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1718سؤال
الفدپاسخ

17- دربــاره تنظیــم عملکــرد دســتگاه گــوارش کــدام 

عبــارت درســت اســت؟ )پزشــکی اســفند 99- کشــوری(

الف همواره به شبکه عصبي داخلي متکي است.

ب همواره به شبکه عصبي خارجي متکي است. 

ــای دســتگاه گــوارش  ــواره توســط هورمون ه ج هم

ــود. ــل می ش تعدی

د توسط فیبرهاي عصبي واگي تعدیل می شود.

ــک از  ــش کدامی ــا افزای ــده ب ــه مع ــزان تخلی 18- می

ــهریور۱۴۰۰( ــکی ش ــود؟ )پزش ــاد می ش ــر زی ــل زی عوام

الف حجم داخل معده 

ب حجم داخل روده 

ج محتویات چربی دئودنوم

د اسمواللیته دئودنوم

پاسخ بــا توجــه بــه درســنامه، دســتگاه گــوارش هــم بــه صــورت داخلــی و هــم توســط 

ــدام  ــرای هيچ ک ــواره” ب ــود و “هم ــرل می ش ــا کنت ــم هورمون ه ــی و ه ــاب خارج اعص

بــه تنهايــی کاربــرد نــدارد.

پاسخ بــا توجــه بــه عوامــل افزاينــده ســرعت تخليــه معــده کــه در درســنامه بيــان شــد 

و جــدول ســؤال ۱۰، افزايــش حجــم معــده باعــث افزايــش ســرعت تخليــه آن می شــود.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
خیلی مهم22ترشح گوارش

بــزاق دو نــوع ترشــح پروتئينــي دارد:  ۱-  ترشــح ســروزي حــاوي پتياليــن  ) کــه يــک آلفا-آميــالز بــراي هضــم نشاســته اســت(، ۲-  ترشــح 

موکوســي حــاوي موســين کــه تقريبــاً تمــام ترشــح پاروتيــد از نــوع ســروزي اســت، در حاليکــه غــدد تحــت فکــي و زيرزبانــي، هــم ســروز و 

هــم موکــوس ترشــح مي کننــد. بــزاق مقاديــر زيــادي پتاســيم و بي کربنــات دارد. در مقابــل غلظــت يون هــاي ســديم و کلــر در بــزاق نســبت 

بــه پالســما کمتــر اســت. 

عوامل مؤثر در ترشح بزاق:

سيگنال هاي پاراسمپاتيک از هسته هاي بزاقي فوقاني و تحتاني ترشح بزاق را به شدت افزايش مي دهند.

هسته های بزاقی توسط محرک های چشايی و تماسی از زبان و ساير نواحی دهان و حلق تحريک می شوند.

سيگنال های عصبی مراکز فوقانی سيستم عصبی مرکزی که به هسته های بزاقی ميرسند، تحريکی يا مهاری هستند.

ــده  ــوزان بلعي ــرک و س ــيار مح ــای بس ــه غذاه ــژه هنگامی ک ــوند، به وي ــروع می ش ــی روده ش ــمت فوقان ــده و قس ــه از مع ــی ک رفلکس هاي

ــوند. ــزاق می ش ــح ب ــث ترش ــت، باع ــوع اس ــار ته ــی دچ ــالل گوارش ــی اخت ــت نوع ــه عل ــخص ب ــه ش ــا هنگامی ک ــوند ي می ش

ــر ايــن  ــي و افزايــش ترشــح مي شــوند. عالوه ب ــا ترشــح کاليکريــن توســط ســلول هاي بزاقــي فعــال باعــث اتســاع عــروق خون همچنيــن ب

سيســتم پاراســمپاتيک منجــر بــه افزايــش رشــد غــدد بزاقــي و نيــز انقبــاض ســلول هاي ميواپيتليــال نيــز مي شــود. تحريــک ســمپاتيک هــم 

بــا تأثيــر کمتــري نســبت بــه پاراســمپاتيک ترشــح بــزاق را تــا حــدودي افزايــش مي دهــد. 
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مخاط معده

دو نوع غده توبولي مهم دارد: غدد اسيدساز  ) اکسينتيک(  و غدد پيلوري که موکوس و گاسترين ترشح مي کنند. 

غدد اکسينتيک از سه نوع سلول تشکيل شده اند:

 ســلول هاي گردنــي مخاطــي کــه موکــوس ترشــح مي کننــد. اينــم بدونيــد کــه ترشــح معــده در بيــن وعده هــاي غذايــي، يــک محلــول 

سرشــار از موکــوس اســت.

 سلول هاي پپسيني يا اصلي که پپسينوژن ترشح مي کنند.

 ســلول هاي پريتــال کــه HCL و فاکتــور داخلــي ترشــح مي کننــد.  فاکتــور داخلــي بــراي جــذب ويتاميــن B12   ) بــه روش پينوســيتوز(  از 

ايلئــوم ضــروري اســت. 

 استيل کولين مي تواند بر تمام سلول هاي ترشحي معده اثر تحريکي بگذارد.

عوامل مؤثر بر سلول های پریتال و اصلی:

ــه اســتيل کولين، گاســترين و هيســتامين به شــدت تحريــک مي شــوند. )اســتيل کولين و گاســترين در حضــور  ســلول هاي پريتــال در پاســخ ب

هيســتامين ترشــح اســيد را افزايــش مي دهنــد.(

اين موارد به طور غيرمستقيم در تحريک سلول هاي اصلي هم نقش دارند.

 دو ســيگنال در تنظيــم ترشــح پپســينوژن دخالــت دارنــد: ۱-  تحريــک ســلول هاي پپتيــک توســط اســتيل کولين، ۲-  تحريــک ســلول هاي 

پپتيــک در پاســخ بــه وجــود اســيد در معــده. ۳- ســکرتين

اسیدمعده

اســيد معــده تأثيــر زيــادي بــر از بيــن بــردن ميکروب هــا دارد. مهم تريــن بخــش توليــد اســيد معــده پمــپ H+_ K+ ATPase اســت، پــس 

اختــالل ايــن پمــپ موجــب کاهــش اســيديته ي معــده و زنــده مانــدن ميکروب هــا و در پــي آن عفونــت و اســهال مي شــود. 

