایتًا از راه نگاری وارد آن شده اند.2211 131

گزینۀ )1(: خود هزارال اتاقک الیه الیه است )نه قبل از آن(. / گزینۀ )2(: گوارش میکروبی قبل از ورود به هزارال و پس از بلع اول در سیرابی انجام 
گرفته است. / گزینۀ )4(: با توجه به مسیر عبور مواد در هزارال، مواد آن از ابال به اپیین به سوی شیردان حرکت دارند.

موارد )الف( و )ج( صحیح هستند.2221 1211

الف( درس�ت اس�ت. غذای نیمه جویده بین س�یرابی و نگاری انتقال دوطرفه دارد )ابتدا از س��یرابی به ناگری و سپس از ناگری به سیرابی می آید 
تا به مری برگردد(. / ب( نادرس�ت اس�ت. غذا از بخش هزارال )ج( دوباره برگردانده نمی ش�ود. / ج( درس�ت اس�ت. آنزیم های میکروبی تجزیه کنندۀ س�لولز در بخش 
س�یرابی به طور تقریبًا کامل و مؤثر باعث گوارش میکروبی غذا می ش�وند اما در بلع دوم، مدت زیادی در س�یرابی نمی مانند. / د( نادرس�ت است. در سیرابی و شیردان هر 
دو آنزیم های هیدرولیزکننده بر روی غذا اثر می کند. در س�یرابی، هیدرولیز را س�لوالزهای میکروبی انجام می دهند ولی در ش�یردان این عمل توسط آنزیم های خود جانور 

صورت می گیرد. 
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67 با توجه به ش�کل مقابل، معدۀ چهارقسمتی در گوسفند یا نشخوارکنندگان متوجه می شوید که 2231 111
جهت مواد غذایی چگونه اس�ت. غذای نیمه جویده، وارد ش�ده به نگاری، مسیر صعودی را طی می کند تا 
دوب�اره وارد س�یرابی و به مری وارد ش�ود و نهایتًا توس�ط ده�ان، به طور کامل جویده ش�ود. غذای درون 

شیردان هم برای وارد شدن به روده، رو به باال حرکت می کند.
گزینۀ )2(: غذای نیمه جویده شده )طی بلع اول(، وارد هزارال نمی شود. / گزینۀ )3(: 
غذای کاماًل جویده شده فقط وارد بخش کوچیک از سیرابی می شود تا به نگاری برسد. / گزینۀ )4(: غذای 

کاماًل جویده از بخش ابالی نگاری وارد هزارال می شود.
فقط مورد )د( عبارت را به نادرستی تکمیل می کند.2241 1411

الف( درس�ت اس�ت. کبد در گنجش�ک در سطح پایین تر از س�نگدان قرار دارد. / ب( درست است. در ملخ کیس�ه های معده وجود دارد ولی سنگدان 
ندارد./  ج( درست است. ملخ سنگدان ندارد. / د( نادرست است. در پرندۀ دانه خوار که نوعی مهره دار است سنگدان بین معده و روده است.

در شکل، بخش A = نگاری، B = سیرابی، C = شیردان و D = هزارال است. 2251 121
 همان طور که می دانید سیرایب محل اصلی تجزیه سلولز و انجام گوارش میکروبی نشخوارکنندگان است )درستی گزینۀ )2((.

گزینۀ )1(: بیش�تر جذب آب در هزارال اس�ت )نه ناگری(. / گزینۀ )3(: گوارش میکروبی در س�یرابی )B( و آنزیمی در شیردان )C( است )نامرد هیچ 
کدوم تو هزارال نیستن!!(. / گزینۀ )4(: شیردان، معدۀ اصلی و محل آغاز گوارش آنزیمی است ولی جذب پس از آن در روده رخ می دهد.

در پرندۀ دانه خوار بین چینه دان و سنگدان، معدۀ لوله ای شکل قرار گرفته است که مواد را ابتدا به بخش عقبی حجیم شده خود، یعنی سنگدان وارد می کند.2261 141
گزینۀ )1(: در ملخ، چینه دان در باالی غدد بزاقی است که آنزیم گوارشی برون یاخته ای تولید نمی کند )ساختن و وارد کردن آنزیم ها به پیش معده، 
توسط معده و کیسه های معده صورت می گیرد(. / گزینۀ )2(: بین هزارال و شیردان، ساختار دیگری از معدۀ گوسفند وجود ندارد. / گزینۀ )3(: کولون باالرو و پایین رو مدنظر 

است که پرز ندارند ولی دارای یاخته های ترشح کنندۀ مادۀ مخاطی می باشند.
در گاو در ساختار لولۀ گوارش بخش چینه دان دیده نمی شود و هزارالی الیه الیه نقش آبگیری از غذای مایع شده را دارد )البته سیرابی اگو به ذخیره و نرم کردن 2271 13111

مواد می پردازد(.

گزین�ۀ )1(: چین�ه دان پرنده بین مری و معده اس�ت ک�ه هر دو در محل اتصال خود با چینه دان، لوله مانند هس�تند. / گزین�ۀ )2(: در ملخ، چینه دان 
حجیم ترین بخش لولۀ گوارش است. / گزینۀ )4(: در ملخ چینه دان در باالی غدد بزاقی قرار دارد.

منظور سؤال نشخوارکنندگان هستند که در فعالیت آخر فصل از شما آن را سؤال کرده است. 2281 1211
الف( درس�ت اس�ت. در نش�خوارکنندگان ابتدا گوارش میکروبی در س�یرابی و سپس گوارش آنزیمی در ش�یردان انجام می شود. / ب( نادرست است. 
پس�تانداران س�نگدان ندارند. / ج( نادرست اس�ت. این عبارت و داشتن پیش معده، ویژۀ ملخ است. / د( درست است. سیرابی بزرگ معدۀ آن ها به نگاری و مری راه دارد 

نه روده! 
غشای پایه تشکیل شده است از پروتئین که یک نوع مولکول زیسیت است و گلیکوپروتئین )کربوهیدرات + پروتئین( که حاوی دو نوع مولکول زیستی می باشد 2291 14

پس جملۀ مورد نظر اندرست است ولی هر چهار عبارت )الف( تا )د( صحیح هستند. 
الف( درست است. منظور کلسرول است که در ساختار لیپوپروتئین های وارد شده به خون نیز وجود دارد. / ب( درست است. مولکول های پروتئینی 
و فس�فولیپیدی در انتقال مواد نقش دارند که در ش�بکۀ آندوپالس�می )از لوله و کیسه( تولید می شوند. / ج( درست است. فراوان ترین لیپید غذا، تری گلیرسیدها و فراوان ترین 
لیپید غش�ا، فس��فولیپیدها هس�تند که اسید چرب آن ها به گلیسرول متصل اس�ت )در چربی، هر سه اسید چرب و در فسفولیپید هم، هر دو(. / د( درست است. همۂ جانوران 

مقداری از انرژی غذا را به صورت گرما از دست می دهند )این یکی از 7 ویژگی جانداران بود(. 
موارد )ب( و )ج( نادرست هستند.2301 131

ال�ف( درس�ت اس�ت. جهت حرکت مواد در حفرۀ گوارش�ی هی�در که یک منفذ ب�ه بیرون دارد، 
دوطرفه است )چون لولۀ گوارش تشکیل نشده است(. / ب( نادرست است. تاژک و مژک همواره زوائد سیتوپالسمی 

به س�مت خارج یاخته می باش�ند ولی تاژک های یاخته های هیدر به س�مت حفرۀ گوارش�ی که درون بدن می باشد قرار 
دارند و مژک های پارامس�ی به س�مت بیرون یاخته هستند. / ج( نادرس�ت است. با توجه به شکل کتاب بین دو الیۀ 
داخلی و خارجی حفرۀ گوارش�ی هیدر الیه ای وجود دارد که در س�ال یازدهم می خوانید که ماهیچه ای اس�ت و تحت 
کنترل ش�بکۀ عصبی س�اده قرار دارد. / د( درس�ت اس�ت. با توجه به ش�کل، هیدر دارای یک دهان و منفذ خروجی 

مشترک است که اطراف آن تعدادی بازو قرار دارد. 
فقط مورد )ب( عبارت را درست تکمیل می کند. منظور سؤال ملخ است که با توجه به شکل کتاب، غده های بزاقی آن در زیر چینه دان قرار دارند. 2311 121

الف( نادرس�ت اس�ت. ملخ دارای کیس�ه »های« معده است )بیش از یک کیسۀ گوارشی(. / ب( درست اس�ت. پیش معده در ملخ، بخش کوچک با 
دیوارۀ دندانه ای می باشد. / ج( نادرست است. معده بین کیسه های معدی و روده قرار دارد )ملخ سنگدان ندارد!(. / د( نادرست است. روده به معده و راست روده متصل 

است )نه چینه دان(.
موارد )ب(، )ج( و )د( صحیح می باشند. جانورانی که گوارش نهایی غذا را خارج یاخته انجام می دهند و گوارش درون یاخته ای مواد غذایی ندارند، لولۂ گوارش 2321 131

دارند و می توانند بی مهره )حشرات( و یا همۀ مهره داران باشند. 
الف( نادرست است. این جانوران حفرۀ گوارشی ندارند. / ب( درست است. جانوران دارای لولۀ گوارش، دهان را به عنوان منفذ ورودی غذا و مخرج 
را به عنوان منفذ خروجی مواد به صورت مجزا دارند. / ج( درست است. همۀ جانوران و قارچ ها توانایی ذخیرۀ گلوکز اضافی به صورت گلیکوژن دارند. / د( درست است. 

