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 بسمه تعالی

 جلسه سوم گوارش

 غدد

لیترترشح روزانه دارند. )ترشح غدد  GI  ،5/1-1تقریبا به طور متوسط،غدد در هر قسمت از لوله 

 (1Lit، در صفرا 200ccبرونر در روده باریک 

 Parotid, Submandibular, Sublingualسه نوع غدد بزاقی داریم: 

 و آنزیمی پروتئینی: است گونه 2 به غدد این ترشحترشح دارند، 1Litاین ها به طور معمول 

 غدد(؛زآمیال آلفا یا پتیالین آنزیم). دارد سروزی آنزیمی ترشحات پاروتید فقط غددسی. موکو پروتئینی

 می ترشح را (موکوئیدی پروتئینی و سروزی آنزیمی ترشحات) نوع دو هر زیرزبانی و زیرفکی

 .کنند

 این داخل در که شده تشکیل مجاری و ها آسینوس یکسری از بزاقی غدداز لحاظ بافت شناسی 

 قرار (یا دانه،مثل حبه انگور که داخلش دانه داریم زیموژن) آنزیم حاوی های گرانول ها، آسینوس

  آنزیمی یا پروتئین های موکوسی را داریم.در داخل این زیموژن ها،پروتئین های .دارد

 .مرحله ترشحی ایزوتونیک1ترشح بزاق در دو مرحله انجام می شود: 

 .مرحله تغییر غلظت یون ها در بزاق حین عبور ازمجاری2                                               

ترشح اولیه که در آسینوس ها انجام می شود، یک ترشح ایزوتونیک یا ایزواسموالر است.ذز حین 

عبور این ترشح آنزیمی یا این ترشح موکوسی از مجاری،غلظت یون ها در داخل این ترشح بزاقی 

 تغییر می کند چون در داخل این مجاری سدیم و کلر به طور فعال باز جذب می شوند و پتاسیم و بی

کربنات به طور فعال به داخل مجاری می ریزند،پس واضح است که در ترشح بزاق ما یک سدیم و 

یک ترشح هایپوتونیک  دهانکلر کم داریم و یک پتاسیم و بیکربنات زیاد؛پس می توان گفت بزاق در 

 دارد؛پس ابتدا ترشح بزاق ایزوتونیک و بعد در دهان هاپوتونیک است.

پتاسیم داریم که این پمپ یه طور -یه سلول های پوششی مجاری یک پمپ سدیممکانیسم : در غشای پا

مثال سدیم را بازجذب و پتاسیم را به داخل مجاری می ریزد.سدیم وارد خون و پتاسیم وارد مجاری 

. به طور همزمان ،کلر هم توسط گرادیان الکتروشیمیایی وارد سلول های بزاقی و دهان می شود

بیکربنات -کلر Exchangerخون می شود؛ به عالوه،بیکربنات هم توسط یک مجاری و بعد وارد 

    و    در بزاق کم و غلظت     و    وارد مجاری می شود.در نهایت،غلظت 
زیاد خواهد   

 بود.
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 چرا بزاق هایپوتونیک است؟

 پتاسیم ترشح می شود؛پس ترشح بزاق در داخل دهان هایپوتونیک است. 2سدیم بازجذب و  3

ترشح بزاق،سرعت ترشح بزاق اگر در اثر تحریک پاراسمپاتیک و افزایش جریان خون و افزایش 

و سرعت ترشح شیره بزاقی از مجاری زیاد شود،چه تغییری در غلظت یون ها در شیره بزاقی 

 انجام می شود؟

یک وقتی سرعت عبور زیاد می شود،بزاق از حالت هایپوتونیک در دهان،به سمت ایزوتونیک نزد

 می شود. چون کانال ها فرصت ندارند سدیم را به اندازه کافی بازجذب کنند.

 کاهش                      15در بزاق   :        -     151غلظت سدیم در خون   : 

 افزایش                    31-51"    "     :      -  3-5غلظت پتاسیم "   "      :    

 در دقیقه ترشح غدد بزاقی در روز را داریم، و در شب این مقدار کمتر است. 0/5ccحدودا 

(به عالوه 4(هضم مواد غذایی مثل ساکارز در برنج    3(بیان راحت تر    2(لغزندگی    1 عملکرد:

،تیوسیانات و لیزوزیم را دارد  Aایمونوگلوبولین  چون ،اثر محافظتی و خاصیت ضد باکتریایی دارد

 کتری ها حمله کرده و دیواره باکتری را تخریب می کنند.که به با

 به عالوه،خود جریان بزاق می تواند جریان باکتری ها را با خودش حمل کند.

 تنظیم عصبی ترشح بزاق

ما در دهان یک سری گیرنده های چشایی داریم که این گیرنده ها، سیگنال ها را توسط فیبرهای 

ر که د 7یا فیبرهای حسی مرکز بر 
 

 
در  9قدامی زبان، 

 

 
در بخش اپی گلوتی زبان  11خلفی زبان و 

 inf & sup salivatory nucleusبه دسته منزوی و بعد به هسته های بزاقی می برد:داریم،

 دو جور هسته بزاقی در ساقه مغز داریم؛هسته های بزاقی فوقانی و تحتانی

پاراسمپاتیک را به غدد زیرزبانی و زیرفکی می آید و فیبرهای  7از هسته های بزاقی فوقانی،عصب 

 می برد.