عوامل تحريکی ترشح اسيد معده:

گاسترین

ــن ترشــح اســيد  ــز به صــورت پاراکراي ــد و هيســتامين ني ــه گاســترين، هيســتامين ترشــح مي کنن هيســتامين )ســلول هاي ECL در پاســخ ب

ــد.( ــک مي کن ــه شــدت تحري ــده را ب مع

تحريک پاراسمپاتيک )با واسطه ي توليد گاسترين منجر به افزايش ترشح هيستامين مي شود.(

آسپيرين )با مهار توليد پروستاگالندين  ) PGE2( مي تواند موجب ترشح بيش از حد اسيد و در نتيجه تخريب بافت معده شود.(

کلسیم

عوامل مهاری ترشح اسید معده:

سوماتواستاتين )با واسطه ي کاهش ترشح گاسترين و مهار سلول هاي ECL )ترشح کننده ي هيستامين((

داروهايي مثل رانيتيدين و فاموتيدين )مهارکننده ي همين گيرنده هاي هيستامين هستند.(
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پپتيد مهارکننده ي معده )GIP که توسط سلول هاي K توليد مي شود.(

GIP  عالوه بر کاهش ترشح معده سبب کاهش حرکات و تخليه ي معده و ترشح انسولين نيز مي شود.

 )VIP(  پلي پپتيد وازواکتيو روده اي

PGE2(( پروستاگالندين ها

اختالالت معده 

گاستريت، التهاب مخاط معده

گاستريت مزمن خفيف تا متوسط در کل جامعه به ويژه در سالهای آخر زندگی فوق العاده شايع است.

التهــاب در گاســتريت می توانــد فقــط ســطحی بــوده و لــذا زيــاد زيان بــار نباشــد يــا ميتوانــد به طــور عمقــی بــه داخــل مخــاط معــده نفــوذ 

کنــد و در بســياری از مــوارد طوالنــی موجــب آتروفــی تقريبــاً کامــل مخــاط معــده شــود. در مــوارد معــدود، گاســتريت ميتوانــد حــاد و شــديد 

همــراه بــا پيدايــش خراشــيدگی اولســراتيو مخــاط معــده به وســيله ترشــحات پپتيــک يــا هضم کننــده خــود معــده باشــد و پژوهش هــا پيشــنهاد 

می کننــد کــه مــوارد زيــادی از گاســتريت بــر اثــر عفونــت باکتريــال مزمــن مخــاط معــده بــه وجــود می آينــد. ايــن حالــت را غالبــاً ميتــوان 

به طــور موفقيــت آميــز توســط يــک رژيــم شــديد درمــان ضدباکتريــال درمــان کــرد.

عــالوه بــر آن، بعضــی از مــواد محــرک خــورده شــده می تواننــد به ويــژه بــه ســد مخاطــی حفاظت کننــده معــده يعنــی بــه غــدد موکوســی و 

بــه محل هــای اتصــال محکــم اپيتليــال بيــن ســلول های مفروش کننــده معــده آســيب برســانند و غالبــاً منجــر بــه گاســتريت شــديد حــاد يــا 

مزمــن شــوند. دو تــا از شــايعترين ايــن مــواد عبارتنــد از: الــکل و آســپيرين.

وظيفــه ي غــدد برونــر دوازدهــه ترشــح  موکوســي اســت بــا باالتريــن PH نســبت بــه بقيــه ترشــحات دســتگاه گوارشــي تــا از ديوارهــي دئودنوم 

در برابــر اســيد معــده محافظــت کنــد. تحريــک ســمپاتيک غــدد برونــر را مهــار مي کنــد. پــس اونايــي کــه زود عصبانــي ميشــن در معــرض 

.So, keep calm and live the life !زخــم دئودنومــن

عوامل محرک غدد برونر:

ــا افزايــش دادن ترشــح  ۱( محرک هــای تماســی يــا محرک هــای تحريک کننــده مخــاط روی آنهــا ۲( تحريــک واگ کــه به طــور همزمــان ب

ــژه ســکرتين معــدی موجــب افزايــش ترشــح ايــن غــدد می شــود. ۳( هورمون هــای روده به وي

پانکراس

ــاي  ــزء آنزيم ه ــا(  ج ــده ي چربي ه ــاز  ) هضم کنن ــا(،    ليپ ــده ي کربوهيدرات ه ــالز  ) هضم کنن ــا(،    آمي ــده ي پروتئين ه ــين  ) هضم کنن  تريپس

لوزالمعــده هســتند کــه بــه روده ترشــح شــده و در PH قليايــي آن فعاليــت مي کننــد. امــا پپســين فــرم فعالشــده پپســينوژن اســت کــه در محيــط 

اســيدي  ) PH ۸/۱ تــا ۳/۵(  بــه شــکل يــک آنزيــم پروتئوليتيــک فعــال عمــل مي کنــد. 

همين جا يک گريزي بزنيم به ترشحات پانکراس ☟

ــحات  ــرعت ترش ــش س ــع افزاي ــد. در مواق ــه آزاد مي کن ــه دوازده ــراس ب ــدد پانک ــاري غ ــلول هاي مج ــات را از س ــون بي کربن ــراس ي پانک

پانکــراس غلظــت يــون بي کربنــات ميتونــه بــه حــدود ۵ برابــر غلظــت پالســما افزايــش پيــدا کنــه تــا بتونــه مقــدار اســيدي کــه از معــده وارد 

دئودنــوم ميشــه رو خنثــي کنــه.
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ســه مــدل آنزيمــي هــم کــه در زيــر معرفــي مي کنيــم، ابتــدا بــه صــورت غيرفعــال از آســينوس هاي پانکراســي ترشــح مي شــوند و ســپس در 

دوازدهــه به واســطه يــک ســري آنزيــم ديگــر فعــال مي شــوند.

