
الیه بیرونی

اجزا

بافت پیوندی سست

بافت چربی

رگ های خونی

Subtopic

توضیحات

بنابراین الیه بیرونی مری در تشکیل صفاق نقشی ندارداین الیه در حفره شکم (زیر پرده دیافراگم)، بخشی از صفاق را تشکیل می دهد.

در قسمت هایی از لوله گوارش بافت پیوندی سست ممکن است بر روی خود بافت 

پوششی داشته باشد یا نداشته باشد

صفاق پرده ای شفاف است که اندام های درون شکم(نه فقطلوله گوارش) را از خارج 

به هم وصل می کند

رگ های خونی ناحیه شکم برای خون رسانی لوله گوارش، از درون صفاق عبور 

می کنند.

الیه ماهیچه ای

اجزا

محل ماهیچه مخططماهیچه مخطط

دهان

حلق

بنداره ابتدای مری

بنداره خارجی مخرج

ماهیچه صاف

انواع

الیه طولی(بیرونی) از خارج به بافت پیوندی سست الیه بیرونی متصل استطولی

الیه حلقوی(درونی) از داخل به الیه زیرمخاط متصل استحلقوی

محل ماهیچه صاف(به صورت دو الیه حلقوی و طولی)

قسمت میانی و انتهایی مری

روده باریک

Subtopic

راست روده

بافت پیوندی سست

رگ های خونی

شبکه ای از یاخته های عصبی

توضیحات

بین دو الیه ماهیچه طولی و حلقوی، بافت پیوندی سست، رگ های خونی و 

شبکه ای از یاخته های عصبی قرار دارد

معده برخالف قسمت های دیگر لوله گوارش سه الیه ماهیچه صاف دارد که از 

خارج به داخل عبارت اند از....

طولی

حلقوی

مورب

مخرج دو الیه ماهیچه دارد

الیه بیرونی،  ماهیچه مخطط است و بنداره خارجی مخرج را به وجود می آورد

الیه درونی، ماهیچه صاف است و بنداره داخلی مخرج را به وجود می آورد

انقباض الیه ماهیچه ای لوله گوارش

انقباض ماهیچه های طولی ⇐ کوتاه شدن لوله گوارش

انقباض ماهیچه صاف ⇐ تنگ شدن لوله گوارش

نتایج

به صورت مستقیم سبب حرکت مواد درون لوله گوارش می شود

به صورت مستقیم سبب گوارش مکانیکی و خرد شدن ذرات غذایی می شود

به صورت غیر مستقیم با مخلوط کردن غذا با شیره های گوارشی به گوارش 

شیمیایی نیز کمک می کنند

الیه زیرمداری

(زیرمخاط)

اجزا

بافت پیوندی سست

رگ های فراوان

شبکه ای از یاخته های عصبی

توضیحات

این الیه سبب می می شود تا الیه مخاط به روی الیه ماهیچه ای بچسبد و به راحتی 

روی آن بلغزد یا چین بخورد

شبکه عصبی الیه زیرمخاطی با شبکه عصبی بین دو الیه ماهیچه ای متفاوت است 

ولی با یکدیگر ارتباط دارند

شبکه عصبی الیه زیرمخاطی بیشتر ترشحات لوله گوارش را کنترل می کند ولی 

شبکه عصبی بین دو الیه ماهیچه ای حرکت لوله گوارش را کنترل می کند

در دو الیه از لوله گوارش غدد ترشحی دیده می شود
هردوی این دو از فرو رفتن بافت پوششی الیه مخاط به درون بافت پیوندی به 

وجود آمده اند

الیه زیرمخاط

الیه مخاط

الیه مخاطی

(مخاط)

اجزا

بافت پوششی

بافت پیوندی سست

(آستر مخاط)
الیه مخاطی به وسیله آستر مخاط به ماهیچه زیرمخاطی متصل است

رگ ها

ماهیچه مخاطی

دو الیه ⇐ الیه بیرونی از نوع ماهیچه صاف طولی

در روده باریک سبب حرکت پرز ها

توضیحات

ماهیچه مخاطیبافت پیوندیبافت پوششیمخاط از داخل به خارج

بافت پوششی در دهان و مری ⇐ سنگفرشی چندالیه ای

بافت پوششی در معده و روده باریک ⇐ استوانه ای یک الیه

اعمال یاخته های پوششی مخاط در بخش های مختلف لوله گوارش

جذب برخی مواد در دهان و جذب اصلی در روده باریک

ترشح آنزیم های گوارشی از قبیل پتیالین در دهان و پپسینوژن و لیپاز در معده

ترشح موسین در سراسر لوله گوارش

ترشح هورمون های گاسترین در معده (نزدیک پیلور) و سکرتین در دوازدهه روده 

باریک

ترشح کلریدریک اسید در معده

نقش های دیگر

در ساختار چین خوردگی های لوله گوارش دو الیه زیرمخاطی و مخاطی شرکت 

دارند.

چين خوردگی های مری و معده ⇐ طولی

چین خوردگی های روده باریک و روده بزرگ ⇐ حلقوی

الیه های لوله گوارش 

(از سمت خارج به داخل)




