
زیست دوم

جلسه ۳۹

آنزیم های معده:

1. پپسینوژن :مجموعه پروتئاز های غیر فعال که تحت تاثیر Hcl به پپسین فعال تبدیل میشود.خود پپسین های فعال هم اثر میذارن
،Rna pol ll فعال.به عبارتی پپسین ماده ای است که در تولید خودش نقش دارد.(مثل روی پپسینوژن تبدیلش میکنند به پپسین 
آر ان ای پلیمراز دو ترکیبی است که در تولید خودش نقش دارد.)

2. آنزیم رنین: در معده نوزاد آدمی و بسیاری دیگر از پستانداران یافت میشود و پروتئین شیر یعنی کازئین را رسوب می دهد. رسو
ب میدهد یعنی چی؟! یعنی کازئین محلول را به کازئین نامحلول تبدیل می کند.

در تبدیل کازئین محلول به کازئین نامحلول یا به عبارتی همان رسوب پروتئین شیر توسط آنزیم پروتئینی رنین ، چند پیوند پپتید
ی تولید یا شکسته میشود؟ صفر! چون این یک تغییر فیزیکی است ؛ تغییر شیمیایی نیست که با شکستن یا تولید پیوند همراه باش
د.

از آنزیم رنین برای تولید پنیر کمک میگیرند.

ترکیبات ترشح شده از سلول های حاشیه ای:
1. سلول حاشیه ای ؛ Hcl و فاکتور داخلی معده را ترشح میکند.

2. اسیدکلریدریک با اثر بر پپسینوژن آن را به پپسین فعال تبدیل می کند.

3. فاکتور داخلی معده یک عامل گلیکو پروتئینی است که به حفظ و جذب ویتامین Bدوازده در روده کمک میکند.ویتامین Bدوازد
ه مولکول درشتی است که حفاظت و جذب آن برای ما خیلی مهم است فاکتور داخلی معده از آن محافظت میکند به گونه ای که د
ر معده از اثر اسید معده حفظ شود و در روده جذب شود. ویتامین Bدوازده در ساخت گلبول های قرمز نقش دارد.

.در معده در نزدیک کاردیا سلول اصلی +سلول حاشیه ای + سلول موکوزی وجود دارد

.در پیکره معده یعنی بین کاردیا و پیلور سلول اصلی داریم و سلول موکوزی

در مجاورت پیلور سلول اصلی و موکوزی داریم اما تسلط اصلی ها در مجاورت پیلور خیلی زیاده یعنی ساخت آنزیم های معده در
.نزدیک پیلور بسیار بیشتر خواهد بود

سلول های درون ریز معده در نزدیک پیلور قرار دارند. که گاسترین از همینجا ترشح میشود.

گاسترین محرک ترشح Hcl و تاحدی آنزیم های معده است.

.گاسترین غریبه دوسته! یعنی اول میره رو نزدیکی کاردیا اثرشو میذاره بعد به سمت پایین میاد و پیکره معده

گاسترین هورمون است و هورمون ها در داخل معده دیده نمیشن وارد خون میشن.یعنی گاسترین عمال وارد رگ ها و مویرگ های
خونی دیواره معده میشود نه فضای داخلیه معده. پس در فضای داخلیه معده یا به عبارتی در حفره معده چی دیده نمیشه؟ گاستر
ین

.پپسین، پروتئین ها را تا حد پپتیدهای کوچک تجزیه می کند. این یعنی اینکه پپسین یک پروتئاز نسبتا ضعیف است

در کیموس معده چه چیزهایی نمیبینیم؟ گاسترین+آمینو اسید حاصل از تجزیه غذا

.در یک حالت در کیموس معده آمینو اسید میبینیم آن هم زمانی که آمینو اسید خوراکی مصرف کرده باشیم
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