محیط داخلی شامل خون، لنف، مایع میان بافتی و یا همولنف است )از یاخته ها، فقط یاخته های خونی و لنفی در محیط داخلی دیده می شوند(.
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همۀ موارد نادرست هستند )سؤال در مورد ملخ می باشد که پیش معده با بخش دندانه دار کوچک دارد(.2331 141
الف( چینه دان در ملخ، محل جذب و گوارش ش�یمیایی نیس�ت. / ب( پاهای عقیب در ملخ بزرگ تر از پاهای جلویی اس�ت. / ج( کیس�ه های معده بین 
معده و پیش معده است و به روده اتصال ندارد )در فصل 5 می خوانید که به رودۀ حشرات، لوله های دفعی به نام مالپیگی وارد می شود(. / د( از فصل قبل به یاد دارید که 
نباید چربی را با لیپید اش�تباه کنید. در حقیقت چربی و روغن نوعی لیپید به نام تری گلیس�رید هس�تند که ذخیرۀ انرژی دارند. لیپیدهایی که در غش�ای یاختۀ جانوری به 

کار می روند، فسفولیپیدها و کلسترول می باشند. 
همۀ موارد نادرس�ت هستند. در شکل مقابل بخش )الف( بازوها، )ب( دهان و )ج( مقطع 2341 141

بدن هیدر است. 
مورد اول( شروع گوارش مکانیکی ملخ، از آرواره ها در خارج دهان انجام می شود. / 
مورد دوم( بخش )الف( بازوهای هیدر هستند که یاخته های آن برخالف برخی یاخته های مقطع بدن آن 
)ج(، در درون بری ذرات غذایی و گوارش نهایی غذا نقش�ی ندارند. / مورد س�وم( همۀ یاخته های مقطع 
بدنی هیدر تاژک دار نیس�تند. / مورد چهارم( در حفرۀ گوارش�ی وس�ط بدن، گوارش ابتدا برون یاخته ای 

و سپس درون یاخته ای است )ولی چندبار گفتم که درون یاخته گوارش ماکنیکی نداریم!! بی دقت!(. 
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند )حتماً می دونید که باید خیلی خیلی زیاد به قید »برخی« در متن سؤال دقت کنید!(.2351 111

الف( نادرست است. همۂ جانوران دارای چینه دان، لولۀ گوارش دارند )نه برخی!( )البته برعکسش درست می شد(. / ب( نادرست است. همۂ جانوران 
 دارای لولۀ گوارش، مخرج دارند )نه برخی!(. / ج( درست است. نمی توان گفت داشتن کبد در تمامی جانوران دارای لولۀ گوارش و روده دیده می شود )مثالً ملخ کبد ندارد(. / 

د( نادرست است. همۂ جانوران دارای گوارش برون یاخته ای، دهان دارند )حتی هیدر!(.
در ش�کل، بخش )الف( س�نگدان، )ب( رودۀ بزرگ و )ج( چینه دان اس�ت )چینه دان برخالف س��نگدان مواد غذایی را خرد نمی کند بلکه آن ها را ذخیره و نرم 2361 121

می کند تا بهتر گوارش شیمیایی بیابند(.
گزینۀ )1(: اتفاقًا بخش )الف( که س�نگدان اس�ت، ماهیچه های قوی برای آس�یاب کردن غذا دارد. / گزینۀ )3(: کبد پرنده به ابتدای رودۀ باریک راه 

دارد )نه رودۀ بزرگ(. / گزینۀ )4(: چینه دان در آسیاب کردن غذا نقشی ندارد و محل ذخیره و نرم کردن غذا است و فاقد سنگریزه می باشد.
در پیش معده که محل دندانه دار لولۀ گوارش اس�ت و مواد را خرد می کند، آنزیم گوارش�ی ترش�ح نمی ش�ود ولی معده و کیسه های معده آنزیم های خود را به 2371 141

درون پیش معده می فرستند.
گزینۀ )1(: ملخ گیاه خوار است، پس گلیکوژن که قند ذخیره ای جانوری است را از محیط دریافت نمی کند )البته خودش توانایی تولید و ذخیرۀ لگیکوژن 
دارد(. / گزینۀ )2(: کرم کدو لولۀ گوارش ندارد و جذب غذای آماده را از سطح بدن دارد. / گزینۀ )3(: در پرنده، کبد و سنگدان از دو مجرای مجزا مواد خود را وارد رودۀ 

باریک می کنند.
در ش�کل مقابل، بخش A = غدد بزاقی، B = چینه دان، C = پیش معده، D = کیس�ه های 2381 131

معده، E = معده، F = روده و G = راست روده است )در دستاگه گوارش ملخ محل جذب اصلی غذا معده 
)E( است ولی در انسان، جذب اصلی غذا در روده صورت می گیرد(.

گزینۀ )1(: هم معدۀ ملخ و هم معدۀ انسان توانایی تولید آنزیم های گوارشی دارند 
)ک��ه می دانید آنزیم های معدۀ ملخ به پیش معده می روند و فعالیت می کنند(. / گزینۀ )2(: غدد بزاقی 
در انس�ان برخالف ملخ، اب مجراهای مجزا به دهان راه دارند. / گزینۀ )4(: راس�ت روده در انسان دارای 
دو بن�داره در یک انتهای خود اس�ت )ابتدای راس��ت رودۀ انس��ان که در تماس ب��ا کولون پایین رو 

می باشد، فاقد بنداره است(.
در دستگاه گوارش پرندگان کبد مستقیمًا به رودۀ باریک راه دارد.2391 141

گزینۀ )1(: در دستگاه گوارش پرندۀ دانه خوار، بعد از چینه دان، اول معده و سپس سنگدان است. / گزینۀ )2(: در گوسفند پیش معده وجود ندارد و 
این معده است که به گوارش سلولز می پردازد. / گزینۀ )3(: در معدۀ انسان گوارش نشاسته انجام نمی شود.

عبارات )الف( تا )ج( نادرست هستند. 2401 131
ال�ف( نادرس�ت اس�ت. در نش�خوارکنندگان، ه��زارال کار رودۀ ب�زرگ انس�ان یعنی آبگیری را انج�ام می دهد )نه ش��یردان یا همان مع��دۀ واقعی!(. / 
ب( نادرست است. رودۀ بزرگ در انسان آنزیم گوارشی ترشح نمی کند. / ج( نادرست است. رودۀ بزرگ انسان پرز ندارد. / د( درست است. رودۀ بزرگ در انسان تعداد 

کمی پیچ خوردگی در کولون ها و تبدیل جهت آن ها دارد ولی برحسب شکل کتاب و لولۀ گوارش پرنده، رودۀ بزرگ این جانور پیچ خوردگی ندارد.
همۀ موارد نادست هستند )کربوهیدرات مورد نظر سؤال، لگیکوژن است که در همۀ جانوران تولید و ذخیره می شود و در موقع نیاز درون یاخته ذخیره کننده، تجزیه یا 2411 141

هیدرولیز می شود(.

 شاید بگویید جانوران درون لولۀ گوارش خود می توانند نشاسته را نیز تجزیه کنند اما باید توجه کنید که جانوران گوشت خوار، نشاسته نمی خورند.

الف( ملخ گیاه خوار اس�ت و گوارش گلیکوژن را فقط به صورت درون یاخته ای انجام می دهد )چون لگیکوژن نمی خورد(. / ب( درون س�یرابی، س�لولز 
تجزیه می ش�ود )نه لگیکوژن(. / ج( ماهیچه های اس�کلتی )مخطط( و کبد، جایگاه ذخیرۀ گلیکوژن هستند. پس با اینکه در حفرۀ دهان فقط نشاسته به صورت برون یاخته ای 
هیدرولیز می شود ولی درون ماهیچه های مخطط آن، گوارش درون یاخته ای گلیکوژن رخ می دهد. / د( درون شیردان یک جانور گیاه خوار )مثل اگو(، گلیکوژن وجود ندارد 

)چون لگیکوژن یک کربوهیدرات جانوری است و گیاه خواران هم از جانوران تغذیه نمی کنند. از طرفی به هر غذای اگو دقت کنید تا یاد قارچ خوری آن نیفتید(.
سنگدان در گزینۀ )3( مدنظر است که در پرندگان همانند کبد به رودۀ باریک راه دارد. 2421 131

گزینۀ )1(: معدۀ ملخ، جایگاه ویژۀ جذب غذا اس�ت که آنزیم های گوارش�ی ترش�ح ش�دۀ آن در پیش معده فعالیت دارند. / گزینۀ )2(: محل گوارش 
میکروبی گاو، سیرایب است که مواد آن ابتدا به نگاری می روند. / گزینۀ )4(: هیدر لولۀ گوارشی ندارد )کمی دقت و بدون غرور تست زدن خیلی خوبه!(.
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69 فقط مورد )الف( نادرست است )سؤال در مورد ملخ می باشد که چینه دان دارد ولی سنگدان ندارد(.2431 121
الف( نادرست است. ملخ نیز از مواد گیاهی تغذیه می کند و مانند گاو برای تجزیه سلولز به گوارش میکروبی و آنزیم سلوالز نیاز دارد. / ب( درست 
اس�ت. ملخ همانند انس�ان چون مواد گیاهی می خورد، پس به آمیالز برای هیدرولیز نشاس�ته نیاز دارد. / ج( درس�ت اس�ت. همۀ جانوران برای تجزیه گلیکوژن ذخیره ای 
خود به کربوهیدراز درون یاخته ای نیاز دارند. / د( درست است. معده محل جذب غذا در ملخ است پس گوارش تا معده پایان یافته است )اما در پرندۀ دانه خوار و انسان، 

بخش اصلی گوارش، پس از معده است(.
موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند.2441 131

