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 ترشحات معده؛
 دو نوع غده در معده وجود دارد:

غدد اکسینتیک: سه نوع سلول دارد: سلول های گردنی، جداری و اصلی. در عمق فرورفتگی های غدد  .0

 هیستامین ترشح می کنند.معدی سلول هایی به نام انتروکرومافینی وجود دارند که 

 که برای جلوگیری از زخم معده استفاده می شود، روی این سلول ها اثر می گذارند. )مثل رانیتدین( داروهایی

 

 غدد معدی بوده و در آنتر و نزدیک پیلور قرار دارند. %11غدد پیلوری که  .1

شوند. البته در روده باریک هضم و جذب چربی ها صورت می گیرد. چربی ها به شکل شیلومیکرون جذب می 

 اسیدهای چرب زنجیره کوتاه مستقیما وارد وریدهای پورت می گردند.

زا وجود دارد. دو نوع غده مخصوص دئودنوم و زرگ، سلول های مترشحه ساغری موکودر سراسر روده کوچک و ب

 روده کوچک وجود دارد: غدد برونر که در حد فاصل دریچه پیلور و آمپول واتر قرار دارند.

 دد ترشحات موکوسی قلیایی قوی ای را ایجاد می کنند.این غ

 پرزهای روده واقع شده اند. در بین غدد دیگری به نام لیبرکون وجود دارد که در عمق فرورفتگی ها

 یک سمپاتیک مانند استرس می تواند غدد برونر را مهار کرده و یکی از عوامل زخم معده است.رحت

 آن را مهار کند؟ بیاید وا خود غدد برونر می تواند تیک سمپات راچ 



 GI                                                                                         7/01/0931_فیزیولوژی سیمجلسه 

 30تدریس استاد فراهانی                                                                                 گروه جزوه پزشکی        

 

 
1 

 

را عصب دهی می  GIجلسه اول گفته شد که سمپاتیک برخالف پاراسمپاتیک تا خود غدد زیرمخاطی چون 

 کند.

 

 انتروسیتی و گابلت وجود دارند.در عمق کریپت های لیبرکون، سلول های 

سلول های ساغری )گابلت( ترشح موکوس را بر عهده دارند. سلول های 

انتروسیت نیز ترشح سدیم و کلر به روش فعال و کمی قلیا و به دنبال آن آب را 

 بازجذب می شوند. Naclبر عهده دارند. سپس آب و 

و جذب  ر حرکت کندترشح این مواد کمک می کند تا کیموس راحت تر و بهت

 شود.

 

 

 

 

 ( غشاء پایه جانبی 0سلولهای پرزدار دارای دو غشاء هستند: 
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( غشاء رأسی: در غشاء رأسی، آنزیم هایی جهت هضم دی ساکارید هایی 1

تایی از  3یا  6یا  9) پلی مر  دکسترین α الکتوز و و مثل مالتوز و ساکارز

پتیداز آمینو پ تری پپتیداز و و همچنین پلی پپتیداز و دی پپتیداز وگلوکز( 

 وجود دارد. تری پپتیدها جهت تجزیه پلی پپتید و دی پپتیدها و

 

ترشحات روده بزرگ همچون روده کوچک است. دارای غدد لیبرکون است. موکوس مترشحه در روده بزرگ 

 قلیایی تر است، تا ترشحات اسیدی حاصل از باکتری های موجود در روده بزرگ را خنثی کند.

 

ود، دو لیتر هم روازنه خود لیتر از دستگاه گوارش به داخل لومن گوارشی ترشحات وارد می ش 7-8روزانه حدود 

 دفع می شود. cc 011لیتر بازجذب انجام می شود و نهایتا حدود  3، بنابراین حدود کندفرد مصرف می 

 فیزیولوژیک غشاء لومن روده ایتشریح 
مخاط روده کوچک، از میلیون ها سلول انتروسیت تشکیل شده که به صورت پرزهایی به داخل لومن بیرون زده 

رای تعداد زیادی میکروویلی هستند. این پرزها و میکروویلی ها جهت هر کدام دا ند. این سلول های انتروسیتیا