۱- آنزيم هاي پروتئوليتيک  مثل تريپسين – کموتريپسين – کربوکسي پلي پپتيداز 

۲- آنزيم هاي تجزيه کننده ي کربوهيدرات  آميالز پانکراسي

۳- آنزيم هاي ليپوليتيک  ليپاز پانکراسي و فسفوليپاز و کلسترول استراز

ــال(  ــاي غيرفع ــداز  ) فرم ه ــي پلي پپتي ــينوژن و پروکربوکس ــينوژن، کموتريپس ــورت تريپس ــدا به ص ــي ابت ــک پانکراس ــاي پروتئوليتي  آنزيم ه

 ترشــح مي شــوند. ايــن آنزيم هــا تنهــا بعــد از ترشــح بــه داخــل روده فعــال مي شــوند. ) چــون اگــه داخــل پانکــراس فعــال شــن خــود پانکراســو 

ــد.  ــاز ) کــه توســط انتروســيت هاي دوازدهــه ســاخته مي شــود(،    تريپســينوژن را فعــال مي کن ــه انتروکين هضــم مي کنــن!(. آنزيمــي موســوم ب

ــن کموتريپســينوژن و  ــد تريپســينوژن و همچني ــک مي توان ــه روش اتوکاتاليتي ــود تريپســين ب ــس از تشــکيل تريپســين از تريپســينوژن، خ پ

ــد.  ــال کن پروکربوکســي پليپپتيداز را فع

 بی کربنات پانکراس در حفاظت از مخاط دوازدهه در برابر صدمه ناشی از اسيد معده، نقش اصلی را ايفا می کند.

کبد و صفرا

ــون  ــود هورم ــود. خ ــارج مي ش ــرا از آن خ ــده و صف ــض ش ــتوکينين منقب ــون کوله سيس ــا هورم ــي ي ــک واگ ــط تحري ــرا توس ــه ي صف کيس

ــراي  ــي مج ــل خروج ــفنکتر در مح ــن اس ــود. اي ــرا مي ش ــروج صف ــث خ ــده و باع ــفنکتر اودي ش ــدن اس ــل ش ــبب ش ــتوکينين س کوله سيس

ــرار دارد. ــه ق ــه دوازده ــراوي مشــترک ب صف

يکــي از وظايــف کبــد توليــد صفــرا و ســپس ترشــح آن از طريــق مجــاري صفــراوي بــه دئودنــوم اســت، البتــه فقــط مقــداري از ايــن ترشــحات 

وارد کيســه ي صفــرا شــده و تغليــظ مي شــوند تــا در مواقعــي کــه نيــاز بــه صفــرا زيــاد اســت ) خــوردن غــذاي چــرب(،  کيســه ي صفــرا منقبــض 

شــود و صفــراي کافــي بــراي هضــم و جــذب چربي هــا را فراهــم کنــد.

صفــرا شــامل نمک هــاي صفــراوي، آب، بيلي روبيــن، کلســترول، لســيتين و الکتروليت هــاي اصلــي پالســما اســت. نمک هــاي صفــراوي در 
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هضــم و جــذب چربي هــا مؤثرنــد. کلســترول پيش ســاز نمک هــاي صفــراوي )ماننــد اســيد کوليــک و اســيد کنودزوکســي کوليــک( اســت کــه 

مي توانــد در رژيــم غذايــي وجــود داشــته باشــند يــا در ســلول هاي کبــدي توليــد شــوند . 

صفرا در کبد طي دو مرحله ترشح مي شود: 

مرحله ي اول بر عهده ي هپاتوسيت هاست و حاوي اسيد صفراوي، کلسترول و مواد آلي است. 

مرحلــه ي دوم بــر عهــده ي ســلول هاي اپي تليــال مجــاري کوچــک و بــزرگ اســت کــه ترشــح ثانويــه  ) يــک محلــول رقيــق حــاوي يون هــاي 

ســديم و بي کربنــات(  را توليــد مي کنــد. ســکرتين مهم تريــن عامــل ترشــح ثانويــه اســت.

گردش روده اي- کبدي نمک هاي صفراوي:

گــردش روده اي کبــدي نمک هــاي صفــراوي در واقــع فرآينــدي بــراي بازيافــت ايــن نمک هاســت. طــي ايــن فرآينــد ۹۴ درصــد نمک هــاي 

صفــراوي از روده ي باريــک، گاهــي اوقــات از طريــق انتشــار از خــالل غشــا بصــورت غيرکونژوگــه در بخــش ابتدايــي روده ي باريــک و بيشــتر 

ــورت وارد  ــد پ ــه وري ــي ب ــوم انتهاي ــاط روده در ايلئ ــه از مخ ــورت کونژوگ ــه(  به ص ــال ثانوي ــديم  ) انتقال فع ــا س ــي ب ــق هم انتقال ــا از طري آن ه

ــرا  ــه صف ــر ب ــار ديگ ــا را ب ــدي آن ه ــدي شــده و ســلول هاي کب ــا جــذب ســلول هاي کب ــن نمک ه ــد. اي ــاز مي گردن ــد ب ــه کب مي شــوند و ب

ــن صــورت  ــه خــون بازجــذب نمي شــوند. در اي ــن نمک هــا ب ــوم نيمــي از اي ــي ايلئ ــد. حــال در صــورت حــذف بخــش انتهاي ترشــح مي کنن

کبــد بــراي حفــظ ســطح طبيعــي صفــرا ســنتز نمک هــاي صفــراوي را بــه ۶ تــا ۱۰ برابــر افزايــش مي دهــد. بنابرايــن  درمي يابيــم کــه ســنتز 

ــه ســطح نمک هــاي صفــراوي در گــردش روده اي- کبــدي بســتگي دارد. روزانــه ي نمک هــاي صفــراوي توســط کبــد ب

روده بزرگ

مخــاط روده بــزرگ حــاوي مقــدار زيــادي کريپــت ليبرکــون اســت، امــا هيــچ پــرزي در آن وجــود نــدارد. غــدد ليبرکــون روده ي بــزرگ، موکوس 

ترشــح مي کننــد؛ اکثــر ســلول هاي آن موکوســي هســتند کــه موکــوس ترشح شــده از آن هــا مقــدار متوســطي بي کربنــات دارد. 