ال�ف( نادرس�ت اس�ت. پرندگان چینه دان دارن�د که برخالف ملخ، کاًل دو پا دارند که آن ها هم باید هم اندازه باش�ند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در ملخ 
چینه دان بعد از مری قرار دارد )نه معده!(. / ج( درست است. هر جانور گیاه خوار برای جذب انرژی کافی از سلولز، نیاز به آنزیم سلوالز دارد که اغلب توسط میکروب ها 
برای آن ها تأمین می ش�ود. / د( نادرس�ت اس�ت. برای تجزیۀ کامل همۀ سلولز خورده ش�ده، وجود میکروب های تولیدکننده آنزیم سلوالز در این جانوران الزم است )سایر 
پلی س��ااکریدها توس��ط آنزیم های جانوری تجزیه می شوند. همچنین انسان هم از گیاهان تغذیه می کند ولی بدون باکتری های سازندۀ سلوالز، مشلکی برایش 

پیش نمی آید(.
آمیالز آنزیم تجزیه کنندۀ نشاس�ته اس�ت و در گیاهان به صورت درون یاخته ای برای تجزیه نشاس�ته ذخیره ش�ده، در هنگام نیاز، وجود دارد ولی در جانوران 2451 121

گیاه خوار و همه چیزخوار به صورت برون یاخته ای وجود دارد )یادتون باشه که کرم کدو فاقد هرگونه آنزیمی برای گوارش غذا می باشد(.
گزینۀ )1(: کافیست بدانید که ملخ، به واسطۀ داشتن رژیم غذایی گیاهی، دارای آنزیم آمیالز برون یاخته ای، برای هیدرولیز نشاسته است. / گزینۀ )3(: 
قارچ و پروانۀ مونارک هر دو جاندارانی با توانایی ذخیرۀ گلیکوژن هس�تند که آنزیم تجزیه کنندۀ آن را برای آب کافت آن در هنگام نیاز، به صورت درون یاخته ای دارند. / 
گزینۀ )4(: انسان همه چیز خوار است و آنزیم تجزیه کنندۀ گلیکوژن را برای آب کافت آن در هنگاه نیاز، به صورت برون یاخته ای برای تجزیه گلیکوژن غذا و درون یاخته ای 

برای تجزیۀ این قند ذخیره شده در کبد و ماهیچه دارد ولی ملخ فقط گلیکوژن را به صورت درون یاخته ای دارد.
در شکل، بخش )1( نگاری، )2( هزارال، )3( شیردان و )4( سیرابی است )بسیار واضح است که گزینۀ )1( پاسخ است چون ناگری و شیردان که اتاقک الیه الیه نیستند(.2461 111

گزینۀ )2(: یاخته های سیرابی در گوارش شیمیایی مواد غذایی مؤثر نیستند چون میکروب های درون سیرابی، گوارش میکروبی غذا را انجام می دهند. / 
گزینۀ )3(:  دیوارۀ داخلی، هم س�یرابی و هم نگاری در مجاورت با غذای دوبار جویده ش�ده قرار می گیرند. / گزینۀ )4(: هم یاخته های هزارال و هم یاخته های ش�یردان، 

فقط پس از بلع دوم دسترسی به غذا را پیدا می کنند.
در انسان آنزیم تجزیه کنندۀ گلیکوژن به صورت برون یاخته ای فعال نیز وجود دارد تا این کربوهیدرات را که در غذاهای جانوری وجود دارد، تجزیه کند. در 2471 141

حال�ی ک�ه گاو ب�ه دلیل گیاه خوار بودن، این آنزیم را فقط در کبد و ماهیچه به صورت فعال دارد و از آنجایی که م�واد جانوری نمی خورند، نیازی به آنزیم های تجزیه کنندۀ 
مواد جانوری هم ندارند.

گزین�ۀ )1(: در چین�ه دان ملخ آنزیم تجزیه کنندۀ س�لولز وجود ندارد و آنزیم های ملخ به طور کل�ی، در پیش معده فعالیت می کنند. / گزینۀ )2(: اتفاقًا 
برعکس اس�ت. در کیس�ه های معده ملخ برخالف هزارالی نشخوارکنندگان، ترش�ح آنزیم گوارشی وجود دارد. / گزینۀ )3(: یاخته های لوزالمعده در انسان همانند سیرابی 

گوسفند آنزیم سلوالز را تولید نمی کنند )اغلب جانوران توانایی تولید سلوالز ندارند. میکروب ها، جزء یاخته های سیرابی نیستند(.
سیرابی )کیسۀ بزرگ معدۀ اگو( از نظر توانایی تجزیۀ سلولز توسط میکروب ها، مانند رودۀ بزرگ در انسان است ولی محل اصلی ورود آنزیم های متنوع گوارش 2481 111

غذای انسان، رودۀ باریک می باشد.
گزینۀ )2(: معدۀ ملخ مدنظر قسمت اول است ولی چون سؤال از نظر وظیفه حرف زده است پس معادل رودۀ باریک انسان برای جذب غذا می باشد. 
در رودۀ باریک نیز خواندیم که آمینواس�یدها از پروتئین ها جدا می ش�وند. / گزینۀ )3(: محل ورود محصوالت کبدی در پرندۀ دانه خوار، رودۀ باریک اس�ت. در انس�ان، 
چین های حلقوی روده نیز به سمت داخل روده هستند و چون هر چین فقط الیه های مخاطی و زیرمخاطی دارد، فاقد الیۀ بیرونی و در نتیجه صفاق می باشد. / گزینۀ )4(: 

هزارال به علت جذب آب از نظر وظیفه، معادل رودۂ بزرگ در انسان است که ابتدای آن رودۀ کور در سمت راست شکم قرار دارد.
فقط مورد )د( عبارت را به درستی تکمیل می کند. صورت سؤال به مادۀ سلولز اشاره دارد که آنزیم تجزیه کنندۀ آن یعنی سلوالز، توسط انسان تولید نمی شود 2491 11

اما ملخ و پرندۀ دانه خوار به علت گیاه خوار بودن،  نیاز به سلوالز دارند که البته در آن ها نیز خود جانور قادر به تولید سلوالز نمی باشد و محتاج باکتری یا سایر میکروب ها 
است )درستی د(.

الف( نادرست است. یاخته های سیرابی گاو هم یاخته های جانوری هستند و توانایی ترشح این آنزیم را ندارند )سلوالزِ درون سیرابی در باکتری های 
 آن تولید شده است و نه الیۀ درونی آن(. / ب( نادرست است. منظور سلولز است که در ساخت کاغذ و پارچه کاربرد دارد ولی این ماده فقط در گیاهان ساخته می شود. / 

ج( نادرست است. این عبارت در مورد گلیکوژن است )نه سلولز(. 

جمعبندی
هم�ۀ موارد نادرس�ت هس�تند. دقت کنید که مثاًل در ده�ان، غدد بزاقی تحت کنترل اعصاب خودمختار هس�تند ولی ماهیچه ه�ای مخطط آن تحت کنترل 11 14

اعصاب پیکری می باشند. 
الف( نادرست است. مری  ماهیچۀ مخطط و صاف دارد. بخش صاف آن تحت کنترل اعصاب خودمختار می باشد. / ب( نادرست است. دهان جذب 
اندکی برای برخی مواد مغذی دارد. / ج( نادرس�ت اس�ت. راس�ت روده و مری دارای شبکۀ یاخته های عصبی هستند. می دانیم که بندارۀ خارجی راست روده و ابتدای مری 

ماهیچۀ مخطط دارند. / د( نادرست است. راست روده در بندارۀ خارجی خود ماهیچۀ مخطط دارد ولی در عمل بلع مؤثر نمی باشد.
بخش اعظم معده و لوزالمعده در سمت چپ حفرۀ شکمی قرار دارند. 21 11

گزینۀ )2(: کولون پایین رو در س�مت چپ بدن ولی کولون باال رو و کبد در س�مت راس�ت بدن قرار دارند. / گزینۀ )3(: دقت کنید که س�ؤال در مورد 
دس��تگاه گوارش اس�ت ولی طحال با اینکه همانند انتهای مری در س�مت چپ قرار دارد ولی طحال جزء دس�تگاه گوارش نیست./ گزینۀ )4(: بندارۀ انتهای معده و بندارۀ 

انتهای رودۀ باریک، هر دو در سمت راست بدن قرار دارند. 
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گوارش و جذب مواد
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همۀ موارد نادرست هستند. شیرۀ معده شامل اسید، آنزیم، فاکتور داخلی، بیکربنات و مادۀ مخاطی می باشد. 31 11
الف( نادرس�ت اس�ت. اس�ید معده محصول یاخته های کناری اس�ت که با فعال کردن پپس�ینوژن و فراهم کردن محیط اس�یدی در تجزیۀ پروتئین ها 
 نقش دارد. / ب( نادرس�ت اس�ت. یاخته های کناری با ترش�ح HCl می توانند پپسینوژن مترش�حه از یاخته های اصلی را ضمن تجزیه به پپسین تبدیل کنند )نه برعکس(./ 
ج( نادرست است. عدم جذب ویتامین در روده این مشکالت را ایجاد می کند )نه معده!(. / د( نادرست است. پپسین با اثر بر پپسینوژن سرعت تجزیه اش را زیاد می کند 

ولی چون در فضای معده حاصل و تولید می شود، مادۀ ترشحی محسوب نمی شود )اسید معده هم که می دانید توسط یاخته های اصلی ترشح نمی شود(.
ش�روع گوارش پروتئین ها تا مرحلۀ تبدیل ش�دن به پپتید های کوچک در معده رخ می دهد ولی تجزیۀ کامل پپتید ها تا مرحلۀ ایجاد آمینواس�ید در روده اتفاق 41 13