 افزایش سطح جذب هستند.
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 وجود دارد. چین کرکرینگهمچنین در داخل لومن لوله گوارش چین های عرضی به نام 

افزایش می دهند. بنابراین سطح جذب برابر سطح را  11برابر و میکروویلی ها  01پرزها  ،برابر 9ینگ چین های کرکر

  برابر افزایش می یابد. 611

در زیر انتروسیت های بالغ، انتروسیت های تکامل نیافته ای وجود دارند، که هر هفته انتروسیت های قدیمی کنده 

 یگزینشده به داخل لومن روده می ریزند و انتروسیت های تحتانی از عمق کریپت ها به باال حرکت می کنند و جا

 آنها می شوند.
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 )قندها و اسیدآمینه(پایه جذب آب، امالح و مواد غذاییاصول 
 

 

بیشترین جذب آب و مواد در روده کوچک انجام می شود.در دهان نیز جذب توسط پرزهای زیرزبانی صورت می 

 انجام می شود. د. در معده نیز جذب کمی مواد خاصگیر

 ،)الکل و آسپیرین( در معده به این علت که اتصاالت محکم بین سلول ها وجود دارد، به غیر از مواد محلول در چربی

 مواد دیگری نمی تواند جذب شود.

گرم  5گرم سدیم توسط خود دستگاه گوارش و  91می ریزد.  GIلیتر مایعات، سدیم و کلر به داخل لومن  7-8روزانه 

لیتر آب و یون های دیگر روزانه مصرف می شود. سلول های  1سدیم هم توسط خود انسان و همچنین حدود 

 دفع آب و نمک صورت می گیرد. cc 011اد را جذب می کنند و در نهایت تخصص یافته ای در روده کوچک این مو

 )عامل اصلی جذب آب و مواد پمپ سدیم ـ پتاسیم است. )هم در لومن گوارشی هم در لومن کلیوی 

 وارد فضای بینسدیم از طریق سدیم ـ پتاسیم و به روش فعال های انتروسیتی ل در سطح پایه ای ـ جانبی سلو

به روش انتشار تسهیل  یمسپس سددنبال آن غلظت سدیم در داخل سلول کم می شود،به  می شود. بافتی و خون

 شده از داخل لومن به سلول جابه جا می شود.

 با جذب سدیم، آب نیز به روش اسمز جذب می شود.

 با این فرآیند غلظت یون ها افزایش می یابد. کلر به دو علت به داخل سلول جذب می شود:
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 به علت خاصیت الکترونگاتیوی و تمایل آن به اتصال به سدیم .0

 شیمیاییگرادیان درون سلول های روده، غلظت کلر در لومن افزایش می یابد، به دنبال آن، با جذب آب به  .1

 ل می شود.کلر موجب جذب آن به سلو

 جذب می شوند.کشش حالل مابقی یون ها نیز همراه آب به روش 

 . ی شودجذب مبیشتر از طریق غشاء میکروویلی ها و اتصاالت محکم  سدیم

 بیکربناتبازجذب 
که به روش فعال از سلول های انتروسیت به  +𝐻صفراوی و پانکراسی می آیند، با  آلکالوئیدهایی که از شیره

وارد گردش خون شده و از طریق  𝐶𝑜2و آب می دهند.  𝐶𝑜2داخل لومن ترشح می شوند، ترکیب شده، تشکیل 

 سیستم تنفس دفع می شود. آب نیز به روش اسمز جذب می شود.

صورت می گیرد، اما در ایلئوم و در روده بزرگ بیکربنات و کلر در دو  بازجذب بیکربنات در دئودنوم و ژژنوم

 ( می شوند. Exchangeمخالف هم با یکدیگر به روش فعال معاوضه ) سوی 

 

 

 Cl .در دئودنوم و ژژنوم به روش گرادیان الکتروشیمیایی جذب می شود 

وارد لومن می کنند. آب نیز به روش اسمز هم چنین سلول های انتروسیت نابالغ به روش فعال سدیم و کلر را 

 وارد لومن می شود. آب توسط انتروسیت های بالغ مجددا بازجذب می شود.
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میشود کانال های سبب  cAMPرا فعال کرده و  cAMPگاهی عاملی مثل سم وبا، در داخل سلول های نابالغ ، 

سی سلول ها زیاد شوند، با این پدیده، کلر به مقدار زیاد و به دنبال آن سدیم وارد لومن می ورکلری در حاشیه ب

 شوند.در نتیجه آن مقدار زیادی آب وارد لومن شده و ایجاد اسهال می کند.