ــد  ــو درســنامه گفتيــم، همــه غده هــا ترشــحات ســروزی دارن پاسخ  همونطــور کــه ت

ــن  ــينوس  ها پتيالي ــت آس ــه نخس ــت ک ــه اي اس ــد دو مرحل ــک فرآين ــزاق ي ــح ب و ترش

ــن  ــا در اي ــت يون ه ــد. غلظ ــح مي کنن ــا ترش ــي از يون ه ــين را درون محلول ــا موس ي

محلــول مشــابه مايــع خارجســلولي )ايزوتونيــک( اســت کــه يون هــاي ســديم بــه شــکل 

فعــال بازجــذب مي شــوند و بــه ازاي ورود ســديم، پتاســيم داخــل مجــاري بزاقــي ترشــح 

ــيم  ــتر از ورود پتاس ــال بيش ــرون کان ــه بي ــديم ب ــذب س ــال بازج ــن ح ــا اي ــود. ب مي ش

ــي  ــک پتانســيل منفــي در مجــاري بزاق ــال اســت کــه موجــب ايجــاد ي ــه درون کان ب

ــال جــذب ســلول هاي مجــرا مي شــود  ــر هــم به صــورت غيرفع ــون کل مي شــود کــه ي

ــه  ــوم ب ــات از اپي تلي ــپس بي کربن ــد. س ــش مي ياب ــدت کاه ــزاق به ش ــر ب ــون کل و ي

ــود. ــح مي ش ــال ترش ــور فع ــرا به ط ــل مج ــاي داخ فض

ــر  ــزاق اث ــمپاتيک روي ب ــم پاراس ــمپاتيک و ه ــم س ــه ه ــوده ک ــؤال ب ــي س ــم خيل  اين

تحريکــي دارن ولــي اثــر ســمپاتيک کمتــره. چــرا؟ چــون باعــث انقبــاض عروقش ميشــه 

ــزاق  ــح ب ــاره ترش ــر درب ــارت زی ــدام عب �� 1- ک

درســت اســت؟ )دندان پزشــکی اســفند 99- کشــوری(

ــدد  ــاً توســط غ ــزاق، تمام الف ترشــحات ســروزي ب

ــود. ــام می ش ــي انج ــت فک تح

ــیله  ــه وس ــال ب ــورت فع ــدیم به  ص ــای س ب یون ه

ــوند. ــح می ش ــي ترش ــاري بزاق ــلول های مج س

ج تحریک ســمپاتیک بســیار کمتر از پاراســمپاتیک 

ترشــح بــزاق را زیــاد می کنــد.

د ترشــح بــزاق، در پاســخ بــه رفلکس هــای معــده 

و قســمت فوقانــي روده کوچــک رخ نمی دهــد.
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و خون رســاني رو کــم مي کنــه. ولــي در کل يــادت باشــه هــر دوشــون روي بــزاق اثــر 

ــزاق  ــح ب ــم در ترش ــی روده ه ــمت فوقان ــده و قس ــای مع ــي دارن و رفلکس ه تحريک

نقــش دارنــد.

پاسخ در حالــت اســتراحت غلظــت ســديم و کلــر در بــزاق ۱۵ ميلي اکــي واالن در ليتــر 

)يک هفتــم تــا يک دهــم غلظــت پالســما( اســت. در مقابــل غلظــت پتاســيم در حــدود 

ــات  ــون بي کربن ــر غلظــت پالســمايي(  و غلظــت ي ــر )۷ براب ــي واالن در ليت ۳۰ ميلي اک

در حــدود ۵۰-۷۰ ميلي اکــي واالن در ليتــر ) دو تــا ســه برابــر غلظــت پالســمايي(  اســت.

وقتــي ترشــح بــزاق به وســيله ي مــزه ي ترشــي )مهم تريــن محــرک ترشــح بــزاق( بــه 

اوج مي رســه، چــون ترشــحات بــا ســرعت در مجــاري جريــان پيــدا مي کننــد، فرصــت 

کافــي بــراي ايجــاد تغييــرات ندارنــد، در نتيجــه غلظــت ســديم و کلــر در بــزاق بــه نصف 

تــا دو ســوم غلظــت آن در پالســما مي رســد )يعنــی زيــاد ميشــه( و غلظــت پتاســيم بــه 

چهــار برابــر غلظــت آن در پالســما می رســد. )يعنــی تــو بــزاق کــم ميشــه چــون حالــت 

ــه  ــون باشــه ک ــم يادت ــم ميشــه!( اين ــن ک ــم همي ــط ه ــوده و فق ــر ب اســتراحت ۷ براب

بي کربنــات در ايــن حالــت بيشــتر ميشــه! 

 

پاسخ 

مکانيســم گاســترين  گاســترين به طــور مســتقيم ســبب تحريــک ترشــح اســيد معــده 

ــاي  ــده، فرآورده ه ــاع مع ــه اتس ــخ ب ــوري در پاس ــدد پيل ــلول هاي G غ ــود. س نمي ش

پروتئينــي و پپتيــد آزادکننــده گاســترينGRP ) کــه توســط اعصــاب مخــاط معــدي طــي 

ــر  ــون گاســترين در اث ــن هورم ــک واگ آزاد ميشــن( تحريــک مي شــوند. همچني تحري

وجــود پپتيدهــاي نيمــه  هضم شــده در ناحيــه ي آنتــروم معــده ترشــح مي شــود. مخلــوط 

�� 2- در صورتــی کــه ســرعت ترشــح بــزاق 

ــد؟  ــر رخ می ده ــه ی زی ــدام گزین ــد، ک ــش یاب افزای

قطبــی( دندان پزشــکی  و  )پزشــکی 
الف پتانسیل منفی داخل مجاری بزاقی افزایش می یابد.

ب غلظت سدیم در داخل بزاق کاهش می یابد.