می افتد )در معده تکمیل گوارش پروتئین ها را نداریم(. 
گزینۀ )1(: شروع گوارش لیپازها )لوزالمعده( در رودۀ ابریک توسط پروتئازها رخ می دهد که در آن الیۀ ماهیچه ای حلقوی از داخل به زیرمخاط چسبیده 
اس�ت )ش��اید بگویید لیپاز به علت پروتئین بودن باید از معده تجزیه ش��ود ولی توجه کنید که در معده و بخش های قبلی، اصالً آنزیم لیپاز وارد لوله نمی شود و حضور ندارد که بخواهد 
 تجزیه شود(. / گزینۀ )2(: شروع گوارش نشاسته در دهان است ولی در دهان اصاًل شبکۀ یاخته های عصبی وجود ندارد )این شبکه از اواسط مری به بعد دیده می شود(. / 

گزینۀ )4(: گوارش شیمیایی در دهان شروع می شود و در دهان جذب اندک برخی مواد مثل برخی دارو ها رخ می دهد )در دهان و معده، جذب اندک است(.
منظور سؤال بندارۀ انهتای مری است که در هنگام ریفالکس انقباض آن به صورت کامل انجام نمی شود. 51 14

گزین�ۀ )1(: در ای�ن حالت انقباض بندارۀ انتهای مری کافیس�ت و این یعن�ی انقباض وجود دارد ولی کمتر از میزان نیاز و بنداره در حالت اس�تراحت 
نیس�ت. در ریفالکس، ش��یرۀ معده و از همه مهم تر اس�ید به مری برمی گردد ولی کیموس با اس�تفراغ به مری و دهان برمی گردد. / گزینۀ )2(: بازگش�ت اسید به مری به 
تدریج موجب تخریب الیۀ مخاطی می ش�ود )پس یک  الیه  و آن هم الیۀ درونی در ریفالکس آس��یب می بیند(. / گزینۀ )3(: طبق توضیح گزینۀ )1( نادرس�ت است. / 

گزینۀ )4(: محصول یاختۀ کناری اسید معده است که نقش اصلی را در تخریب تدریجی الیۀ مخاطی روده در این شرایط دارد.
اندام دارای چین های غیردائمی معده اس�ت و اندام متصل به این دو مجرا رودۀ ابریک اس�ت. ماهیچه های حلقوی و مورب معده همانند ماهیچۀ حلقوی روده 61 14

در بین شبکۀ یاخته ای عصبی قرار گرفته است )دو طرف آن ها شبکۀ یاختۀ عصبی وجود دارد( ولی الیۀ ماهیچۀ طولی، از بیرون خود، در تماس به یک شبکۀ عصبی نیست. 
این موضوع از شکل ساختار لولۀ گوارش، قابل دریافت است.

گزینۀ )1(: الیۀ زیرمخاط از مری تا مخرج، در بخش خارجی خود شامل شبکه ای از یاخته های عصبی است. / گزینۀ )2(: هر 4 الیۀ لولۀ گوارش، دارای 
بافت پیوندی سست می باشد که این بافت نیز این دو نوع رشته را دارد. / گزینۀ )3(: روده اصاًل ماهیچۀ مورب ندارد و این نوع ماهیچۀ صاف، مخصوص معده است.

در رابطه با آنزیم های مختلفی که در کیموس رودۀ باریک وجود دارند و می توانند محل های تولید مختلفی داش�ته باش�ند، موارد )الف(، )ب( و )ج( نادرس�ت 71 13
هستند. هر آنزیمی، به علت درشت مولکول بودن، با برون رانی و صرف ATP از یاختۀ سازندۀ خود خارج می شود )درستی د(. 

الف( نادرست است. این مورد فقط دربارۀ پانکراس درست است ولی می دانیم که یاخته های خود رودۀ باریک هم پروتئازهایی دارند که به شکل فعال 
ترش�ح می ش�وند. / ب( نادرس�ت است. صفرا یک محصول کبدی اس�ت که به دوازدهه می ریزد. این مورد دربارۀ برخی آنزیم های گوارشی لوزالمعده صدق می کند که از 
طریق مجرای مش�ترک با صفرا می آیند چون بخش�ی از آنزیم ها از مجرای اختصاصی مس�تقلی از لوزالمعده وارد لولۀ گوارش می شوند )البته بسیاری از آنزیم های دیگر که 
در کیموس هس��تند، اصالً توس��ط پانکراس تولید نش��ده اند(. / ج( نادرست است. شبکۀ آندوپالسمی س�ازندۀ آنزیم ها، قطعًا از نوع رناتن دار و زبر است چرا که اغلب آنزیم ها 

پروتئینی هستند و برای ساخته شدن، نیازمند رناتن می باشند. 
کالژن، پروتئینی است که مانند سایر پروتئین ها در روده،  به واحدهای سازندۀ خود تجزیه می شود. البته در معده هم شروع گوارش پروتئین ها را شاهد هستیم 81 12

ولی نهایتًا به پپتیدهای کوچک تبدیل می شوند )نه آمینواسید( پس موارد )الف( و )ب( نادرست هستند. 
الف( نادرست است. ریزپرز تنها در یاخته های یک  الیه از مخاط روده یافت می شود. باقی یاخته های پوششی مثاًل در مویرگ های خونی که فراوان هم 
هس�تند، ریزپرز ندارند. / ب( نادرس�ت اس�ت. در بخش های غیر از روده، ما ش�اهد تولید آمینواسید از پروتئین ها نیس�تیم )اما این مورد فقط دربارۀ معده صدق می کند و 
مثالً در مورد دهان، نادرس��ت اس��ت(. / ج( درس�ت است. پپسین ها در رودۀ باریک نقشی ایفا نمی کنند و مختص به همان محیط اسیدی معده هستند. / د( درست است. 

فراورده های کبد )صفرا( و لوزالمعده فقط به رودۀ باریک وارد می شوند که این مورد هم به بیان دیگری، همین حقیقت را می گوید. 
همۀ موارد نادرست هستند. 91 11

الف( مولکول های حاصل از گوارش لیپیدها، وارد مویرگ لنیف می شوند و در نهایت به بزرگ سیاهرگ زبرین می ریزند و وارد سیاهرگ باب نمی شوند. / 
ب( بندارۀ خارجی مخرج تحت کنترل اعصاب پیکری قرار دارد و فعالیت آن ارادی اس�ت. / ج( در کبد، از مواد جذب ش�ده، گلیکوژن و پروتئین س��اخته می شود و موادی 
مانند آهن و برخی ویتامین ها در آن ذخیره می شوند )کبد که اکرخانۀ فوالدسازی مبارکۀ اصفهان نیست!(. / د( جذب در دهان نیز صورت می گیرد )به مقدار کم( ولی خون 

خارج شده از آن برخالف معده و روده وارد سیاهرگ باب نمی شود. 
برخ�ی از ماهیچه ه�ای موج�ود در لولۀ گوارش، در دیوارۀ اندام های آن در زیر الیۀ طولی، به ص�ورت حلقوی قرار دارند. پس ماهیچه های حلقوی لولۀ گوارش 101 12

صرفًا در بنداره ها وجود ندارند )ضمناً این مورد، مثالً در مورد بندارۀ انتهایی مخرج نیز صحیح نیست چون بعد از مخرج، مواد به اندام دیگری منتقل نمی شوند(. 
گزین�ۀ )1(: مث�اًل در مع��ده، داخلی ترین الیۀ ماهیچه ای را ماهیچه های مورب تش�کیل می دهند )پس این مورد در م��ورد بعضی از بخش های لوله 
صحیح اس��ت. همچنین حس��اب بنداره ها که آن ها هم ماهیچه های حلقوی لوله هس��تند، جداست(. / گزینۀ )3(: همۀ بخش های لولۀ گوارش، تحت تأثیر بخش حرکتی 
دستگاه عصبی )پیکری یا خودمختار( قرار دارند )البته با اینکه شبکۀ عصبی نیز در تحریک الیه های ماهیچه دیواره مؤثر است ولی این شبکه نیز با اعصاب خودمختار در ارتباط است 

و این اعصاب بر روی اعمال آن، مؤثر هستند(. / گزینۀ )4(: بندارۀ خارجی مخرج در انتهای راست روده، دارای ماهیچه های حلقوی هستند و فعالیت ارادی دارند. 
همۀ موارد صحیح هستند.111 14

الف( منظور از این مورد، معده می باش�د که گاس�ترین را ترش�ح می کند و با تأثیر بر یاخته های اصلی و کناری تولید اس�ید معده و پپسینوژن را افزایش 
می دهد. )حتماً یادتونه که یاخته های موجود در غدد معده برخالف حفرات آن، بیکربنات ترش��ح نمی کنند(. / ب( دوازدهه هورمون س�کرتین را ترش�ح می کند. در رودۀ باریک، 
غدد برخالف پرز که برآمده است، در بافت پیوندی زیر خود فرو رفته اند. / ج( رودۀ بزرگ حرکات آهسته ای دارد و آب و یون ها را جذب می کند و محل اولیه تولید مدفوع 
جامد اس�ت. / د( راس�ت روده در ش�کم قرار دارد و در انتهای خود دو بنداره دارد. الیۀ بیرونی راست روده، بخشی از صفاق بوده که پرده ای است که اندام های درون شکم 

را به هم وصل می کند. 
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71 موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست می باشند.121 14

الف( نادرست است. یاخته های اصلی غدد معده )نه حفرات( در ترشح پپسینوژن نقش دارند. / ب( نادرست است. اسید معده توسط یاخته های کناری 
غدد معده تولید می شود )پس یاخته های پوششی سطحی معده در تولید اسید معده نقشی ندارند(. / ج( درست است. یاخته های کناری غدد معده، اسید )HCl( و فاکتور 

B12 در رودۀ باریک نقش پررنگی دارد. / د( نادرس�ت اس�ت. گیرندۀ هورمون گاسترین بر روی یاخته های اصیل و  داخلی ترش�ح می کنند که این فاکتور در جذب ویتامین 

کناری غدد معده قرار دارند و در صورت آسیب دیدن آن ها، میزان ترشح هورمون گاسترین توسط یاخته های سازندۀ هورمون تغییری نمی کند. 

