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 مایعوسط احاطه شده ت، سنگفرشی چندالیهاز نوع آن  پوششیبافت   
ای، دارای نوارهای هستتت ه چند)اسکککی  یاز نوع  آن اهیچهم - مخاطی

رل دس گاه )تحت کن  ارادیوسارکومر( و  تیره و روشن، اک ین و میوزین
 اییچشککک هایجوانه: حاوی های زبانبرجسککک گی - (پییریعصتتت ی 
وچک ک های بزاقیغدهدارای  -( چشایی های شیمیاییگیرنده)دارای 

غذا  یییمیان و گوارش جویدن: در نقش –)تولید موسین و لیزوزیم( 
 ب عاس و انعک ح قس ب هدایت غذا به  سمت باالبا حرکت به  –
  های بزاقیغده+  ی بزاقی بزرگغده سکککه جفت: غدد بزاقی بزرگ     
ز غدد برون ریبه صککور   –ی دهاندرون حفره -بزاق = تولیدکوچک

( اندک ها آن ایفضای بین یاخ ه و  غشای پایه )بافت پوششی   نوع از 
کردن  ق یایی) بییربنا هایی مانند + یونب آ :آنترکیبا  بزاق :  –

 ناقص گوارش ← آمیالز) هااز آنزیم انواعی+  (بزاق و محیط دهان
س ه    شا ماده  دیل به ت موسین  +( هااز بین بردن باک ری← لیزوزیم و ن
 چسکککککبیدن ، خراشکککککیدگی ی گوارش از دیواره لوله  محافظت   ← مخاطی 

 ادنبه دام اف ذرات غذایی و  لغزنده کردنبه یکدیگر،  های غذاییذره
  (غیراخ صاصیخط دفاع  نخس ین) هامییروب  

 

  – کوچک و بزرگلوب  دودارای : کبد    
 ویج  بخش کوچکی، بدن راسکککت  اعظمبخش 

در  -همعتتد بککاالییبخش ان هتتایی مری و بخش 
 ظایف آن:و –از دیافراگم( ترپایین)شیمیحفره 
( و راترشح صف) ریزبرونهای با یاخ هغده نوعی 
وبین و بیلی ر دفع –(اری روپوی ینریز )درون
س رو    آهن، روتئینپ، گ ییوژن، لیپید ذخیره-لکل
  مونیاک آترکیب   -چربیو  ها وی امین از  برخی
+ 2co = نوژنفیبری، آلبومینتولید  - اوره 
های چهگوی ساخت – و ... میمل هایپروتئینو 

 نمک : شکککامل صکککفرا –جنینیقرمز در دوران 
 به سککبیدنچ)فسککفولیپید لیسکک ین و صککفراوی 

  یها قطرهبه   ها آن ت دیل   ←های چربی قطره
 محیطردن ک ق یایی)بییربنا ( + بسیار ریز

  – آنزیم گوارشی+  لک س رو+  (روده   
 

 زاقیاز سایر غدد ب بزرگ ر – باالیی دهان فکمجرای خروجی آن در  - گوشنزدیک 

  ایآوارهی زیرغده ج وی
ترشتتتز بزاق از طری    -

 به دهان مجرا چندین

آن  الیه مخاطی - دیافراگم وسکک ع ور از  - نای پشککت - دهان و معدهبین 
آن  داییاب بخش های ماهیچه - حرکا  کرمیدارای  - چندالیهسککنگفرشککی  

نداره   اب دا و ان های   –غیرارادیمابقی  )ارادی( و  اسکککککی  ی بخش  -آن ب
 صفاق( دارای کبد پشتو  آن )پایین تر از دیافراگم در حفره شکمی ان هایی

 موازیو و ج و  دیافراگماز  ترپایین، درون حفره شیمی-ای شیلکیسه    
سمت لور( ی پیآن )بنداره ان هاییو بخش  بدن چپسمت  -لوزالمعده  با 

ن آ دیواره کشککیدگی، زیاددیواره آن  چین خوردگی :خالیدرحالت  –راسککت
  الیه ماهیچه    3دیواره آن:  –ق ل حالت    برعیس: ازغذا  درحالت پُر  و  کم
رای دا – صکککفاقتشکککییل شتتترکت درالیه خارجی و (مورب-ح قوی-طولی)

  فوذن - ریزریز و بروندرونهای الیه مخاطی دارای یاخ ه هایغده – حفرا 
 + (شیلکرمی)حرکا   گوارش میانیییدارای  - زیرمخاطغدد معده به 