ج غلظت بی کربنات در داخل بزاق افزایش می یابد.

د غلظت پتاسیم در داخل بزاق افزایش می یابد.

�� 3- در صورت تحریک سلول های ECL به وسیله ی 

می یابد؟  افزایش  زیر  موارد  از  کدام  یک  گاسترین، 

)پزشکی ریفرم و کالسیک آذر 9۸- میان دوره  کشوری(
)GRP ( الف پپتید مرتبط با معده

)HCL ( ب اسید کلریدریک

)ACh ( ج استیل کولین

)VIP ( د پپتید وازواکتیو روده ای
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شــدن شــديد شــيره ي معــده ســبب انتقــال ســريع گاســترين بــه ســلول هاي  ECL بــر 

ــود و در  ــاز مي ش ــدد اسيدس ــق غ ــتامين در عم ــتقيم هيس ــي مس ــده و رهاي ــه ي مع تن

ــد. نهايــت ترشــح اســيد کلريدريــک )HCL( افزايــش می ياب

 گاســترين فعاليــت انقباضــي پيلــور را افزايــش مي دهــد. ضمــن ايــن کــه گاســترين 

ســبب تحريــک رشــد مخــاط معــده مي شــود.

پاسخ  مکانيســم ترشــح HCL: کلــر بــا صــرف انــرژي از ســلول اکســينتيک بــه داخــل 

لومــن آزاد ميشــه و بــه جــاش ســديم ميــره تــوي ســلول؛ در نتيجــه تــوي لومــن يــه 

ــون پتاســيم  پتانســيل منفــي ايجــاد ميشــه. بخاطــر ايــن پتانســيل منفــي، مقــداري ي

 NaCl و KCl ــوي لومــن ــس ت ــال وارد لومــن ميشــن. پ ــه صــورت غيرفع و ســديم ب

تشــکيل ميشــه. حــاال يــه پمپــي بــه اســم  H+ - K+ ATPaseميــاد و بــا صــرف انرژي 

ــه. +H هــم  ــه جــاش +H رو وارد لومــن مي کن ــرون از لومــن و ب ــره بي پتاســيم رو ميب

ــره و HCl تشــکيل ميشــه. جــاي يــون پتاســيم رو مي گي

پاسخ  ســکرتين از ســلول هاي S دوازدهــه در پاســخ بــه ورود شــيره ي اســيدي معــده 

ــين  ــح پيس ــش ترش ــده و افزاي ــيد مع ــح اس ــش ترش ــث کاه ــه باع ــود ک ــح مي ش ترش

ــر حــرکات دســتگاه گــوارش دارد. ) ســکرتين از عوامــل  ــر کمــي ب معــده مي شــود و اث

مهارکننــده تخليــه ي معــده و حــرکات روده باريــک اســت( عمــل آن افزايــش ترشــح 

يــون بي کربنــات )نــه آنزيــم( از پانکــراس و مجــاري صفــراوي اســت. ) کلــن اينــو يــادت 

ــره( .  ــوم رو مي گي ــاد مخــاط دئودن باشــه کــه ســکرتين جلــوي اسيديشــدن زي

ــتوکينين از روده،  ــکرتين و کوله سيس ــاي س ــح هورمون ه ــراي ترش ــي ب ــرک  اصل مح

به ترتيــب HCL و چربي  هــا هســتند.

ــه  ــاط دوازده ــلول هاي I مخ ــده از س ــور عم ــتوکينين  ) CCK(  به ط پاسخ کوله سيس

و ژژنــوم در پاســخ بــه فرآورده هــاي هضــم غــذا شــامل چربــي و اســيدچرب و 

اســيدهاي آمينــه ي موجــود در دوازدهــه ترشــح مي شــود. ايــن هورمــون باعــث انقبــاض 

کيســه صفرا و شــلکردن اســفنکتر اودي شــده و تــا حــد کمــي موجــب مهــار انقباضــات 

و کاهــش تخليــه ي معــده مي گــردد. همچنيــن از طريــق تحريــک رشــته هاي عصبــي 

آوران حســي در دئودنــوم موجــب مهــار اشــتها مي شــود. بهعــالوه CCK باعــث افزايــش 

ــود. ــي مي ش ــاي پانکراس ــح آنزيم ه ترش

�� 4- ســلول های پاریتــال معــده بــا چــه مکانیســمی 

ــد؟ )دندان پزشــکی و  ــدروژن را ترشــح می کنن ــون هی ی

پزشــکی قطبی(
الف انتقال مخالف با کلر

ب پمپ مستقل یون هیدروژن

ج پمپ یون هیدروژن و سدیم

د پمپ یون هیدروژن و پتاسیم

�� 5- کـدام هورمـون باعـث کاهش ترشـح اسـید و 

افزایش ترشـح پپسـین معده می شـود؟ )دندان پزشکی و 

پزشـکی قطبی و پزشـکی شـهریور 99- کشوری(
الف کوله  سیستوکینین

ب گاسترین

ج موتیلین

د سکرتین

�� 6- اثرات فیزیولوژیکی کوله  سیستوکینین کدام یک 

 -۱۴۰۰ خرداد  و   99 دی  )پزشکی  می باشد؟  زیر  موارد  از 

میان دوره کشوری(
الف سبب شل شدن کیسه صفرا می شود.

سبب شل شدن اسفنکتر اوودی می شود. ب  

ج اثرات سکرتین را تقویت می کند.

د ترشح اسیدمعده را افزایش می دهد.

بانه
طبی

نشر 
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پاسخ موتيليــن توســط قســمت ابتدايــي دئودنــوم در زمــان گرســنگي ترشــح مي شــود 

و باعــث افزايــش حــرکات لولــه ي گــوارش به صــورت مجموعه هــاي ميوالکتريــک بيــن 

هضمــي يــا همــان کمپلکــس حرکــت مهاجــر مي شــود. ترشــح آن پــس از بلــع غــذا 

ــد.   ــش مي ياب کاه

پاسخ پانکــراس هــم مثــل معــده بــراي ترشــحات خــودش ۳ مرحلــه ي ســري، معده اي 

و روده اي داره. در مرحلــه ســري آنزيــم کمــه ولــي آب و الکتروليــت زيــاده. هرچــي جلوتر 

مي ريــم مقــدار آنزيــم زيادتــر و آب و الکتروليــت کمتــر ميشــه. اصلي تريــن و بيشــترين 

ــه  ــوس ب ــي از ورود کيم ــه ناش ــه ک ــه روده اي آزاد ميش ــي در مرحل ــحات پانکراس ترش

دوازدهــه اســت.