 

*** 

 و پلی مر نشاسته وجود دارند. فرم ساکارز)شکر(، الکتوز )قند شیر( 9کربوهیدراتها معموال به 

نشاسته را به دی ساکارید  %41از غدد پاروتید پتیالین ترشح می شود که بر روی نشاسته اثر کرده و حدود 

 دکسترین تبدیل می کند.αتایی ( 9،6،3مالتوز و )پلی مر های 

آمیالز  α. پس از آن آمیالز( بزاقی از کار می افتدαدر اثر اسید معده پس از حدود نیم ساعت پتیالین )

 دکسترین تبدیل می کند. αپانکراسی، همه نشاسته را به مالتوز و 

دکستریناز مابقی  αپس از آن، آنزیم های موجود در غشاء رأسی میکروویلی ها، شامل مالتاز، الکتاز و ساکاراز و 

 تجزیه را انجام می دهند.

ز و ساکاراز، ساکارز را به گلوک ،کتوز را به فروکتوز و گاالکتوزمالتاز، مالتوز را به دو گلوکز می شکند. الکتاز، ال

 دکسترین ها را تبدیل به مالتوز می کند. αدکستریناز نیز مابقی  αو در نهایت ، فروکتوز 

 ند.گاالکتوز و فروکتوز جذب می شود و این مواد نهایتا تبدیل به گلیکوژن می شو %11گلوکز و  %81تقریبا 
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ثانویه وارد سلول های گلوکز به روش انتقال فعال 

-Coپوششی روده می شود. در این روش 

transporter  های گلوکز و سدیم، گاالکتوز و

سدیم، اسید آمینه و سدیم، تری پپتید و سدیم 

وجود دارد که این پروتئین ها همزمان با انتقال 

ز سدیم به داخل سلول ، گلوکز یا گاالکتوز را نی

 وارد می کنند.

 ( وارد سلول های پوششی می شوند. Glut5فروکتوز به روش انتشار تسهیل شده )از طریق 

 هضم پروتئین ها؛ 

ی تریپسین، اولین مرحله هیدرولیزی پروتئین توسط پپسین در معده صورت می گیرد. پس از آن آنزیم ها

د ها را آنزیمی پانکراس قرار دارند، هیدرولیز الیگو پپتیپلی پپتیداز پانکراسی که در شیره  کموتریپسین و کربوکسی

 انجام می دهند.

اگر پپسین فعالیت خود را انجام نداده و پلی پپتید را به الیگوپپتید تبدیل نکند عملکرد آنزیم های پانکراسی بهینه 

 نخواهد بود.

 پلی پپتیداز ایجاد می شود. ی از اسیدهای آمینه توسط کربوکسیبخش کم

شود.  ایجاد می و الیگوپپتید اسید آمینه، دی پپتید و تری پپتید یاندکمقدار  از عمل آنزیم های پانکراسی، پس

 یمقدار متوسط سپس توسط آنزیم های دی پپتیداز، تری پپتیداز و آمینوپپتیداز موجود در غشاء میکروویلی ها،

 .ی شوداسید آمینه تولید م
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پپتیدهای که هیدرولیز نشده اند،  با توجه به شکل زیر در داخل خود سلول های انتروسیتی، دی پپتیدها و تری

 تبدیل به اسید آمینه می شوند.

در نهایت آنچه که از غشاء پایه ای ـ جانبی جذب  

می شود فقط شامل اسید آمینه است. اما آنچه که از 

غشاء رأسی میکروویلی ها جذب می شود می تواند 

 شامل اسید آمینه،دی پپتید و یا تری پپتید باشد.

 

 

 

  کلسیم؛جذب 

 

جذب کلسیم تحت تاثیر هورمون های پاراتیروئیدی و 

، پروتئینی  Dافزایش می یابد. ویتامین  Dهمچنین ویتامین 

را در داخل انتروسیت افزایش داده و به  Calbindinبه نام 

 جذب کلسیم کمک می کند.