 ،فیبرهای پاراسمپاتیکی را به پاروتید می برند. 9هسته بزاقی تحتانی توسط عصب 

  7، چانه شبیه 9گوشی شبیه !! 

هر موقع هر محرکی وارد حفره دهانی می شود و در پوشش دهانی قرار می گیرد،افزایش ترشح 

 زبانی و زیرفکی را خواهیم داشت.بزاق در غدد پاروتید و زیر

نوع ترشحات بزاقی به نوع ماده غذایی بستگی دارد. )غذا کربوهیدراتی<<ترشح بزاق بیشتر توسط 

 غدد پاروتیدی(
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مثل دانه شن را در دهان  صافیند منجر به تقویت ترشح بزاقی شود: اگر ماده نوع ماده غذایی می توا

یک ماده خاردار را در دهان داشته باشیم!،ترشح بزاق کمتر داشته باشیم،ترشح بزاق بیشتر ؛ اگر 

 خواهد بود.

 اثر سایر محرک ها در ترشح بزاق

می تواند توسط سیگنال هایی که از قسمت های باالتر مغز می آید کنترل شود،مثال با دیدن غذا یا 

مجاورت  استشمام بوی غذا ،سیگنال ها از قسمت های بویایی و بینایی به مراکز اشتها در

هیپوتاالموس قدامی می آیند. به دنبال تحریک این مرکز،سیگنال هایی به ناحیه هسته بزاقی فوقانی و 

 تحتانی شلیک می شوند و باعث افزایش ترشح بزاق در غدد دهانی می شوند.

در حین تحریک مرکز پاراسمپاتیکی در هیپوتاالموس قدامی،سیگنال ها به هسته حرکتی پشتی واگ 

 ند و وابران های واگ را هم تحریک می کنند.می رو

در نتیجه با دیدن و استشمام بوی غذا،غدد بزاقی تحریک می شوند؛ غدد معدی،غدد روده باریک، 

 پانکراسی، شیره صفراوی )همگی همزمان افزایش می یابند(.

 . توسط مرحله سری )با بوییدن،دیدن،شنیدن(1تنظیم ترشح بزاق : 

 . با قرار گرفتن غذا در حفره دهان2                       

اگر ماده غذایی تهوع آور یا داغی را بخوریم ،رفلکس هایی توسط فیبرهای آوران یا مرکزبر واگی 

 که به هسته های بزاقی فوقانی و تحتانی آمده،باعث ترشح بزاق می شوند. خواهیم داشت

 پاراسمپاتیک <<< افزایش ترشح بزاق

 تحریک سمپاتیک <<< اثر ناچیز روی ترشح بزاق

 *تحریک پاراسمپاتیک می تواند ترشح و جریان خون غدد بزاقی را افزایش دهد.

به عالوه، غدد بزاقی دارای موادی هستند که می توانند جریان خون آن ناحیه را افزایش دهند؛مثال با 

لوبولین در عروق خونی غدد بزاقی اثر گαتحریک پاراسمپاتیک ماده ای به نام کالیکرین بر روی 

 گذاشته، تبدیل به کینیدین یا برادی کینین می کند، که باعث گشادی و اتساع عروق می شوند.

 ترشحات مری

سراسر لوله گوارشیو مری پوشیده از سلول های ترشح کننده موکوس است.ترشح در ابتدا و انتهای 

 غدد مرکب است.این لوله، و چسبنده است که ناشی از ترشح 

 غدد مرکب<<ترشح موکوس به مقدار زیاد به دو علت: 

در انتهای مری،ترشح موکوس باید قلیایی )با بیکربنات زیاد( و غلیظ باشد تا اگر اسید معده  .1

 به مری برگردد، بتواند اثر محافظتی ایجاد کند.
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است ماده غذایی باعث باشد چون ممکن به عالوه، در ابتدای مری هم باید ترشح غدد چسبنده  .2

 خراشیدگی مری شود.

 

 

  

 

 

 

   ترشحات معده

 دارد مخصوص غده دو البته و (گوارش لوله سراسر مثل) شده پوشیده موکوسی غدد از معده سراسر

 01 تقریبا اکسینتیک غدد. پیلوری غدد و(  جداری یا معدی یا ساز اسید یا) اکسینتیک غدد یعنی

 .گیرند دربرمی را معده از درصد 21 حدودا پیلور نزدیک در پیلوری غدد و درصد

 : اند شده تشکیل سلول نوع چند از خود اکسینتیک غدد که کنید توجه

 .(اصلی) پپتیدی های سلول و( اکسینتیک) جداری های سلول ، گردنی موکوسی های سلول

 و اسید ترشح جداری سلولهای اصلی کار.میدهند انجام را موکوس ترشح گردنی موکوسی های سلول

 و میکند کمک ایلئوم در B12 ویتامین جذب به که است عاملی داخلی فاکتور. است داخلی فاکتور

 اسیدوز آ در بنابراین. میشود ناقص استخوان مغز در موجود های گویچه بلوغ نباشد ویتامین این اگر

