
انواع حرکات در لوله گوارش  کرمی

محل ⇐ ابتدای مری تا مخرج

نقش

جلو راندن غذا در طول لوله گوارش

ورود لقمه غذا به حلق و گشاد شدن لوله گوارش در این ناحیه

یاخته های عصبی دیواره لوله گوارش تحریک انقباض ماهیچه های لوله گوارش ایجاد یک حلقه انقباضی پیش از لقمه

حلقه انقباضی به بنداره ابتدای مری می رسد شل شدن و به استراحت در آمدن بنداره ابتدای مری ورود غذا به مری بنداره بسته می شود

موج حرکت کرمی غذا را به جلو می برد

موج به بنداره انتهای مری می رسد بنداره انتهای مری شل می شود غذا وارد معده می شود

دیواره معده اندکی انبساط می یابد

حرکات کرمی در معده آغاز شدت حرکات در نزدیکی پیلور افزایش پیدا می کند

رسیدن موج انقباضی به پیلور پیلور اندکی شل می شود مقداری از محتویات معده (کیموس) به روده باریک وارد پیلور دوباره منقبض محتویات معده به عقب این عمل تکرار می گردد تا معده تخلیه

حرکات در روده باریک نیز ادامه می یابد

حرکات در روده بزرگ با شدت کمتر ادامه می یابد

مخلوط کنندگی

جهت حرکات کرمی لوله گوارش در حالت نرمال ⇐ دهان به مخرج

جهت حرکات کرمی لوله گوارش در استفراق ⇐ مخرج به دهان

انقباض های گرسنگی

معده برای چند ساعت یا بیشتر خالی

حرکات کرمی در معده ایجاد

ممکن است گیرنده های درد معده تحریک

فرد درد خفیفی احساس می کند

حرکات کرمی عالوه بر لوله گوارش در میزنای نیز به دفع ادرار از کلیه ها کمک 

می کنند

در حرکات کرمی لوله گوارش نیروی انقباض از یک یاخته ماهیچه ای به یاخته 

ماهیچه ای بعدی منتقل می شود

با رسیدن نیروی انقباضی به بنداره ها، نیروی انقباضی به یاخته های ماهیچه  حلقوی 

بنداره منتقل نمی شود

ماهیچه های حلقوی بندازه در حالت عادی منقبض اند

با رسیدن موج انقباضی به استراحت در می آیند

قطعه قطعه کننده

محل ⇐  روده باریک

نقش

گوارش مکانیکی و ریزتر کردن غذا

مخلوط کنندگی

توضیحات

حرکات  انقباضی در طول لوله گوارش حرکت نمی کنندبرخالف حرکات کرمی چندین حلقه انقباضی به وجود می آید

حرکات  انقباضی بین بخش های شل به وجود می آیند

حلقه های انقباضی در کسری از ثانیه به حالت استراحت در می آیند

قسمت میانی بخش هایی که شل بودند منقبض می شوند

این عمل تکرار تا مواد غذایی کامال خرد و ریز

برخالف حرکت کرمی بعد و قبل از توده غذا حلقه انقباضی تشکیل می شود

ایجاد حلقه انقباضی در قسمت میانی نواحی شل ضمن این که سبب ریز شدن توده 

غذا می شود، قطعات حاصل را در دو جهت عقب و جلو منتقل می کند

حرکت پرز های روده باریک

محل ⇐ روده باریک

نقش

حرکت مواد جذب شده به طرف مویرگ خونی و لنفی

در تماس قرار گرفتن مکرر پرز ها با مواد غذایی

ماهیچه مخاطی در روده باریک به درون پرز ها ادامه یافته است و با انقباضات 

خود سبب حرکت پرز های روده می شود