صف�را در ج�ذب چربی ها مؤثر اس�ت ک�ه این مواد در س�اخت لیپوپروتئین ها مؤثرند. پس انس�داد مجرای آن به واس�طۀ س�نگ، موج�ب کاهش جذب 131 12
چربی ها می شود.

گزینۀ )1(:نادرس�ت اس�ت. زیاد بودن لیپوپروتئین پرچگال نس�بت به کم چگال، احتمال رسوب کلس�ترول در دیوارۀ رسخرگ ها را کاهش می دهد )نه 
س��یاهرگ ها!(. / گزینۀ )3(: نادرس�ت اس�ت. در غدد معده، یاختۀ سازندۀ بیکربنات وجود ندارد. / گزینۀ )4(: نادرست است. لیپاز یک آنزیم پروتئینی است و از تجزیۀ 
آن، آمینواسیدها تولید می شوند و وارد مویرگ خونی می شوند نه مویرگ لنفی )اگر در عبارت می گفت عمل هیدرولیزی که لیپاز انجام می دهد، آن موقع محصول اسیدچرب 

بود که وارد رگ لنفی می شد!(.

گیرندۀ تمامی هورمون های تولید ش�ده در لولۀ گوارش )س��کرتین و اگس��ترین( در اندام های دستگاه گوارش )پانکراس و معده( قرار دارد )تو رو خدا حاال بعد از 141 14
زدن این همه تست دیگه به لوله و دستاگه دقت کنید!(.

گزین�ۀ )1(: در الی�ۀ ماهیچه ای معده، بافت پیوندی سس��ت وجود دارد. در نتیجه رش�ته های ارتجاعی و کالژن نیز وج�ود دارند. / گزینۀ )2(: آنزیم 
لیزوزی�م در ترش�حات مخاط�ی رودۀ بزرگ وجود دارد ولی دقت کنی�د که یاخته ها، تعداد فراوانی آنزیم های درون یاخته ای تولی�د می کنند که برای فعالیت های خود آن ها 

است و ربطی به گوارش غذا ندارد. / گزینۀ )3(: آنزیم های پروتئاز مترشحه از دیوارۀ رودۀ باریک، از ابتدا فعال می باشند )برعکس پپسین و پروتئازهای لوزالمعده(.
حرکات کرمی همواره به صورت یک حلقۀ انقباضی در لولۀ گوارش ظاهر می ش�وند که از دهان به س�مت مخرج حرکت می کنند و غذا را در طول لوله به جلو 151 14

می راند اما در حرکات قطعه قطعه کننده، چند بخش منقبض شده دیده می شود. 
گزین�ۀ )1(: ت�داوم ح�رکات قطعه قطعه کنن�ده در لول�ۀ گوارش موجب می ش�ود محتویات لوله ریزتر گردند و بیش�تر با ش�یره های گوارش�ی مخلوط 
ش�وند. ح�رکات کرم�ی، نق�ش چندانی در ریز کردن تودۀ غ�ذا ندارند. / گزینۀ )2(: در حرکات کرمی، انقباض در پش�ت تودۀ غذایی دیده می ش�ود. همچنین در حرکات 
قطعه قطعه کننده بخش هایی از لوله به صورت یک در میان )در پشت، وسط و جلوی تودۀ غذایی( منقبض می شوند. / گزینۀ )3(: در حلق، حرکات کرمی وجود دارد ولی 

شبکۀ یاخته های عصبی از مری شروع می شود. 
سامانۀ گوارشی دارای دهان و مخرج، لولۂ گوارش است که تشکیل آن امکان جریان یک طرفه غذا را فراهم می کند.161 121

گزین�ۀ )1(: در لول�ۀ گ�وارش غذا به صورت برون یاخته ای گوارش می یابد و مونومر جذب می ش�ود )اتفاقاً این جان��وران گوارش درون یاخته ای 
ب��رای م��واد غذای��ی ندارند(. / گزینۀ )3(: گوارش مکانیکی در حفره و لولۀ گوارش�ی وجود دارد )درون یاخته، گوارش ماکنیکی ص��ورت نمی گیرد(. / گزینۀ )4(: در برخی 

جانوران دارای لولۀ گوارش مثل پرندگان،  معده به صورت لوله ای شکل می باشد. 
فقط مورد )ج( صحیح است.171 131

الف( نادرس�ت اس�ت. همواره در تس�ت ها وقتی صحبت از گوارش یا جذب در همۀ جانوران می ش�ود، یاد کرم کدوی انگل هم بیفتید که اصاًل گوارش 
ندارد.  / ب( نادرس�ت اس�ت. جانوران دارای حفرۂ گوارش�ی مثل هیدر نیز گوارش برون یاخته ای دارند که جریان غذا در کیس�ه یا حفرۀ آن ها دوطرفه اس�ت. / ج( درست 
است. جانوران دارای حفرۀ گوارشی و در فصل )4( در اسفنج ها با حفرۀ میانی می آموزید که گوارش درون یاخته ای دارند که طبیعی است دارای حفره باشند. / د( نادرست 

است. باز هم به کرم کدو و نداشتن قدرت گوارش دقت نکردیا! 
بخشی از لولۀ گوارش که در ملخ بعد از معده است، روده می باشد که در انسان عادی دارای چین های حلقوی، پرز و ریزپرز دائمی است. 181 111

گزینۀ )2(: در پرندگان دانه خوار پس از سنگدان، رودۀ ابریک قرار دارد که محل اصلی جذب غذا در ملخ نیست )معدۀ ملخ جذب غذا دارد(. / گزینۀ )3(: 
در گوس�فند، بعد از نگاری، هزارال برای جذب آب اس�ت که چنین قس�متی در لولۀ گوارش انسان وجود ندارد )در انسان رودۀ بزرگ به جذب آب می پردازد(. / گزینۀ )4(: 

معده در پرندگان دانه خوار لوله ای شکل می باشد و بین چینه دان و سنگدان است )معدۀ پرندۀ دانه خوار برخالف سایر مهره داران لوله ای شلک است(.

در معدۀ نشخوارکنندگان تهنا یک ااتقک الیه الیه به نام هزارال وجود دارد )نه چندتا(.191 131

گزینۀ )1(: می توان گفت و کاماًل هم درست است که غذای کاماًل جویده شده مدت 
زمان کمتری را در سیرابی می ماند )این نکته را در مسیر شلک هم می توانید ببینید!(. / گزینۀ )2(: می توان 
گفت مری فقط از پایین با بخش کیسه ای ش�کل و بزرگ معده یعنی س��یرایب ارتباط دارد. / گزینۀ )4(: به 

شکل دقت کنید، مواد پس از شیردان برای ورود به رودۀ  باریک، مسیر صعودی را طی می کنند.

هم�ۀ موارد نادرس�ت هس�تند )س��ؤال می تواند در م��ورد لوزالمعده، معده و روده ها باش��د که هم از اندام های گوارش��ی هس��تند و هم به س��یاهرگ باب 201 141
خون رسانی می کنند(.

الف( ش�بکۀ مویرگی بدون بخش س�رخرگی، ویژۀ کبد بین س�یاهرگ باب و فوق کبدی اس�ت )پس در اندام های فوق وجود ندارد(. / ب( ش�بکۀ 
یاخته ای عصبی در برخی اندام ها مثل لوزاملعده وجود ندارد )با اینکه این اندام بخش��ی از دس��تاگه گوارش اس��ت(. / ج( رودۀ بزرگ خون را به سیاهرگ باب می ریزد ولی 

آنزیم گوارشی تولید نمی کند. / د( رودۀ بزرگ توانایی تولید هورمون ندارد.

C

B

B

B

B

C

C

C

C



گوارش و جذب مواد

72

وم
ل د

لو

برگزیدۀسؤاالتقلمچی
صفرا، شیره های روده و لوزالمعده که به دوازدهه می ریزند به کمک حرکات روده، در گوارش نهایی کیموس نقش دارند و در ترکیب همگی بیکربنات وجود دارد. 11 14

گزینۀ )1(: شیرۀ لوزالمعده، شیرۀ روده و صفرا حاوی بیکربنات )قلیایی(اند. فقط صفرا، از راه مجاری صفراوی کبد به یک مجرای مشترک وارد و صفرا 
درون کیس�ۀ صفرا ذخیره می ش�ود. / گزینۀ )2(: صفرا فاقد آنزیم گوارش�ی است ولی ش�یرۀ لوزالمعده، آنزیم های الزم برای گوارش شیمیایی انواع مواد را تولید می کند. / 

گزینۀ )3(: شیرۀ روده و لوزالمعده حاوی آنزیم گوارشی هستند. صفرا درون کبد )نه کیسۀ صفرا( تولید می شود. 
بخش های )1(، )2( و )3( به ترتیب »مری، بندارۀ انتهای مری و معده« می باشند. الیۀ ماهیچه ای در ابتدای مری از نوع ماهیچۀ اسکلتی است که یاخته های 21 13

آن چندهسته ای اند. همۀ ماهیچه های موجود در معده از نوع صاف اند و یاخته هایی تک هسته ای دارند. )گزینۀ )1( در مورد استفراغ، گزینۀ )2( در مورد نداشتن الیه مورب در 
مری و گزینۀ )4( در مورد عدم گوارش لیپیدها در مری حذف می شوند.(