 سلولهای سری یک. بیافتد اتفاق پرنیسیوز آنمی نام به داخلی فاکتور فقدان از ناشی آنمی است ممکن

 بنام دارند وجود اکسینتیک های سلول کنار در( اکسینتیک) معدی غدد های فرورفتگی عمق در دیگر

 در مهمی بسیار نقش و میکنند ریلیز هیستامین که E های سلول یا انتروکرومافین شبیه های سلول

پپسینوژن فرم غیرفعال پپسین است. . میکنند ترشح پپسینوژن پپتیدی های سلول. دارند اسید ترشح

، اسید و استیل کولین اسید با رفلکس کوتاه و بلند واگی واگی منجر به افزایش ترشح استیل کولین 

 <افزایش ترشح پپسینوژن، در حضور اسید،پپسینوژن فعال می شود.

، ولی موکوس و غدد پیلوری دقیقا مشابه غدد جداری بوده،فقط به جای اسید گاسترین ترشح می کنند

 پپسین را دارند.

 < میزان ترشح بیشتر--اسید آمینه( 17تایی) 17( 1در غدد پیلوری دو نوع گاسترین ترشح می شود: 

 < میزان ترشح کمتر--اسید آمینه( 32تایی) 32(2                                                         
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لیکول دارند و غشاء این سلول ها به حالت پرز مانند به در غدد جداری)معدی(، در داخل خود کانا

 داخل کانالیکول قرار دارد. در داخل همین پرزها،مکانیسم ترشح اسید فعال می شود.

 

 فرضیه ای که در این باره وجود دارد ) مراحل ترشح اسید(:

به  Kبال آن کلر به صورت فعال از غشای رأسی کانالیکول به داخل کانالیکول ترشح شده، به دن

   تبدیل می شود و     و    می شود. سپس آب در داخل پرزها به  داخل کانالیکول ترشح

 هیدروژن به صورت فعال وارد کانالیکول و بعد وارد لومن معده می شود. –توسط پمپ پتاسیم 

سلول های  پتاسیم در غشاء پایه جانبی سدیم را به صورت فعال بازجذب و پتاسیم راوارد-پمپ سدیم

 جداری می کند.

  آب ناشی از خاصیت اسمزی خودش وارد کانالیکول و معده می شود.

 بیکربنات از غشاء پایه جانبی وارد مایع خارج سلولی می شود.
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 نکته : 2

میلیون بار بیشتر(، و غلظت  3خیلی باالست)تا  HClو    در داخل لومن معدی،غلظت   .1

 )از خون( برابر بیشتر 5پتاسیم تا 

    و     در خون بافتی که از جداره معده می رود، غلظت  .2
 بیشتر است.  

pH  تغلیظ شود. 5/1در داخل لومن معدی میتواند تا 

 

زمانی که ماده غذایی به خصوص از نوع پروتئین می خوریم،نیاز به پپسین و نیاز به اسید دارد؛ 

میلیون بار تغلیظ  3تا  HClبله ! چون دیگر الزم نیست  آیا خوردن اسد و ترشیجات کمک می کند ؟

البته به فردی که زخم معده دارد  مصرف می شود. HClشود،در واقع انرژی کمتری برای ترشح 

 توصیه نمی شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 بله  ترشحات معدی ایزوتونیک است؟

  سلول های الیه محافظتی بر روی سراسر لومن معدی: یک سری سلول های ویژه در سراسر

لومن معدی داریم که موکوز و بیکربنات را با غلظت خیلی زیاد ترشح کرده و یک الیه 

محافظتی خیلی خوب در سراسر لوله معده ایجاد می کنند؛ ترشحات بیکربنات موکوس می 

( مصرف آسپرین و داروهای ضد 2( تحریک سمپاتیک   1تواند توسط چند عامل کم شود: 

 دیالتهابی غیر استروئی

 

 پایه تحریک ترشح معده

 پپسین و گاسترین هورمون وحتی موکوس ، اسید یعنی ترشحات تمام افزایش به منجر کولین استیل

 .میشود
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 .دارند مهمی نقش اسید ترشح در هیستامین و گاسترین

 هضم در کمی نقش معدی لیپاز مثال ندارند قوی و مهم نقش که داریم معدی های آنزیم سری یک

 .دارد معده در ها چربی

 تحریک را جداری های سلول و کرده عمل ضربدری بصورت هیستامین و ،گاسترین کولین استیل

 .میشوند اسید ترشح به منجر و میکنند

 رفلکسهای همچنین و بلند و کوتاه های رفلکس شود معده وارد گوشتی یا هرمحرکی که هرزمان

 و کوتاه های رفلکس سو یک از معده شدن متسع و گوشت ورود با. شوند می فعال سریعا هورمونی

 رفلکس اثر در شاید یا) مستقیما گوشت خود دیگر طرف از و میشوند کولین استیل ریلیز به منجر بلند

 و میگذارند اثر E های سلول روی بر کولین استیل و گاسترین میکند ریلیز را گاسترین (موضعی

 اثر جداری های سلول روی تایی سه وهیستامین Ach، گاسترین. شوند می هیستامین ترشح به منجر

 منجر و میگذارد اثر پپتیکی سلولهای روی اسید این و میشوند HCL ترشح افزایش به منجر و میکنند