 ایجاد کیموس اسیدی ←( HClپپسین و لیپاز +) گوارش شیمیایی  
 

مواد رنگی د تولی ←ماکروفاژها توستتتتط فرسککککودههای قرمز تجزیه هموگ وبین گویچه ترشککککح صککککفرا :تولید و مسککککیر 
در پی ورود غذا  –را در کیسه صف   ی ترشز شده از ک د  صفرا  ذخیره -به مجاری صفراوی   ترشز صفرا   ←(روبین یبیصفرا) 
 طریق مجرای مش رک با لوزالمعده دوزادهه از  اب دایورود به  ← مجرای صفرابه  کیسه صفرا خروج از ←به روده

 
  –از روده بزرگ و باریک باالتردرون حفره ی شکمی و  -موازیمعده و  زیر    
:  بخشدو نوعی غده دارای  –طحالدر مجاورت  دمو  دوازدههدر مجاورت  آن سر

ب(  و)ترشتتتتز انستتتتولین+ گلوکاگون(   یا جزایرالنگرهاس بخش درون ریزالف( 
ز دوازدهه +  ا حفاظت ←استتید سککازیخنثی) سککدیم بییربنا ترشتتز  :برون ریز
جاد   یایی ای یت آنزیم   محی  ق  عال  م نوع قوی و های گوارشکککککی آنزیمو ها(  برای ف
 ترشحات ورود -(پروتئین، کربوهیدرات، لیپید و نوکلئیک اسید: گوارش انواع مواد)
 ی مش رک با صفرا و مجرای فرعی آندوازدهه از طری  مجرا ریز بهبرون   

 

 -ین تعدادبیش ر یاخ ه پوششی ریزپُرزدار:)
 –هس ه در قاعده  –ای تک الیه اس وانه

دارای آنزیم در  –جذب مواد توس  ریزپُرز 
 ترشح موسین( –غشا 

 :کننده هورمونترشحیاخ ه )                
ر اث –ترشح سیرتین  –در عمق غده روده 

زالمعده کننده بییربنا  لوهای ترشحبر یاخ ه
-ترشح بیش ر  –

3HCO) 

 تحت تاثیر شبیه عصبیماهیچه صاف 
 خاطیمماهیچه حرکت پرزها =-ای روده 

 یاهرگس+ تشییل سیاهرگ باب=  گ وکز و ... غنی از
 رگ لنفی= DEKAهای دریافت کی ومییرون و وی امین

 سرخرگتشییل شبیه مویرگی در هر پرز= 

 - ه گوارشبخش لول ب ندترین -حفره شتتکمی بخش اعظم پُرکردن روده باریک :
دارای  -فاقصکک الیه بیرونی تشتتکیل –از راستتت روده باالتراز معده و  ترپایین

 –(یه بیرونیو ال ایالیه ماهیچه)زیرمخاط، الیه مخاطیم شتتکل از الیه چین ح قوی:
ق  شامل ف -های حلقوی بر روی چین: تعداد زیاد پُرز –م فاو  و م نوعاندازه 

س وانه      مایع مخاطی+ یاخ ه) الیه مخاطی شی ا ش شای پایه + با ایپو فت پیوندی + غ
  فاو ماندازه  - شبیه مویرگی خونی و مویرگ لنفیدارای  -(+ ماهیچه مخاطی

 ی روده باریکاهای اس وانه چین خوردگی غشای پالسمایی یاخ ه   ریزپُرز:و  و م نوع 
  : های رودهغده -

(  وکز+آمینواسککیدگ ها )ب و یونآجذب ز توانایی رپُبدون ریزو  ای تک الیهاسکک وانه آن:های پوشتتشتتی یاخ ه - درون حفره شتتکمی

  ولون باالروک+ (راستتتتستتتمت -آپاندیساتصتتتال به -آن اب دای)روده کورهای آن به ترتیب: بخش -جامدمدفوع به شتتتکل  ←

ضی ) + کولون افقی  ( جاذبهخالف حرکت مح ویات آن در  - راست سمت  ) و  (دوازدهه و لوزالمعده+مجاورت با قوس داریا عر

 ( مدفوعراه اندازی انعکاس  –دو بندارهدارای ) راست روده –(چپسمت -ی جاذبه جهتدر حرکت مواد ) کولون پایین رو

داخککک کککی ی بکککنکککداره
راسککککت روده از نوع 

صاف و غیر  ماهیچه ی 
ز اخارجی بنداره ارادی 

ی اسککی  ی نوع ماهیچه
 و ارادی
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