انقباض ماهیچه های دیوارۀ لولۀ گوارش، حرکات منظمی را در آن به وجود می آورد، لولۀ گوارش، دو حرکت کرمی و قطعه قطعه کننده دارد. 31 12
در حرکات کرمی، ورود غذا لولۀ گوارش را گش�اد و یاخته های عصبی دیوارۀ لوله را تحریک می کند. یاخته های عصبی، ماهیچه های دیواره را به انقباض وادار می کنند. در 

نتیجه، یک حلقۀ انقباضی در لوله ظاهر می شود که از دهان به مست مخرج حرکت می کند و غذا را در طول لوله می راند )رد گزینۀ )4((. 
حرکات کرمی نقش مخلوط کنندیگ نیز دارند؛ به ویژه وقتی که حرکت محتویات لوله با برخورد به یک بنداره، متوقف شود؛ مثل وقتی که محتویات معده به پیلور برخورد 

می کنند. در این حالت، حرکات کرمی فقط می توانند محتویات لوله را مخلوط کنند. 
در حرکات قطعه قطعه کننده بخش هایی از لوله به صورت یک در میان منقبض یم شوند. سپس این بخش ها از حالت انقباض خارج و بخش های دیگر منقبض می شوند. تداوم 

این حرکات در لولۀ گوارش موجب می شود محتویات لوله، ریزتر و بیشتر با شیره های گواریش مخلوط شوند )درستی گزینۀ )2( و رد گزینۀ )3((. 
یاخته های اصلی غده های دیوارۀ معده، آنزیم های معده را ترشح می کنند که پروتئازهای متنوع غیرفعال به نام پپسینوژن دارند.41 13

گزینۀ )1(: با توجه به شکل کتاب درسی، بیشترین یاخته های غدد دیوارۀ معده، یاخته های ترشح کنندۀ مادۂ مخاطی هستند. این یاخته ها موسین را 
ترش�ح می کنند که نوعی گلیکوپروتئین اس�ت و آب فراوانی جذب و مادۀ مخاطی ایجاد می کند. / گزینۀ )2(: با توجه به ش�کل کتاب درس�ی، یاخته های کناری بزرگ ترین 
یاخته های پوشش�ی غدد دیوارۀ معده هس�تند. یاخته های کناری غده های معده، کلریدریک اس�ید ترش�ح می کنند، پپس�ینوژن بر اثر کلریدریک اس�ید به پپس�ین تبدیل 
می شود. آنزیم پپسین، پروتئین ها را به مولکول های کوچک تر تجزیه می کند )پس نقش آن ها در گوارش پروتئین ها غیرمستقیم است(. / گزینۀ )4(: یاخته های کناری 
B12 )الزم ساختن گویچه های قرمز در مغز استخوان( به یاخته های  غده های معده، عامل )فاکتور( داخلی معده را ترشح می کنند. عامل داخلی معده، برای ورود ویتامین 

رودۀ باریک ضروری است. 
فقط مورد )ج( صحیح است. 51 14

الف( برای آمیالز بزاق صدق نمی کند. / ب( برای آنزیم های ش�یرۀ لوزالمعده که جزئی از لوله نیس�ت، صادق نمی باش�د. / ج( آنزیم های گوارش�ی در 
بدن انس�ان، با واکنش آب کافت )هیدرولیز(، مولکول های درش�ت را به مولکول های کوچک تبدیل می کنند. در آب کافت همراه با مصرف آب، پیوند بین مولکول ها شکسته 

می شود. / د( دستگاه گوارش ما آنزیم مورد نیاز برای گوارش همۀ کربوهیدرات ها را نمی سازد، مثاًل آنزیم مورد نیاز برای تجزیه سلولز را نمی سازد. 
این سؤال، براساس فعالیت های کتاب درسی طراحی شده است.61 11

الف( درس�ت اس�ت. به علت وجود بزاق در کنار نشاس�ته در ظرف )1(، این مولکول توس�ط آمیالز بزاق به مولکول های کوچک تر تجزیه می ش�ود که 
نشاس�ته نیس�تند و به هنگام وارد ش�دن به ظرف حاوی محلول لوگول تغییر رنگی در این محلول مش�اهده نخواهد ش�د )لوگول، برای شناختن نشاسته است و در حضور 
آن، تغییر رنگ می دهد(. / ب( نادرس�ت اس�ت. برای تغییر اندازۀ تخم مرغ الزم اس�ت ابتدا پوسته آهکی آن را جدا کنیم. / ج( نادرست است. برای عمل آنزیم پیسین 

به محیط اسیدی )حضور لکریدریک اسید( نیاز داریم )فقط وجود آب و پپسین، با اینکه حالت فعال پروتئازهای معده است، اکفی نیست(. 
منظور صورت س�ؤال، بخش غیرارادی عمل بلع اس�ت که حین آن، مسیر دهان، 71 14

بینی و نای بسته می شوند و تنها مسیر مری باز می ماند. 
هنگام بلع با فشار زبان، تودۀ غذا به عقب دهان و داخل حلق رانده می شود. با رسیدن غذا به 

حلق، بلع به شکل غیرارادی، ادامه پیدا می کند. 
در ادام�ه دیوارۀ ماهیچه ای حلق منقبض می ش�ود و حرکت کرم�ی آن، غذا را به مری می راند 
)رد گزینۀ )3( به دلیل عدم رعایت تقدم زمانی(. حرکت کرمی )نه حراکت( در مری ادامه پیدا 
می کند و با شل شدن بندارۀ انتهای مری، غذا وارد معده می شود، غده های مخاط مری، مادۀ 

مخاطی ترشح می کنند تا حرکت غذا آسان تر شود )رد گزینۀ )2((. 
دیوارۀ معده، چین خوردگی هایی دارد که با پر شدن معده باز می شوند تا غذای بلع شده در آن انبار شود )نادرستی گزینۀ )1((.

ابتدای رودۀ بزرگ، پایین تر از دوازدهه و کبد )اندام تولیدکنندۀ صفرا( باالتر از دوازدهه قرار دارد. 81 11
گزین�ۀ )2(: بن�دارۀ انتهای�ی مری و لوزالمعده )هر دو( پایین تر از دهان )محل آغاز گوارش ماکنیکی م��واد غذایی( قرار دارند. / گزینۀ )3(: رودۀ باریک 
)محل گوارش نهایی کیموس( پایین تر از بندارۀ انتهایی مری و حلق )محل آغاز حراکت کرمی( باالتر از آن قرار دارد. / گزینۀ )4(: معده بخش کیسه ای شکل لولۀ گوارش 

می باشد، بخش ابتدایی رودۀ باریک دوازدهه نام دارد. نمی توان گفت معده پایین تر از کیسۀ صفرا قرار دارد. 
در غشای یاخته های جانوری، فسفولیپید و کلسترول یافت می شود. 91 12

 گزینه های )1( و )4(: هیدر دارای حفرۀ گوارش�ی اس�ت. این حفره فقط یک س�وراخ برای ورود و خروج مواد دارد که دهان نامیده می ش�ود. بنابراین، 
جهت حرکت مواد در دهان هیدر دو طرفه است و مواد دفعی تولید شده توسط یاخته های حفره هم از آن خارج می شوند. / گزینۀ )3(: یاخته هایی در حفرۀ گوارشی هیدر، 

آنزیم هایی ترشح می کنند که فرایند گوارش به صورت برون یاخته ای را آغاز می کنند. 
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73 بخش )1(: روده / بخش )2(: معده / بخش )3(: کیسه های معده / بخش )4(: مری101 12
مواد گوارش نیافته پس از عبور از روده، به راست روده وارد و سپس از مخرج دفع می شوند. 

گزینۀ )1(: چینه دان بخش حجیم انتهای مری است که در آن غذا ذخیره و نرم می شود )نه روده که بخش )1( است(. / گزینۀ )2(: بخش )2( معده 
اس�ت که آنزیم های گوارش�ی را وارد پیش معده می کند. / گزینۀ )3(: دیوارۀ پیش معده )نه کیس��ه های معده( دندانه هایی دارد که به خرد شدن بیشتر مواد غذایی کمک 

می کنند )بخش )3( کیسه های معده است(. / گزینۀ )4(: این بخش، مری است و هیچ ارتباطی با روده ندارد. 
همۀ موارد نادرست هستند.111 14

از آنجا که صفرا آنزیم ندارد، همۀ آنزیم های گوارشی موجود در این مجرا توسط لوزالمعده تولید می شوند. 
ال�ف( ش�بکۀ آندوپالس�می زبر و رناتن )ریب��وزوم( در س�اختن پروتئین ها نقش دارند )کیس��ه های روی هم دس��تاگه لگژی برای بس��ته بندی 
آن هاس��ت(. / ب( کب�د، صفرا را می س�ازد. صف�را به دوازدهه می ریزد و به گوارش چربی ه�ا کمک می کند. صفرا و حرکات مخلوط کنندۀ رودۀ باریک موجب ریز ش�دن 
چربی ها می شوند. گوارش چربی ها، بیشتر در اثر فعالیت لیپاز لوزالمعده در دوازدهه انجام می شود. / ج( پروتئازهای لوزالمعده قوی و متنوع اند و می توانند خود لوزالمعده 

را نیز تجزیه کنند؛ اما بدن از این مسئله جلوگیری می کند. 
فقط مورد )د( صحیح است. 121 11