 و کرده عمل ضربدری صورت به که ایست گونه به ها محرک مکانیسم. میشود پپسینوژن ترشح به

 این به دارد اسید ترشح در را نقش مهمترین هیستامین که کنید توجه. میشوند اسید ترشح به منجر

 مثال برای. نمیشود انجام اسید ترشح نباشد هیستامین و باشند گاسترین و Ach اگر که صورت

 برای قوی بسیار کننده مهار یک یعنی میکند مهار را ( H2) هیستامین های گیرنده رانیتیدین داروی

 .دارد بستگی گاسترین مقدار به هیستامین ترشح که کنید توجه و است اسید ترشح از جلوگیری

 هیستامین ترشح به اسید ترشح و دارد بستگی گاسترین ترشح به هیستامین ترشح:نکته. 

 برمیگردد E های سلول به معده زدن مشک عمل با شد آزاد گوشت به پاسخ در گاسترین اینکه از بعد

 .میشود هیستامین ترشح تحریک باعث و

 میشود پپسین به تبدیل پپسینوژن و میشود ترشح پپسینوژن پپتیکی های سلول از ، اسید ترشح دنبال به

 تریپسین) پانکراسی های آنزیم ترشح نباشد اگر و هاست پروتئین کننده هضم آنزیم اولین که

 هیدرولیزی محکم پتک اولین تا باشد باید پپسین واقع در. داشت خواهند ضعیفی اثرات (،کموتریپسین

 ،الیگوپپتید پپتید به پروتئین این و بشکند هم در را آن و بکوبد گوشت آلبومینوئیدی ژنالک بر را

 .بشود تبدیل کوچکتر های شاخه و ها ،پپتون

 ترشح اسید به شدت وابسته به هیستامین و ترشح هیستامین به شدت وابسته به گاسترین است.

 این کند می بلوک را جداری های سلول روی بر هیستامینی های گیرنده که رانیتیدین نام به دارویی

 اولین( قوی هیدروالزی آنزیم)پپسین.  کند می مهار را جداری های سلول بر هیستامین اثر ها گیرنده

 .کوبد می گوشت  آلبومیوئیدی کالژن به را محکم پتک

 به پپسین.)شود می ریز بعد و تبدیل قطعه چند به را آن ابتدا پتک  که سنگ تکه یک کردن تکه مثل

 (آیند می پپسین کمک به ها آنزیم سایر سپس و تقسیم قطعه چند

 .است ناچیز بسیار یا ندارد وجود یا آمینه اسید شکل به پروتئین معده داخل در
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 شکل به ها پروتئین سایر و کند می تولید آمینه اسید پپتیداز کربوکسی نام به آنزیمی  فقط دئودنوم در

 .هستند 111و پپتید پپتید،الیگو دی

 

 ؟ چگونه اما شود مهار باید پس کند تخریب را معده جداره های کالژن تواند می پپسین

 ( 5/1 از کمتر PH)  شود زیاد معده اسید غلظت وقتی

 اسید نتیجه در و هیستامین ترشح مهار سبب گاسترین شده  گاسترین ترشح مهار سبب زیاد اسید

 .داشت نخواهیم فعال  پپسین نشده ترشح

 معده زخم= زیاد پپسین

 شدن فعال باعث و چسبد می 3m موسکارینی های گیرنده به کولین استیل :محرک سلولی مکانیسم

qα فسفولیپاز و C 3 و شکند می غشا چربی نتیجه در.شود میIP 3.  شود می تولیدIP به منجر هم 

 .میشود ها سلول داخل از کلسیم ترشح

 CAMP طریق از هم هیستامین و شود می ها سلول داخل کلسیم افزایش باعث مستقیما گاسترین

 .شود می اسید ترشح باعث

 می فعال اسید ترشح اثر در و موضعی کوتاه های رفلکس اثر در پپسینوژن:پپسینوژن شدن فعال

 . شود

 .شود می مهار 5 از باالتر PH در و دارد PH= 5/1-5/3 در را فعالیت بیشترین پپسینوژن

 مراحل ترشح شیره معده

 سه مرحله دارد:

 مرحله سری  .1

 مرحله معدی  .2

                                             مرحله روده ای  .3
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بویایی ،بینایی و...  فعال شده سیگنال ها از کورتکس به مرکز  cortex.مثل ترشح بزاق همین که 1

 اشتها رفته ؛کنار مرکز اشتها مراکز پاراسمپاتیکی داریم.

این مراکز وقتی تحریک شدند پاراسمپاتیک های هسته های بزاقی فوقانی و تحتانی را تحریک می 

از هسته پشتی واگرا تحریک می کنند.افزایش ترشح بزاق ،هم زمان پاراسمپاتیک های خارج شونده 

کنند و این پارا سمپاتیک در واگ باعث افزایش ترشحات معده و دوازدهه و پانکراس و صفرا می 

 شود. 