ــتيل کولين رو از  ــوند، اس ــده مي ش ــح مع ــث ترش ــه باع ــيگنال هايي ک ــون س  هم

پايانه هــاي عصبــي واگ در لوزالمعــده آزاد مي کننــد، کــه باعــث توليــد مقــداري آنزيــم 

در آســينوس هاي لوزالمعــده مي شــود.

پاسخ اســتيل کولين و کوله سيســتوکينين دو محــرک اصلــي ترشــح پانکــراس هســتند 

ــادي  ــر مقــدار زي ــا عــالوه ب کــه ســلول هاي آســينوس لوزالمعــده را تحريــک کــرده ت

آنزيم هــاي هضــم کننــده  ) مثــل پروتئازهــا(،    مقــدار نســبتاً کمــي آب و الکتروليــت هــم 

ترشــح کننــد. 

جمع بنــدي: ســکرتين بــا اثــر روي مجاري پانکــراس و اســتيل کولين و کوله سيســتوکينين 

ــاي  ــات و آنزيم ه ــب ترشــحات بي کربن ــراس به ترتي ــيني هاي پانک ــر روي آس ــر ب ــا اث ب

پانکــراس را افزايــش مي دهنــد.

پاسخ مرحــوم گايتــون مي فرماينــد: »ميــزان ترشــح موکــوس در روده ي بــزرگ 

ــاننده ي  ــال پوش ــلول هاي اپيتلي ــر س ــتقيم ب ــي مس ــاي لمس ــط محرک ه ــاً توس عمدت

ــه ســلول هاي مخاطــي در  ــي ب ــاي عصب ــن توســط رفلکس ه ــزرگ و همچني روده ي ب

غارهــاي ليبرکــون تنظيــم مي شــود. تحريــک اعصــاب لگنــي از نخــاع کــه عصب دهــي 

ــا دو ســوم انتهايــي روده ي بــزرگ فراهــم مي کنــد  ــراي يــک دوم ت پاراســمپاتيکي را ب

ــارز ترشــح موکــوس مي شــود«. ــش ب ــز ســبب افزاي ني

فعاليــت غــدد ترشــحی دوســوم ابتدايــی روده ی بــزرگ عمدتــاً توســط سيســتم عصبــی 

ــم می شــود. ــی تنظي موضعــی و هورمون

�� 7- کــدام هورمــون گوارشــی در ایجــاد حــرکات 

 )Myoelectric Complex ( کمپلکــس حرکتــی مهاجــر

نقــش دارد؟ )دندان پزشــکی قطبــی(

الف گاسترین

)GLP ( ب پپتید شبه گلوکاگون

)CCK ( ج کوله سیستوکنین

)Motilin ( د موتیلین

ــر  ــن تأثی ــر، بیش  تری ــوارد زی ــک از م �� 8- کدام ی

را بــر میــزان ترشــحات پانکــراس دارد؟ )دندان پزشــکی 

خــرداد ۱۴۰۰- میــان دوره کشــوری( 
الف پایه 

ب مغزی 

ج روده ای

د معده ای

فعالیت غدد  زیر،  تحریک کدام مورد  �� 10- عمدتاً 

تنظیم می کند؟  را  بزرگ  ابتدایی روده ی  ترشحی دوسوم 

)دندان پزشکی و پزشکی خرداد 9۸- میان دوره ی کشوری(
الف پاراسمپاتیک

ب سمپاتیک

ج اعصاب زبانی حلقی و واگ

د سیستم عصبی موضعی و هورمونی

آسینی  ترشح    سلول های  اصلی  محرک های   -9  👸

لوزالمعده کدام  یک از موارد زیر می باشند؟ )دندان پزشکی 

شهریور 9۸ و پزشکی اسفند 9۷- مشترک کشوری(
الف سکرتین و استیل کولین

ب استیل کولین و کوله سیستوکینین

ج استیل کولین و سوماتوستاتین

بانهد سکرتین و کوله سیستوکینین
طبی

نشر 
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پاسخ دو نقــش مهــم نمک هــاي صفــراوي در دســتگاه گــوارش: ۱- به عنــوان 

دترجنــت  ) همــون تايــد خودمــون(  بــر ذرات غــذا اثــر مي کننــد. يعنــي کشــش ســطحي 

ذرات را کاهــش داده و چربــي را بــه ذرات ريــز تبديــل مي کننــد. ۲- نقــش مهم تــر آنهــا 

کمــک بــه جــذب اســيدهاي چــرب مونوگليســريدها، کلســترول و ســاير چربي هــا از روده 

اســت کــه بــراي ايــن کار ميســل ايجــاد مي کننــد.

پاسخ همانطــور کــه در درســنامه گفتيــم و در جــدول بــاال هم مشــخص اســت، ترشــح 

غــدد بزاقي بناگوشــي )parotid( ســروزی اســت.

ــد،  بنابرايــن، در روده، نمک هــای صفــراوی همــه کارهــای گفته شــده را انجــام می دهن

به جــز افزايــش زمــان عبــور چربــی.