با توجه به متن کتاب درسی، یاخته های پوششی سطحی حفرات معده و گروهی از یاخته های لوزالمعده، رودۀ باریک و کبد، می توانند بیکربنات ترشح کنند. 
الف( یاخته های پوشش�ی س�طحی معده بیکربنات ترش�ح می کنند و این یاخته ها درون غدد دیوارۀ معدۀ انسان قرار نگرفته اند. / ب( مواد مغذی برای 
رسیدن به یاخته های بدن باید از یاخته های بافت پوششی لولۀ گوارش عبور کنند و وارد محیط داخلی شوند. ورود مواد به محیط داخلی بدن، جذب نام دارد. خون، لنف 
و مایع بین یاخته ای محیط داخلی را تشکیل می دهند. در دهان و معده، جذب اندک است و جذب اصلی در رودۂ ابریک انجام می شود )جذب مواد غذایی در لوزالمعده صورت 
نمی گیرد(. / ج( س�کرتین، از دوازدهه به خون ترش�ح می ش�ود و فقط با اثر بر لوزاملعده موجب می ش�ود ترش�ح بیکربنات افزایش یابد. / د( یاخته های ذکر ش�ده، می توانند 
انواعی از آنزیم ها را بس�ازند. برای مثال، اندامک کافنده تن )لیزوزوم( درون سیتوپالس�م کیس�ه ای است که انواعی از آنزیم ها را برای تجزیه مواد دارد. )هر یاخته زنده نیاز به 

آنزیم های درون یاخته ای دارد و یاخته ای که بیکربنات ترشح می کند، قطعاً زنده است(.
همۀ موارد نادرست هستند.131 14

الف( فقط در مورد کرم کدو که فاقد دهان و دس�تگاه گوارش اس�ت، مواد مغذی را از س�طح بدن جذب می کند )در مهره داران و جانورانی همچون 
ملخ، این طور نیس��ت(. / ب و د( پارامس�ی، تنها یک یاخته دارد )واحد های س��اختاری یا یاخته ها، برای آن بی معنی اس��ت(. / ج( گوارش مکانیکی در ملخ قبل از 

ورود غذا به دهان صورت می گیرد. )قبل از لولۀ گوارشی شروع می شود همچنین هیدر که گوارش برون یاخته ای دارد، لولۀ گوارش ندارد(.
پپسین گوارش پروتئین ها را در معده آغاز می کند. در رودۀ باریک در نتیجۀ فعالیت پروتئازهای لوزالمعده و آنزیم های رودۀ باریک، پروتئین ها به آمینواسیدها، 141 13

تجزیه می شوند. 
در کبد، از مواد جذب شده، گلیکوژن و پروتئین ساخته می شود. این اندام، آنزیم گوارشی برای تجزیۀ پروتئین های غذا ترشح نمی کند. 

گزین�ۀ )1(: آنزی�م پپس�ین، پروتئین ه�ا را ب�ه مولکول های کوچک تر )نه آمینواس��ید( تجزیه می کن�د. / گزین�ۀ )2(: در دیوارۀ لولۀ گ�وارش، از مری تا 
مخرج، ش�بکه های یاخته های عصبی، وجود دارند. این ش�بکه ها تحریک و ترش�ح را در لولۂ گوارش، تنظیم می کنند. / گزینۀ )4(: یاخته های اصلی غده های دیوارۀ معده 

)استوانه ای شلک(، آنزیم های معده )پروتئازها( را ترشح می کنند )تولید آنزیم لیپاز در معده فقط مخصوص داوطلبان کنکور 1401 می باشد(. 
همان طور که در شکل کتاب درسی می بینید چینه دان در ملخ در سطح باالتری نسبت به غدد بزاقی قرار دارد )وظیفۀ چینه دان، ذخیره و نرم کردن غذاست(. 151 11
الیۂ بیروین لولۀ گوارش، می تواند بخشی از صفاق باشد. 161 13

همان طور که در شکل های کتاب درسی می بینید، این الیه می تواند با رگ های خونی در تماس باشد. 
گزین�ۀ )1(: در همۀ الیه های لولۀ گوارش بافت پیوندی سس��ت )دارای رش��ته های پروتئینی( وج�ود دارد. / گزینۀ )2(: دیوارۀ بخش های مختلف 
لولۀ گوارش، ساختار تقریبًا مشابهی دارند. این لوله از خارج به داخل، چهار الیه دارد: الیۀ بیرونی، ماهیچه ای، زیرمخاطی و مخاطی، هر الیه، از انواع بافت ها تشکیل شده 

است. / گزینۀ )4(: در سمت داخلی این الیه، الیۀ ماهیچه ای )که در بیشتر قسمت های لولۀ گوارش صاف و غیرارادی است( قرار دارد. 
در بیماری س�لیاک بر اثر پروتئین گلوتن )که در گندم و جو وجود دارد( یاخته های رودۀ ابریک تخریب می ش�وند و ریزپرزها و حتی پرزها از بین می روند. در نتیجه 171 14

سطح جذب مواد، کاهش شدیدی پیدا یم کند و بسیاری از مواد مغذی مورد نیاز بدن جذب نمی شوند )نه همۀ آن ها(. 

فقط مورد )ب( صحیح است. 181 11
الف( کبد )با س��اخت صفرا( و روده و لوزالمعده )با ترش��ح شیرۀ گوارشی( در گوارش نهایی کیموس 
نق�ش دارن�د. / ج( ب�رای معده و رودۀ باریک صحیح اس�ت. / د( در دی�وارۀ لولۀ گوارش، از مری تا مخرج ش�بکه های 

یاخته های عصبی، وجود دارند. این شبکه ها تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش، تنظیم می کنند. 

در دیوارۀ لولۀ گوارش )از مری تا مخرج( شبکه های یاخته های عصبی وجود دارند. این شبکه ها تحرک و ترشح را در لولۀ گوارش، تنظیم می کنند. شبکه های 191 11
عصبی روده ای یم توانند مستقل از دستگاه عصبی خودمختار، فعالیت کنند. اما دستگاه عصبی خودمختار با آن ها ارتباط دارد و بر عملکرد آن ها تأثیر می گذارد. 

در الیۀ ماهیچه ای و زیرمخاط لولۀ گوارش، شبکه ای از یاخته های عصبی وجود دارد )این شبکه به واسطۀ اینکه در دهان وجود ندارد، بر ترشح بزاق دهان بی تأثیر است(. 
هورمون سکرتین از دوازدهه به خون ترشح می شود و با اثر بر لوزالمعده موجب می شود ترشح بیکربنات افزایش یابد. 201 11

گزینۀ )2(: هورمون گاس�ترین بر تولید و ترش�ح فاکتور داخلی یاخته های کناری بی تأثیر اس�ت و فقط ترش�ح اس�ید آن را زیاد می کند. / گزینۀ )3(: 
هورمون س�کرتین از دوازدهه ترش�ح می ش�ود که در ابتدای رودۀ باریک قرار دارد )نه انتهای آن(. گزینۀ )4(: اثر هورمون گاس�ترین در بین آنزیم ها فقط روی 

ترشح پپسینوژن مؤثر است.
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گوارش و جذب مواد
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همۀ موارد صحیح هستند.11 14

به ترتیب برای انتقال فعال، تولید انرژی، اسمز و آندوسیتوز موارد )الف( تا )د( مورد نیاز می باشند. دقت کنید که سؤال کلی است و عبور انواع مختلف مولکول ها مدنظر است.
منظور سؤال بررسی چینه دان یا هر بخش ذخیره کنندۀ غذا به مدت طوالنی می باشد، در جانداراِن دارای آن است. چینه دان ملخ در باالی غدد بزاقی آن قرار دارد. 21 11

گزینۀ )2(: س�یرابی گوس�فند باعث کمتر کردن دفعات تغذیه می ش�ود اما هزارالی آن آبگیری می کند. / گزینۀ )3(: کیسۀ گوارشی هیدر فاقد بخش 
دندانه دار است. / گزینۀ )4(: چینه دان پرندۀ دانه خوار مواد درون خود را به معدۀ لوله ای شکل جانور منتقل می کند. 

دستگاه عصبی روده ای با اعصاب خودمختار که دارای شاخه های هم حس و پادهم حس است، در ارتباط می باشد. 31 14
گزینۀ )1(: این دستگاه هم تحرک و هم ترشح لولۀ گوارش از مری تا مخرج را کنترل می کند. / گزینۀ )2(: این شبکه عالوه بر الیۀ زیرمخاط، در الیۀ 

ماهیچه ای هم قرار دارد. / گزینۀ )3(: می تواند مستقل یا همراه با اعصاب خودمختار فعالیت کند. 
بندارۀ انتهای مخرج تحت کنترل اعصاب پیکری می باشد.41 13

گزینۀ )1(: بنداره های پیلور و انتهای مری برخالف انتهای مخرج از نوع صاف با یاخته های تک هسته ای می باشد. / گزینۀ )2(: بنداره ها، همگی طی 
انقباض بس�ته و طی اس�تراحت باز می ش�وند تا مواد را عبور دهند. / گزینۀ )4(: استفراغ و بندارۀ پیلور مدنظر طراح بوده است که البته کار ماهیچه های دیواره، برگرداندن 
به س�رعت غذا اس�ت نه کار بنداره! و این اش�تباه در طراحی این تست بوده است )البته دانش آموز دقیق در کنکور، وقتی این سؤال شمارشی نیست باید منظور طراح را به 

راحتی حدس بزند.(

مادۀ مخاطی توسط حفرات و غدد معده تولید می شود. منظور سؤال اعمال لولۀ گوارش تا انتهای معده می باشد )گوارش نهایی در رودۀ باریک است(.51 14
گزینۀ )1(: تا انتهای معده، کربوهیدرات نشاسته در نهایت به دی ساکارید مالتوز تبدیل شده است و تولید مونوساکارید وجود ندارد. / گزینۀ )2(: تا 

انتهای معده، هنوز آمینواسید ایجاد نشده است و تولید آمینواسید در رودۀ باریک است. / گزینۀ )3(: گوارش کامل لیپیدها در رودۀ باریک است.
واضح است که مثاًل ترشحات بزاق در دهان ربطی به کلریدریک اسید معده ندارد.61 14

گزینۀ )1(: کمبود ترشح اسید، می تواند معلول وارد آمدن آسیب به مخاط معده باشد. مشکل در یاخته های کناری، عالوه بر کاهش تولید اسید معده، 
می تواند بر تولید عامل داخلی مؤثر باش�د که این موضوع می تواند به کم خونی منجر ش�ود. / گزینۀ )2(: اس�ید معده در فعال کردن پروتئازها و تجزیه پروتئین غذا مؤثر 

است. / گزینۀ )3(: شبکۀ عصبی در ترشح غدد از مری تا مخرج نقش دارد.
گوارش شیمیایی ملخ با اثر آنزیم های بزاقی در دهان شروع می شود و پس از آن در چینه دان غذا نرم می شود.71 14

گزینۀ )1(: در معدۀ گاو، ش�یردان به ترش�ح آنزیم گوارش�ی می پردازد ولی جذب آب در هزارال صورت می گیرد. / گزینۀ )2(: س�لوالزهای حاصل از 
عمل باکتری ها در رودۀ بزرگ انس�ان فعالیت می کنند )ولی خود انس��ان، تولید س��لوالز ندارد(. / گزینۀ )3(: سنگدان پرنده قدرت ترشح آنزیم ندارد )به کدهای هوشمند 

گوش کنید!(.