 

 جذب آهن؛ 

 

صورت می گیرد.  Apo transferrinتوسط پروتئینی به نام 

وارد خون می کند. )به شکل ترنسفرین (  را آهن ،رینآپوترنسف

 "فرو"و مواد اکسیداز دیگر می توانند آهن را از شکل  Cویتامین 

درآورند. در نتیجه آپوترنسفرین می تواند به روش فعال  "فریک"به 

 ترنسفرین را با خود جابه جا کند.

 بعضی از مواد جذب آهن را کم می کنند مثل اگزاالت، و یونهای

 دو ظرفیتی مثل کلسیم.
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برخی عوامل نیز می توانند جذب آهن را افزایش دهند. از جمله آنمی که منجر به ترشح بیشتر 

، سطح  Pregnancyآپوترنسفرین و ورود بیشتر آن به داخل سلول های روده ای می شود. همچنین در 

 آپوترنسفرین در سلول های روده ای افزایش می یابد.

 زیم و فسفات نیز به صورت فعال از دیواره سلول های روده باریک انجام می شود.جذب پتاسیم، منی

جذب در روده بزرگ نیز همانند روده کوچک است. جذب یون ها و آب در روده بزرگ قوی تر از روده 

باریک است. چرا که اتصاالت محکمی بین سلول ها وجود دارد که اجازه نمی دهد یونهای جذب شده و آب 

 حتی برگردد. همچنین پمپ های قوی تری دارد.به را

 

 اختالالت لوله گوارش؛

 اختالالت بلع؛ 

اگر اعصاب شرکت کننده در مکانیسم بلع یا تنه مغزی آسیب ببیند )شرایطی مثل انسفالیت یا پولیومیلیت( روند بلع 

 دچار اختالل می شود.

 عواملی که منجر به اختالل در بلع می شود: 

 دریچه گلوت نقص عملکرد در .0

ش اثر بر گیرنده ا تواندستیل کولین نمی اختالالت عصبی ـ عضالنی مثل بیماری میاستنی گراویس که ا .1

 .کند

بیهوشی : اگر بیماری پس از بیهوشی ، به هوش بیاید بر بلع خود کنترل ندارد و ممکن است آب را به  .9

 سیستم ریوی وارد کند و خطر خفگی در این افراد وجود دارد.
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 معموال در اثر اسپاسم در هر قسمتی از لوله گوارش رخ می دهد.اسپاسم در اثر عوامل االزی: آش

ایجاد شود. شیمیایی، فیزیکی ، داروهای مختلف و حساسیت شخص به برخی مواد غذایی ممکن است 

ن مختل شدن شبکه عصبی میانتریک است. روند موج پریستالتیک اولیه و آیکی از علت های رایج 

ویات ه و محتدششود. اسفنکتر تحتانی مری باز ن یه از بین می رود. شلی پذیرنده نمی تواند انجامثانو

و به دنبال آن عفونت و بوی بد دهان  ایجاد می کند Megaesophagusغذایی در مری جمع شده و 

 .ایجاد می شود

 :استرس و نوع مواد غذایی مصرفی  التهاب در الیه مخاطی معده و دئودنوم، عفونت ، ،علت گاستریت

 است.

تگاه گوارش، سبب از بین رفتن مخاط آن شود، عوارض زیر حاصل می گر عفونت در قسمتی از دسا

 شود:

 اسید ترشح نمی شود. .0

 آکلریدی خواهیم داشت. .1

 جذب پروتئین ها با اختالل روبه رو خواهد شد. از آن جا که اسید پپسینوژن را فعال می کند، .9

 ور داخلی ترشح نشده،بین رفتن مخاط، فاکتاز می شود. در اثر نفاکتور داخلی از غدد اکسینتیک آزاد  .4

کم شده و در نتیجه رشد سلول های نابالغ گلبول های قرمز در مغز استخوان با  𝐵12جذب ویتامین 

 ایجاد می کند. یوزشپرن اختالل روبه رو می شود و آنمی

 اولسر یا زخم معده؛ 

ند کتاب( معده، و در دئودنوم و همچنین در انتهای مری می توا 66-0زخم معده در قسمت آنتر )شکل 

 ایجاد شود.