�� 11- در روده، نمک هـای صفـراوی همـه کارهـای 

زیـر را انجـام می دهنـد، به  جـز: )دندان پزشـکی شـهریور۱۴۰۰(

الف کمک به جذب کلسترول

ب کاهش کشش سطحی ذرات چربی

ج افزایش زمان عبور چربی 

د تشکیل میسل

12- ترشــح غــدد بزاقــي بناگوشــي ) parotid( از چــه 

نوعــي اســت؟ )دندان پزشــکی اســفند 99 - کشــوری(

الف سروزي

ب موکوسي

ج مخلوط سروزي و موکوسي

د سرشار از منیزیوم

اق
 بز

ت
حا

رش
ت

محرکمراحل ترشحغدهترکیبات الکترولیتیترکیبات پروتئینیانواع

پتيالين )آلفا آميالز(سروزی

پتاسيم و بيکربنات به 

نسبت پالسما بيشتر

سديم و کلر به نسبت 

پالسما کمتر

پاروتيد
۲مرحلهای:

۱.ترشح ترکيب پروتئينی 

از آسينوسها، غلظت 

الکتروليت ها مشابه پالسما

۲.بازجذب فعال مقدار 

زيادی سديم، ترشح پتاسيم 

به مقدار کمتر بزاق بار 

منفی می گيرد.  کلر 

غيرفعال بازجذب می شود، 

بيکربنات ترشح می شود.

۱.محرک های چشايی 

به خصوص ترشی

۲.محرک های لمسی 

زبانتحريک 

هسته های بزاقی فوقانی 

و تحتانی

۳.پاراسمپاتيک

۴.سمپاتيک بهتنهايی

-موسينموکوزی

موسين، پتيالينسروموکوزی
غدد تحت فکی و 

زيرزبانی
بانه

طبی
نشر 
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پاسخ 

ده
مع

دد 
غ

نکته خاصمهارکنندهمحرکترشحسلول هاانواع

تقريبًا مشابه غدد اکسنتيکپيلوری

غدد اکسينتيک 

يا اسيدساز

--موکوسگردنی
محافظ معده از اسيد و 

آنزيم

اصلی= پپسينی
پپسينوژن 

غيرفعال

استيلکولين، وجود اسيد 

در معده
سوماتواستاتين

پريتال= کناری
HCl، فاکتور 

داخلی

استيلکولين، گاسترين، 

هيستامين، آسپرين)با 

)PGE2 مهار

آنتی هيستامين 

)رانيتيدين،فاموتيدين(، 

 ،E2 پروستاگالندين

سوماتواستاتين

+H قويترين پمپ

مؤثر در جذب B12 از 

ايلئوم

ــر تمــام ســلول هاي ترشــحي معــده  ــد ب ــه درســنامه، اســتيل کولين مي توان ــا توجــه ب ب

اثــر تحريکــي بگــذارد.

پاسخ 

بــر اســاس درســنامه و تصويــر بــاال، گاســترين، اســتيلکولين و هيســتامين ترشــح اســيد 

ــد. ــک می کنن ــده را تحري مع

پاسخ يــه جــدول گذاشــتم واســت بشــين چيزايــي رو کــه خونــدي دوره کــن و جــواب 

ايــن ســؤال هــم تــوش پيــدا کــن:

ــام  ــر تم ــی ب ــر تحریک ــل اث ــی ذی ــدام میانج 13- ک

ــی( ــکی قطب ــده دارد؟ )دندان  پزش ــحی مع ــلول های ترش س

ب استیل کولین الف گاسترین 

د سوماتواستاتین ج هیستامین 

15- کوله  سیستوکینین و گاسترین به  ترتیب چه تأثیري 

بر حرکات معده دارند؟ )پزشکی اسفند 99- کشوری(

الف کاهش- افزایش 

ب افزایش- افزایش 

ج کاهش- کاهش 

د افزایش- کاهش

ــر  ــل زی ــده توســط کــدام عوام 14- ترشــح اســید مع

تحریــک می شــود؟ )دندان پزشــکی شــهریور۱۴۰۰(

الف گاسترین، استیل  کولین، هیستامین

ب نوراپی نفرین، گاسترین، هیستامین

ج سوماتوستاتین، نوراپی نفرین، استیل  کولین

د هیستامین، سوماتوستاتین، استیل  کولین
بانه

طبی
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اثراتمحرک هاي ترشحمحل ترشحهورمون ها

سلول هايG ، دوازدهه و ژژنومگاسترين

وجود مواد غذايي در معده )بهخصوص مواد 
پروتئيني(

کشيدگي ديواره معده
تحريک عصب واگ

تحريک ترشح اسيد معده
تحريک رشد مخاط گوارشي
افزايش فعاليت انقباضی پيلور

سلول هايI دوازدهه، ژژنوم و ايلئومکوله سيستوکينين
پروتئين
چربي
اسيد

تحريک ترشح آنزيم پانکراس
ترشح بيکربنات پانکراس

ترشح بيکربنات صفرا
رشد بخش برون ريز پانکراس

مهار تخليه ي معده

سلول هاي دوازدهه، ژژنوم و ايلئومسکرتين
اسيد
چربي

تحريک ترشح پپسين
ترشح بيکربنات پانکراس

ترشح بيکربنات صفرا
رشد بخش برون ريز پانکراس

مهار ترشح اسيد معده

سلول هايK دوازدهه و ژژنومپپتيد مهاري معده
پروتئين
چربي

کربوهيدرات

تحريک آزادشدن انسولين
مهار ترشح اسيد معده

سلول هايM دوازدهه وژژنومموتيلين
چربي
اسيد

عصبي
تحريک حرکات معدي و رودهاي

16- در افزایش ترشح روزانه نمک های صفراوی، کدام 

مورد زیر نقش ندارد؟ )پزشکی شهریور 99 - کشوری( 

الف گاسترین پالسمایی

ب فعالیت عصب پاراسمپاتیک

ج گردش روده ای کبدی امالح صفراوی

د هورمون کوله  سیستوکینین

کوله سيستوکينين باعث کاهش و گاسترين باعث افزايش حرکات معده می شود.

پاسخ چرخه روده ای- کبدی نمک های صفراوی 

ــا  ــالل غش ــه از خ ــذب غيرکونژوگ ــوم  ۱. بازج ــرا  دئودن ــح صف ــد  ترش کب

ــی  ــه صــورت کونژوگــه در انتهــای روده ين ــی ب ــدای روده ۲. هــم انتقال )انتشــار( در ابت

ــد ــورت  کب ــد پ ــوم  وري ايلئ

در صورت کاهش بازجذب سنتر متعاقباً افزايش می  يابد.

