
زیست دوم

جلسه ۴۰ و ۴۱

ترشحات سلول های دیواره روده باریک:

1. موسین

2. مایع نمکی بدون آنزیم

3. آنزیم از سلول های مرده و کنده شده از دیواره روده (ترشح نمیشه یعنی اگزوسیتوزی در کار نیس همین که سلول کنده شد و ترکی
د آنزیم ها آزاد میشن)

بافت پوششی مخاط روده باریک از نوع استوانه ای تک الیه ای است.

تنها بخش لوله گوارش که آنزیم ها از سلول های آن ترشح نمیشوند روده باریک است.یعنی آنزیم ها از طریق مردن و کنده شدن س
لول ها آزاد میشوند نه اگزوسیتوز.

به ۱۲ اینچ ابتدای روده باریک دوازده می گویند که سه قسمت داره،شیره پانکراس و صفرا به قسمت دوم دوزداهه میریزند که کتا
ب گفته ابتدای دوزادهه.

ترکیبات صفرا:

1. امالح:امالح صفرا حرکات دودی را تقویت میکنند.

2. کلسترول ولسیتین(برای جذب چربی ها الزمشون داریم)

3. رنگ های صفراوی:حاصل تجزیه هموگلوبین گویچه های قرمز مرده توسط ماکروفاژها

صفرا چربی ها را به ذرات کوچک تر تبدیل میکنه خب اینجا یه سوال پیش میاد مگه صفرا آنزیم داره؟ نه! صفرا آنزیم نداره ما هم
نگفتیم که تغییر شیمیایی انجام میده گفتیم به ذرات کوچیکتر تبدیل میکنه بدون اینکه ترکیب شیمیایی چربی رو تغییر بده مثل ق
طعه قطعه کردن کاغذ با قیچی.

.به چین خوردگی سلول های روده پرز و به چین خوردگی غشای پالسمایی سلول های روده ریزپرز میگویند

:داخل سلول پوششی مخاط روده سه نوع رگ میبینیم

1. .سرخرگ: تغذیه سلول های پوششی مخاط روده را به عهده دارد

2. .سیاهرگ: مولکول های کوچک که جذب خون میشن وارد سیاهرگ میشوند

3. رگ لنفی

مونوساکارید ها برای مثال گلوکز که در روده جذب خون میشوند وارد سیاهرگ میشوند و به سمت کبد می روند. کبد قند آن را تن
ظیم میکند یعنی اگه قندش زیاد بود یه مقدارشو ازش میگیره و ذخیره میکنه اگه قندش کم بود بهش اضافه میکنه خب چطوری؟
با هورمون گلوکاگون گلیکوژن رو تجزیه میکنه و گلوکز حاصل رو وارد خون میکنه. بعد خون از کبد به قلب میرود از طریق بزرگ
.سیاهرگ زیرین

.گلوکاگون فقط روی گلیکوژنی که در کبد ذخیره شده است اثر میذاره نه روی ماهیچه ها

مونوگلیسرید ها و دی گلیسریدها و اسیدهای چرب حاصل از تجزیه چربی ها به سهولت وارد سلول های پوششی مخاط روده میش
وند و در داخل این سلول ها مجددا به تری گلیسرید تبدیل میشوند .سوال: در کدام اندامک؟ شبکه آندوپالسمی صاف چون یکی
از کار های شبکه آندوپالسمی صاف ساخت لیپید است. سپس تری گلیسرید از طریق رگ های لنفی  به بزرگ سیاهرگ زبرین میرون
د و جذب خون میشود. به قلب میروند. (به کبد نمیروند).
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.پوشش پلی ساکاریدی در اطراف مویرگ های خونی نه میذاره چربی بره بیرون نه میذاره بیاد تو

.رگ های لنفی همگی جمع میشوند یکی میشوند و  به بزرگ سیاهرگ زبرین میریزند

.بیلی روبین باعث یرقان میشود.بیلی روبین اگه خیلی داخل بدن بمونه به بیلی وردین تبدیل خواهد شد

بیماری های خونی(همولیتیک):بیماری های خونی باعث از بین رفتن گلبول های قرمز میشوند و هرچقد گلبول های قرمز بیشتری ب
میرند میزان رنگ های صفراوی هم بیشتر میشود چون میدانیم رنگ های صفراوی از تجزیه هموگلوبین گویچه های قرمز مرده ایج
اد میشوند.

:سنگ صفرا باعث چه میشود

1. بیماری یرقان یا زردی

2. کاهش حرکات دودی روده

3. کلسترول و لسیتین هم وارد روده نمیشوند و گفتیم اینا باید باشن تا لیپیدهایی که همراه غذامون خوردیم جذب بشن پس در نبود
.کلسترول و لسیتین  لیپیدهایی که همرا غذا خوردیم جذب نخواهند شد و در روده باقی میمانند و مدفوع چرب را ایجاد میکنند

4. رنگ های صفراوی وارد روده نمیشوند و وارد خون میشوند و میزان رنگ ها در خون افزایش میابد و در کلیه وارد ادرار میشوند و
.رنگ ادرار به رنگ چای یا کوال(نوشابه مشکی) در می آید

5. .مدفوع کمرنگ میشه

6. (A D E K).بخاطر جذب نشدن لیپیدها ویتامین های محلول در چربی هم جذب نمیشوند

7. .در انعقاد خون نقش دارد K اختالل در انعقاد خون؛ چون ویتامین

8. .باعث جذب کلسیم میشود D اختالل در جذب کلسیم؛ چون ویتامین

9. .کلسیم کجاها الزم بود؟ انقباض ماهیچه ها-انعقاد خون
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