 عوامل ایجاد کننده آن:

 التهاب ناشی از عفونت .0

 هلیکوباکتر .1

 استرس، الکل، آسپیرین و دخانیات .9

 نوع رژیم غذایی .4

 و همچنین آنتی بیوتیک ین که روی سلول های انتروکرومافینی اثر می گذارنددرویی به نام رانیتیدا

 چنین داروهای مهار کننده پمپ هیدروژن ـ پتاسیم.هم استفاده می شود.هلیکوباکتر جهت درمان 

 و پیشروی زیادی داشته باشد، باید جراحی انجام شود. اگر زخم معده خیلی شدید بوده

 اختالل در پانکراس؛ 

 پانکراتیت؛
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پانکراتیت به علت عفونت ، مصرف الکل، انسداد در اثر سنگ های صفراوی بر سر راه مجرای 

 پانکراسی ایجاد می شود.

 اختالل در جذب چربیها، کربوهیدرات و پروتئینها را خواهیم داشت.

 اسپیرو؛ 

شرایطی است که در آن مخاط روده باریک از بین می رود. در نتیجه آنزیم های موجود در غشاء پرزها 

 از بین رفته و جذب خیلی از مواد مختل می شوند.

اسپیروی غیر استوایی )یا انتروپاتی گلوتن( : به گلوتن گندم حساسیت دارند. چرا که گلوتن گندم این 

بیماری بیشتر در کودکان دیده می شود و باید آرد بدون گلوتن در رژیم پرزها را از بین می برد. این 

 غذایی این افراد جایگزین شود.

نوع دیگر اسپیرو، اسپیروی استوایی است، که با مواد آنتی بیوتیکی درمان می شوند. در این افراد جذب 

 مشکل داشته و ممکن است استئاتوره )مدفوع چرب( در آن ها دیده شود.

 سپیرو شدید باشد:اگر ا

 می شود. جذب سایر مواد مختل .0

 استئوماالسی به علت کاهش جذب کلسیم دیده می شود. .1

 𝐵12آنمی به علت کاهش جذب آهن و ویتامین  .9

 اختالالت در روده بزرگ؛ 

)یبوست( است که معموال به این علت ایجاد می شود که در اثر  Contipationالف( یکی از اختالالت 

 ، قسمتی از کولون بسته می شود.یا اسپاسم ونتالتهاب یا عف

ممکن است در دستگاه میانتریک اختالل ایجاد شده و فرد آمیانتریک باشد، که معموال در کودکان 

بیشتر دیده می شود. در این حالت یبوست شدید، منجر به باقی ماندن مدفوع در کولون و بیماری 

 مگالوکولون یا هیرشپرونگ می شود.

( : در اثر عفونت و التهاب شکل می گیرد. مهم ترین نوع آن، اسهال ناشی از  Diarrheaب( اسهال )

 است. ( Psychologic)  وباست. نوع دیگر آن التهاب حاصل از هیجانات

 استفراغ؛ 

رفلکس استفراغ ناشناخته است. در اثر ورود یکسری مواد شیمیایی سمی، حس های آوران واگ که به 

ست عوامل خارجی مثل باال رفتن د. ممکن انمی روند تحریک می شونه مغزی ت درمراکز استفراغ 

)  CTZبه نام  4و باال رفتن سطح موادی مثل سروتونین یا مورفین، ناحیه ای در کف بطن  CSFفشار 
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Chemoreceptor Trigger Zone  را تحریک کرده روی وابران واگ و سمپاتیک تاثیر گذاشته و )

 رفلکس پریستالتیک روده را در جهت عکس فعال کند.

رفلکس از گاستر شروع شود ممکن است منجر به دفع اسید شود، که خطرناک است، چرا که خون  اگر

ولی اگر از دئودنوم شروع شود، به دنبال آن بخشی از قلیای دئودنوم و  حالت قلیایی پیدا می کند

 .بخشی از اسید معده خارج می شود و خطر آن کمتر است

 

گارش و وریایش : حمیده فصیحی  ن