دقت کنید تبدیل پپسینوژن به پپسین در حضور اسید معده و خود پپسین صورت می گیرد که با پپسین زیادتر می شود.81 14
گزینۀ )1(: در هنگام بلع، زبان کوچک ابال می رود تا راه بینی بس�ته ش�ود. / گزینۀ )2(: حرکت تخلیه ای معده با کش�یدگی دیوارۀ آن رابطۀ مس��تقیم 
دارد. / گزینۀ )3(: همان طور که می دانید بندارۀ انتهای مری، ماهیچه های حلقوی صاف اس�ت که در حالت عادی منقبض و بس��ته اس�ت و موقع بلع با هر حرکت کرمی 

به استراحت درآمده و باز می شود. 
در کیسه صفرا آنزیم لیپاز وجود ندارد و این آنزیم مربوط به لوزالمعده است!! البته صفرا به فعالیت آن کمک می کند. 91 14

گزینۀ )1(: بافت پیوندی سس�ت، کالژن و س�ایر رش�ته ها را دارد. / گزینۀ )2(: رودۀ بزرگ ترش�ح موسین و مادۀ مخاطی دارد. / گزینۀ )3(: در شیرۀ 
لوزالمعده، آنزیم پروتئاز غیرفعال است که در دوازدهه فعال می شود. با این عمل سایر آنزیم های لوزالمعده و خود جدار این اندام از بین نمی روند.

در بدن انس�ان، معده، لوزالمعده، کولون پایین رو، طحال و بندارۀ انتهای مری در س�مت چپ بدن می باش�ند ولی کبد، کیس�ه صفرا، کولون باالرو، دوازدهه و 101 13
رودۀ کور در سمت راست قرار دارند.

س�کرتین و گاس�ترین، هر دو هورمون هس�تند که سکرتین با اثر بر بخش برون ریز لوزالمعده، باعث ترشح بیکربنات به دوازدهه شده تا کیموس اسیدی آن را 111 14
خنثی کند.

گزین�ۀ )1(: تحت اثر س�کرتین، بیکربنات لوزالمعده وارد روده می ش�ود )نه خ��ون!(. / گزینۀ )2(: هر هورمونی به خون وارد می ش�ود. / گزینۀ )3(: 
هیچ کدام محرک ترشح پروتئاز فعال نیستند و می دانید که سکرتین اصاًل بر ترشح آنزیم مؤثر نیست.

چند بار سمت و سوی اندام های گوارشی را در تست ها دیده اید و می دانید که پیلور و کولون باالرو در سمت راست بدن قرار دارند.121 13
شکل، بندارۀ انتهای معده یا پیلور را نشان می دهد که ماهیچه های حلقوی قطورتر با قدرت انقباض بیشتری از ناحیه باالی معده 131 14

دارد تا بتواند کیموس را با فش�ار وارد دوازدهه کند )در ناحیه پیلور ماهیچه طولی وجود ندارد(. در مورد گزینۀ )2( هم دقت کنید که بنداره فقط 
ماهیچۀ حلقوی است و فاقد الیه های دیگر مخاطی، زیرمخاطی و بیرونی می باشد. 

هورمون س�کرتین از یاخته های جدار دوازدهه در هنگام ورود کیموس معده به دوازدهه، به خون ترش�ح می شود و باعث افزایش ترشح بیکربنات از لوزالمعده 141 12
به رودۀ باریک در بخش دوازدهه می ش�ود تا حالت اس�یدی کیموس را کمتر کند. س�ایر عبارات در مورد عدم انتقال بیکربنات لوزالمعده به خون و یا کار سکرتین هستند 

که می دانید لوزالمعده پروتئاز فعال ترشح نمی کند و این هورمون اثری بر ترشح اسید ندارد.
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75 آنزیم پپسین معده، آغازکنندۀ گوارش پروتئین ها به پپتیدهای کوچک می باشد )درستی گزینۀ )1(( که از غدد سراسر معده ترشح می شود )نادرستی گزینۀ )2((. 151 12
این پروتئازها ابتدا غیرفعالند و توس�ط HCl مترش�حه از یاخته های کناری فعال می ش�وند )درستی گزینۀ )3((. هورمون گاسترین می تواند هم ترشح اسید معده را زیاد کند و 

هم ترشح پپسین را باال ببرد که هر دو در شکل گیری پپسین نقش دارند )درستی گزینۀ )4((.
گوارش سلولز در سیرابی نشخوارکنندگان و رودۀ بزرگ انسان صورت می گیرد. 161 11

گزینۀ )2(: هزارال آنزیم گوارش�ی ترش�ح نمی کند )بدون دانس��تن ناکت اسب که اصالً در کتاب شما وجود ندارد، از همان ابتدا این گزینه رد می شود(. / 
گزینۀ )3(: سیرابی محل اصلی گوارش میکروبی سلولز است ولی نشخوارکنندگان اصاًل آنزیم های جانوری برای گوارش سلولز ندارند. / گزینۀ )4(: ملخ نیز گیاه خوار است 

پس نیاز به تجزیه سلولز تا قبل از معده برای جذب دارد )قید مناسب، »همانند« است(.
آنزیم های گوارشی موجود در رودۀ باریک، یا از غدد پوششی لوزالمعده و یا از الیۀ مخاطی پوششی خود روده و یا همراه کیموس و از معده منشأ گرفته اند که 171 14

یاخته سازندۀ آن ها همگی بافت پوششی با فضای بین یاخته ای کم و در تماس با غشای پایه می باشد.

فقط پروتئاز لوزالمعده در رودۀ باریک فعال می شود و سایر آنزیم ها فعال بوده اند )نادرستی گزینۀ )1((.

آنزیم های موجود در رودۀ باریک می توانند بدون ورود صفرا از خود یاخته های جدار رودۀ باریک و یا از معده و مجرای اختصاصی لوزالمعده به داخل روده آمده باشند 
)نادرستی گزینه های )2( و )3((.

البته این سؤال کمی با دوازدهم و متابولیسم ترکیب است ولی بهتر است از االن با نکته آن آشنا شوید.181 11

O2 مقدار کمی ATP تولید می شود )درستی گزینۀ )1((.  در مرحلۀ اول هر نوع تنفس یاخته ای بدون 
البته ش�ما با رد گزینه هم می توانس�تید به درس�تی این گزینه پی ببرید. در ش�کل قسمت )1( نگاری، )2( 
هزارال، )3( ش�یردان و )4( س�یرابی است ولی شیردان گوارش سلولز ندارد چون کتاب گفته آنزیم های خود 

جانور، گوارش انجام می دهند )نه آنزیم های باکتری ( )نادرستی گزینۀ )2((.

در نش�خوارکنندگان، غ�ذای دوب�اره جویده ش�ده، پس از نش�خوار نیز وارد س�یرابی و نگاری می ش�ود 
)نادرستی گزینۀ )3(( و جذب نیز در رودۀ باریک و پس از شیردان آغاز می شود )نادرستی گزینۀ )4(( )اگر 

جذبی هم باشد، در هزارالست(.

موارد )الف(، )ب( و )د( نادرست هستند. آنزیم های درون روده همگی از بافت پوششی غدد و پوششی جدار روده آزاد می شوند که همگی فضای بین یاخته ای 191 13
اندکی دارند ولی فقط پروتئاز لوزالمعده غیرفعال وارد روده می ش�ود )نادرس�تی الف( فقط برخی آنزیم های لوزالمعده همراه صفرا وارد می ش�وند )نادرس�تی ب(. آنزیم های 

خروجی از یاخته های مختلف به علت بزرگ بودن، با برون رانی و صرف انرژی وارد رودۀ باریک می شوند )نادرستی د(.
آنزیم پپسین که روند تجزیۀ پروتئین ها را آغاز می کند، با اثر HCl ترشحی از یاخته های کناری روی پپسینوژن، فعال می شود.201 14

گزینۀ )1(: پپس�ین در معده تولید می ش�ود و نه روده. / گزینۀ )2(: پپس�ین توسط غدد سرتاسر معده ترشح می شود. همین طور که پیشتر هم دیدید، 
باید مواظب تفاوت دریچه و بنداره هم باشید )بندارۀ پیلور صحیح است(. / گزینۀ )3(: پپسین، توانایی ایجاد آمینواسید از پروتئین ها را ندارد.
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