% ترشحات معدی در مرحله سری اتفاق می افتد.یعنی قبل از اینکه غذا وارد معده شود 21 .1

 ترشحات باال می رودو

حتویات وارد معده می شود،رفلکس های % ترشحات شیره معده در مرحله ی معدی؛م71 .2

بلند و کوتاه واگی واگی و رفلکس های هورمونی فعال شده ،منجر به افزایش ترشحات شیره 

 معده می شودو

که گاسترین ترشح می کنند؛گاسترین  G% مربوط به دوازدهه ؛چون دئودنوم سلول های 11 .3

 منجر به افزایش ترشح معده می شود.

 تنظیم ترشحات معدی

 ثل تنظیم حرکات معدی م

از یک رو توسط سیگنال های اسید و هورمونی خود جدار معده که همگی منجر به افزایش  .1

 فعالیت های حرکتی و ترشحی در خود معده می شود.

رفلکس های مهاری عصبی و هورمونی که از روده بر روی معده اثر گذاشته،سبب کاهش  .2

 ترشحات شیره معده می شود .

و  cckرکات معده مشابه با تنظیم ترشحات معده است==< در دئودنوم هورمون دقیقا تنظیم ح

ترشحات شیره ی معده را کاهش ، همچنین رفلکس های عصبی کوتاه داخل جداری  GIPسکرتین و 

 و رفلکس های عصبی بلند واگی واگی هر دو از نوع مهاری سبب کاهش ترشحات معدی می شوند 

اثر مهاری هورمونی و عصبی در دئودنوم بر روی معده ،از رفلکس *در بحث تنظیم حرکات معده 

هورمونی خود معده قوی تر است.ولی در بحث تنظیم ترشحات معدی،رفلکس های -های عصبی

 هورمونی خود معده قوی ترند)ولی در بقیه موارد مشترک اند(-غصبی

 % که بیشترین اثر را دارد.71در بحث تنظیم ترشحات معدی ، 

 واگ

 واگ بلند    آنتریک موضعی       گاسترین)رفلکس هورمونی(                                      

 ترشحات شیره معدی در بین وعده های غذایی 

(ولی وقتی محرک های  HClکمی شیره معده ترشح می شود،این شیره کم بدون اسید است )بدون 

ی اسید هم هستند.اسد پپسینوژن را فعال،وپپسین هیجانی و استرس داشته باشیم ،ترشحات معدی حاو

 سبب تخریب دیواره معده و کوالژن آن می شود.
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 ترشحات پانکراس

از دو جزء تشکیل شده ؛پانکراس دارای دو سری غدد درون ریز و برون ریز است.بخش اگزوکرین 

نه انگور دارای مثل غدد بزاقی از یک سری آسینوس ها)حبه ها(و مجاری تشکیل شده،حبه ها مثل دا

زیموژن است و داخل زیموژن آنزیم های مختلف برای هضم مواد چربی و پروتئینی را داریم 

.مجاری هم مثل غدد بزاقی دارای ترشحاتی هستند که بیشترین ترشحات از نوع قلیایی می باشد.در 

 واقع شیره ی پانکراسی دارای دو جزء می باشد.

 شود)شیره آنزیم( شیره ای که از زیموژن ها ترشح می .1

 شیره آبکی قلیایی  .2

نوع ترشح شیره متناسب با نوع کیموس می باشد.اگر کیموس اسیدی باشد بیشتر شیره ی آلکالوئیدی 

 )قلیایی( ترشح می شود.

 . کربوهیدارت ها ترشح می شود.3. پروتئین ها و2. چربی ها ،1در زیموژن سه دسته آنزیم برای

 ،فسفولیپاز لیپاز،کلسترول استر هیدروالز .1

همگی به شکل غیر فعال به نام های یپسینوژن،کموتریپسینوژن ،پروکربوکسی پلی پپتیداز   .2

 ،پرو االستیناز،پرو دی نوکلئاز و پروژالتیناز 

تریپسین پس از ترشح ،توسط آنزیمی در دیواره ی روده به نام انتروکیناز فعال شده ،هم 

آورد هم سایر آنزیم های غیر فعال را فعال  خودش را از تریپسینوژن به شکل فعال در می

 می کند.

تریپسین وقتی از زیموژن آزاد شد به جدار مجاری پانکراسی می خورد ،ممکن است فعال شده به 

فرم فعال در بیاید ،به همین خاطر به همراه آنزیم های پانکراسی آنزیم مهار کننده تیپسین هم توسط 

ار تریپسین در پانکراس و مجاری می شود.اگر این مهار کننده زیموژن ها ترشح می شود و باعث مه

 نباشد تریپسین سبب تخریب و التحاب جدار پانکراس می شود.

                                                    پانکراسی: ترشح قلیا در مجاری  پایه مکانیسم

میلی اکی واالن در لیتر ترشحات قلیایی به مجاری ریخته ،کمک به حمل  1511تا  1111روزانه 

هیدروژن ،درغشاء پایه سلول های مجاری باعث -شیره های آنزیمی می کند.پمپی به نام پمپ سدیم

ترشح فعال سدیم  به داخل سلول های مجاری می شود .اسید کربنیک هم در سلول های مجاری به 

    و    
    تبدیل شده ،   

وارد مجاری شده ،کمک به حمل شیره های آنزیمی می کند.یکی   

از اثرات شیره قلیایی پانکراسی این است که به حمل شیره های آنزیمی کمک می کند اما گاهی خود 

شیره قلیایی به منضور خنثی کردن شیره معده ترشح می شود.==<کار اصلی شیره های قلیایی 

 نکراسی خنثی کردن اسید معده است.مجاری پا

 واگی بلند و عصبی موضعی هورمونی، های رفلکس اثرات: معده حرکات تنظیم: ) !!پرانتز در نکته

 بعدی های قسمت  ترشح همچنین و.شود می معده حرکتی و ترشحی فعالیت افزایش به منجر واگی

 (دوم قانون.)دهند می افزایش هم را گوارش لوله
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 های رفلکس و هورمونی مهاری های رفلکس توسط که داریم قبل به بعد از مهار قانون این در

 داخل هم تواند می که  انتروگاستریک رفلکس مثل.شود می کنترل  متوسط و بلند و کوتاه عصبی

 . شود معده مهار سبب و آمده سمپاتیکی ای مهره جلو های گانگلیون از هم باشد جداری

 

 

 

 

 

 

 

 کولین استیل: گذارند می اثر پانکراس بر که آنزیماتیک شیره ترشح برای ای پایه های محرک

،CCK سکرتین و 

 واگی واگی بلند های رفلکس و موضعی های رفلکس شدن فعال اثر در ترشح :کولین استیل

CCK: های سلول از I شود می ترشح دئودنوم جدار در. 

  سکرتین بعد و کولین استیل بعد آنزیمی، شیره ترشح محرک قویترین CCK :نکته

 .است کم خیلی سکرتین آنزیم ترشحی اثر-

 افزایش سبب و مجاری در اثر بیشترین) سکرتین-1 :آلکالوئیدی شیره ترشح در اساسی های محرک

 (سکرتین از کمتر ولی دارند اثر هم ها این) CCK -3 و کولین استیل-2 (آلکالوئیدی شیره بیشتر

 ( :معده مثل)پانکراس ترشحی های فاز

 %(71-01)ای روده مرحله -3   %(      11) معدی مرحله-2%(          11-21) سری مرحله-1

 قسمت آن هورمونی و عصبی های رفلکس شود می جا آن وارد کیموس که GI از قسمتی هر

 هم پانکراس مورد در و. دارد قسمت آن ترشحی و حرکتی های فعالیت افزایش در را اثر بیشترین

 می  قلیایی و آنزیمی شیره ترشح افزایش سبب ها رفلکس این شود می دئودنوم وارد کیموس وقتی

 .شود
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 :دارد اثر دو  S های سلول از مترشحه سکرتین

 شده اسید کردن خنثی باعث دئودنوم در ترشح با یعنی شود می مجاری در قلیا ترشح افزایش باعث-1

 جذب اکسید دی کربن.)شود می تبدیل اکسید دی کربن و آب به سپس و شده  H2CO3 به تبدیل اسید

 .(شود می خارج تنفس راه از و شده گوارشی لوله

-Nacl شود می بازجذب هم. 

 معده در 1-3 به 6-0 از PH و شود خنثی حدودی تا دئودنوم اسیدی محیط میشود باعث قلیا این-2

 .برسد

 .شود می پانکراسی های آنزیم برای مناسب موقعیت ایجاد سبب PH این نتیجه در

در این منحنی محور افقی به ترتیب اسید ، چربی و پپتید و محور عمودی میزان ترشح شیره های -

پانکراسی را نشان می دهد. نمودار قرمزشیره 

آنزیمی و نمودار آبی شیره قلیایی را نشان می 

 دهد.

 محتویات با) کیموسی وقت هر 

 رفلکس شود معده وارد( قندی،پپتیدی،لیپیدی

 ترشح باعث و فعال بلند و کوتاه عصبی های

 مخصوصا اگر عالوه به. شوند می کولین استیل

 از و شده ترشح هم CCK باشد لیپیدی کیموس

 می پانکراس آنزیمی شیره ترشحات افزایش باعث نتیجه در و کند می اثر ها آسینوس بر خون طریق

 .(کند می دئودنوم به آنزیمی شیره حمل به کمک و قلیا ترشح به کمک شده آزاد سکرتین)شود

 می باعث گذاشته اثر مجاری های سلول روی قدرت بیشترین با سکرتین باشد اسیدی کیموس اگر

 اثر کمی هم کولین استیل و CCK که عالوه به.  شود ترشح زیادی میزان به آلکالوئیدی شیره شود

 .دارند

 و هورمون دو هر باشد خنثی کیموس اگر :توجه

 .شوند می ترشح میزان یک به شیره دو هر

 

این شکل اثر محرک های مختلف را بر ترشح 

 نزیمی و شیره قلیایی نشان می دهدشیره آ
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عملکرد گاسترین که پمپ پیلوری را فعال کرده و سبب ترشح اسید معده می پنتوگاستریک:

اسید آمینه اضافه  4سازی آالنین را به این اسید آمینه انتهایی اش است.در دارو  4شود،مربوط به 

کرده ،پنتا گاستریک را می سازند.دارویی که سبب افزایش ترشحات شیره معده و حرکات معده می 

 شود.

 اسید آمینه انتهایی اش می باشد. 0مربوط به  CCK*فعالیت 

 

 از دو جزء تشکیل شده:صفرا:

ط سلول های کبدی ساخته شده و به شیره نمک های صفراوی==<مرتبا در شبانه روز توس .1

داخل کانالیکول صفراوی می ریزد.زمانی که این شیره از کانالیکول ها عبور می کند شیره 

 قلیایی به این شیره افزوده شده ،سبب افزایش ترشح شیره صفراوی می شود.

 شیره قلیایی مربوط به مجاری صفراوی  .2

سیتین،کلسترول،سدیم،کلر،پتاسیم و آب و شیره صفراوی تشکیل شده از :نمک های صفراوی،ل

 الکترولیت ها و . . .

    شیره قلیایی شامل
 می باشد.  

 زمانی که صفرا از مجاری عبور می کند دو حالت دارد:

 یا در داخل کیسه صفرا تغلیظ می شود. .1

 یا به داخل دودنوم ریخته ، به هضم چربی ها کمک می کند. .2

باشد،صفرا دیگر در کیسه زخیره نمی شود .مستقیما از مجاری اگر کیسه صفرا از صفرا پر    

% دفع می شود،یعنی 5% بازجذب و 95صفراوی به داخل دئودنوم میریزد.در انتهای ایلئوم به طور 

 %(.5بار گردش دارد )هربار  21صفرا در شبانه روز حدودا 

ی کبدی توسط آنزیم ها خود نمک های صفراوی از کلسترول تشکیل شده و کلسترول داخل سلول ها

تبدیل به اسید کولیک و کنوداکسی کولیک تبدیل می شود.این ها می توانند با گالیسین و تورین ترکیب 

 شوند.

   اسید تورو کولیک -اسید کولیک ==< اسیدگلیکو کولیک 

 تورو کنوداکسی کولیک  –کنوداکسی کولیک ==< گلیکو کنوداکسی کولیک 

 هم ترکیب شوند و نمک های اسید های صفراوی را ایجاد کنند. این ها می توانند با سدیم

ویژگی این ها این است که مثل سورفاکتانت یا چربی های غشاء ساختار دو الیه )یک الیه آب دوست 

و یک الیه آب گریز(دارند.الیه آب گریز یا چربی دوست می تواند بین چربی ها نفوذ کرده و چربی 

 ک تبدیل کند.های بزرگ را به قطعات کوچ
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 ، تحت تاثیر دو عامل زیاد می شود:کبدی -گردش روده ای

< --افزایش ترشح سکرتین  .1

 افزایش ترشح شیره آلکالوئیدی

شخص رژیم پر کلسترول مصرف  .2

< کلسترول توسط ورید --کند

پورت شده و در سلول های کبدی 

تبدیل به اسید های صفراوی می 

< افزایش سنتز اسیدهای --شود 

 صفراوی

 

 

 تنظیمی تخلیه ای کیسه صفرارفلکس های 

سمت های لوله گوارش،وقتی اتساعی در دئودنوم ایجاد شود، مثل آزاد شدن شیره های قمثل سایر 

آنزیمی و آلکالوئیدی ،در مورد ترشح صفرا هم با ورود کیموس بخصوص لیپیدی،رفلکس های 

ش انقباضات در کیسه صفرا وافزایش عصبی کوتاه و بلند و رفلکس های هورمونی فعال شده؛ افزای

انقباضات دودی در داخل مجاری صفراوی و کبدی اتفاق افتاده و شیره صفرا را به دئودنوم تخلیه می 

 کنند.

cck   مهم ترین نقش را در ترشح شیره نمک های صفراوی دارد،چون خودcck  منجر به افزایش،

Ca  به افزایش امواج دودی و تخلیه شیره در عضالت صاف لوله های مجاری صفراوی و منجر

 صفراوی به دئودنوم می شود.

و رفلکس های بلند واگی  استیل کولین هم اثر کمکی داردکه به دنبال فعال شدن رفلکس های موضعی

واگی ترشح می شود.همچنین هورمون سکرتین هم اثر کمکی ناچیزی بر ترشح شیره قلیایی در 

 ول ها دارد و منجر به افزایش صفرا می شود.افزایش شیره صفراوی در کانالیک

 cck  دارد. تخلیه صفرامهم ترین نقش را در 

 هضم و جذب چربی ها

لیپاز دهانی کمی  چربی ها در رژیم غذایی ما بیشتر منشأ حیوانی دارند، چربی با وارد شدن در دهان 

خنثی می شود، لیپاز معدی هم که می تواند آن را خنثی کند ولی با ورود به معده،اثرات لیپاز دهانی 

 خیلی فعال نیست.بعد لیپید وارد دئودنوم می شود، چند مرحله برای هضم چربی هست:

 آغاز معده در زدن مشک با عمل این که (امولسیفیه)بشود تکه تکه باید ،چربی چربی هضم برای

 از بعد که دارند را خاصیت این ها چربی چراکه میشود امولسیفیه ها لیپید از کمی بخش اما میشود

 نقش پس بدهند چربی بزرگتر ذرات تشکیل و بچسبند هم به دوباره هم به شدن نزدیک با شدن ریز
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 فقدان صورت در که حدی تا است مهم خیلی صفراوی حالام نقش. ندارد فایده خیلی معده زدن مشک

 .میشود کم ها چربی جذب از %41آن

 آبدوست سر)کنند نفوذ چربی داخل در میتوانند درنتیجه دارند قطبی دو خاصیت صفراوی اسیدهای

 زیرا کنند ریز را ها چربی نمیتوانند هنوز ولی (چربی داخل دوست چربی سر و روده محیط به رو

 جذب را همدیگر و دارند سطحی کشش نیروی حااصطال یا دارند چسبندگی هم به نسبت ها چربی

 این. است ( Agitation ) ای روده حرکات چربی کردن تکه تکه برای کننده کمک عامل. میکنند

 قطعه یک. دارند میکرومتر 1 از تر کوچک ای اندازه ای روده حرکات از حاصل امولسیونیه قطعات

 آنها میتوانند راحتی به لیپید کننده تجزیه های آنزیم پس شده بیشتر برابر هزار سطحش چربی بزرگ

 کوچک ذرات شکل به توجه با. است کردن امولسیفیه صفراوی حامال کار اولین پس .کنند تجزیه را

 این روی بر میتوانند فسفولیپاز و لیپاز های آنزیم اکنون. است فسفولیپید و گلیسیرید تری حاوی چربی

 .اند نشده داده نشان استرها کلسترول شکل این در که کنید توجه .کنند اثر ذرات

 تری لیپاز چربی های گلبول شدن لیز از بعد. است میسل تشکیل و لیپاز اثر مرحله امولسیفیه، از بعد

 می صفراوی های اسید از تا 31-41 حال. میکند تبدیل مونوگلیسیرید و چرب دواسید به را گلیسیرید

 ذرات این نیافتد اتفاق این اگر که چون.میگیرند را چرب های اسید و ها مونوگلیسیرید این دور و آیند

 .میدهند گلیسیرید تری تشکیل دوباره و چسبند می هم به دوباره

  همه این روند ها به کمک اسیدهای صفراوی: امولسیون ، تشکیل میسل ،حمل میسل به کنار

 غشاء پرزها

همین که میسل ها به پرز می رسند از حال میسل در می آیند، و اسید های چرب به مونوگلیسرید در 

روده کوچک مجددا با هم ترکیب می شوند و باعث سنتز مجدد شبکه آندوپالسمی صاف سلول های 

تری گلیسرید می شوند. فسفولیپیدها هم با ترکیب مجدد اسید چرب و بخش فسفاتی،دوباره تشکیل می 

 شوند.

تری  رودبه محض ساخته شدن تری گلیسرید و خروج آن از شبکه آندوپالسمی صاف،فسفولیپید 

و سپس به جریان  گلبولی به نام شیلومیکرون شده،که به مجاری لنفیگرفته،سبب تشکیل گلیسرید را 

 خون وارد می شود
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چربی هایی که زنجیره اسید چرب کوتاه دارند، مستقیما اسید چربشان وارد سیستم گردش خون می 

 د و وارد سیستم لنفی نمی شوندشو

 تشکیل سنگ های صفراوی

 در ایجاد سنگ های صفراوی نقش دارد: کلسترول در امالح صفراوی شناور است.چند عامل

میزان کلسترول در رژیم غذایی زیاد باشد؛ این کلسترول باعث رسوب امالح صفراوی و  .1

 یون ها می شود که منجر به ایجاد سنگ صفرا می شود.

اگر میزان امالح صفراوی کم باشد،صفرا در داخل کیسه صفرا رسوب می کند،چون امالح  .2

 د و مانع از رسوب کلسترول می شوند.صفرا حالت دوقطبی دارن

در جدار کیسه صفرا،پمپ بازجذبی کلسیم نداریم،لذا افزایش کلسیم منجر به سنگ صفرا می  .3

 شود.

 التهاب و عفونت در دیواره کیسه صفرا .4

 نقش دیگر صفرا: دفع بیلی روبین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ترشحات روده کوچک

 است؛دو غده خاص دارد :مثل معده پوشیده از سلول های ترشح کننده موکوس 

 در نزدیکی دریچه پیلور تا چند سانتی متری اول دئودنومغدد برونر :  .1

 < مانع از اثر اسید معده در چند سانتی متر اول دئودنوم می شود.--ترشح زیاد موکوس و قلیا

 < زخم معده--طی هیجانات،ترشح موکوس توسط این غدد کم شده
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تواند به غدد زیرمخاطی سمپاتیک تنها عصبی است که می 

عصب دهی کند ولی در پاراسمپاتیک نه،به همین علت در 

 استرس ها احتمال زخم معده افزایش می یابد.

در بین فرورفتگی های پرزهای روده ای،دو نوع غدد لیبرکون :  .2

 سلول داریم:

 سلول های ساغری:ترشح قلیا و موکوز کم .1

از غدد سلول های آنتروسیتی)پوششی(نابالغ:هر هفته  .2

لیبرکون رشد کرده،به سمت باال رفته،و جای سلول های 

آنتروسیتی بالغ را می گیرند.این سلول های آنتروسیتی 

کمک می نابالغ،قلیایی آبکی را ترشح کرده که این ترشحات 

کنار پرز ،به راحتی به موادی که از اینجا رد می شوند کند

 ذب شوند.جها رسیده و 