ــراوی،  ــالح صف ــدی ام ــای کب ــردش روده ــنامه ديديم،گ ــه در درس ــور ک ــس همانط پ

ــب  ــت عص ــرا( و فعالي ــات صف ــح بيکربن ــش ترش ــل افزاي ــتوکينين )به دلي کوله سيس

ــش  ــوارش را افزاي ــتگاه گ ــحی در دس ــت ترش ــی فعالي ــور کل ــه به ط ــمپاتيک )ک پاراس

بانه
طبی

نشر 
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می دهــد(، در افزايــش ترشــح روزانــه نمک هــای صفــراوی نقــش دارنــد امــا گاســترين 

ــدارد. ــی ن ــراوی نقش ــای صف ــه نمک ه ــح روزان ــش ترش در افزاي

پاسخ همانطــور کــه در درســنامه هــم بيــان شــد، ســلول های پريتــال اســيد کلريدريک 

ــا HCL و فاکتــور داخلــی ترشــح می کننــد و ســلول های اصلــی آنزيــم پپســينوژن و  ي

ســلول های موکوســی، موکــوس و بيکربنــات و ســلول های G تحــت تاثيــر GRP قــرار 

ــد و  ــد می کنن ــترين تولي ــع گاس ــد.( و در واق ــد نمی کنن ــان آن را تولي ــد )خودش می گيرن

ــدون کــه ســلول های شــبه انتروکرومافين )ECL( هيســتامين ترشــح می کننــد. اينــم ب

ــاری  ــکرتين و VIP مه ــده، س ــيد مع ــح اس ــؤال ۱۴، در ترش ــس س ــق عک پاسخ طب

هســتند و در مبحــث قبــل گفتــه شــد کــه ۵ درصــد ترشــحات معــده مربــوط بــه فــاز 

روده ايســت و واضحــه کــه اتســاع معــده کــه در اثــر ورود غــذا بــه داخــل آن رخ می دهــد 

ــه کيمــوس تبديــل شــود و  ــه غــذا نميتونســت ب ــد وگرن ترشــح اســيد را مهــار نمی کن

ــد. ــاپرس می کن ــوارش را س سيســتم ســمپاتيک کاًل گ

پاسخ همونطــور کــه در درســنامه گفتــه شــد، يکــي از وظايــف کبــد توليــد صفــرا و 

ســپس ترشــح آن از طريــق مجــاري صفــراوي بــه دئودنــوم اســت و فقــط مقــدار اضافــی 

صفــرا در کيســه صفــرا ذخيــره می شــود. بنابرايــن برداشــتن کيســه صفــرا مشــکلی در 

ترشــح صفــرا بــه وجــود نمــی آورد زيــرا کبــد ســالم و طبيعــی اســت.

پاسخ در جــدول ســؤال ۱۳ ديــدی کــه سوماتواســتاتين نقــش مهــاری داره امــا توضيــح 

: بيشتر

ــح  ــش ترش ــطه ي کاه ــا واس ــده ب ــيد مع ــح اس ــش ترش ــبب کاه ــتاتين س سوماتواس

گاســترين و مهــار ســلول هاي ECL )ترشــحکننده ي هيســتامين( مي شــود.

ــدد  ــحی غ ــلول های ترش ــورد س ــک در م 17- کدام  ی

آبــان ۱۴۰۰-  )دندان پزشــکی  معــده درســت اســت؟ 

ــوری( ــان دوره کش می
الف سلول های پاریتال فاکتور داخلی ترشح می کنند.

ب سلول های اصلی اسید کلریدریک ترشح می کنند.

ج سلول های موکوسی گاسترین ترشح می کنند.

د سلول های G هورمون GRP ترشح می کنند.

18- کــدام عبــارت دربــاره ترشــح اســید معــدي 

کشــوری(  -99 اســفند  )دندان پزشــکی  اســت؟  درســت 

الف ســکرتین و پلــي پپتیــد وازواکتیــو روده ای ترشــح 

ــد. ــار می کنن اســید را مه

ب بیــش از 50 درصــد ترشــح اســید معــده در فــاز 

روده ای رخ می دهــد.

ج سیستم سمپاتیک ترشح معدي را زیاد می کند.

ــاع  ــک و اتس ــید را تحری ــح اس ــذا، ترش ــوي غ د ب

معــده، آن را مهــار می کنــد.

عمل  با  فردی  صفراوی  کیسه ی  که  صورتی  در   -19

جراحی خارج شود، کدام  یک مورد انتظار است؟ )پزشکی 

قطبی(
الف هضم چربی ها به  طور کامل مختل می شود.

ب ترشح صفرا به شدت کاهش می یابد.

ج ویتامین های محلول در چربی جذب نمی شود.

د ترشح صفرا طبیعی است.

20- کدام  یــک از عوامــل زیــر منجــر بــه مهــار ترشــح 

اســید معــده می گــردد؟ )پزشــکی قطبــی( 

ب سوماتواستاتین الف گاسترین 

د هیستامین ج استیل  کولین 

بانه
طبی
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ــون  ــد، ي ــر ش ــزاق ذک ــح ب ــم ترش ــؤال ۱، مکانيس ــخ س ــه در پاس ــور ک پاسخ همونط

ــا  ــوند ام ــح می ش ــی ترش ــدد بزاق ــاری غ ــلول های مج ــال از س ــور فع ــات به ط بيکربن

ــه. ــر غيرفعال بازجــذب کل

ــی  ــک پانکراس ــای پروتئولييتي ــد، آنزيم ه ــان ش ــنامه بي ــه در درس ــور ک پاسخ همانط

ــال  ــاز تريپســينوژن را فع ــم انتروکين ــال ترشــح می شــوند و آنزي ــدا به صــورت غيرفع ابت

می کنــد.

پاسخ بـا توجـه بـه درسـنامه و پاسـخ سـؤال ۱۷، سـلول های اصلـی پپسـينوژن ترشـح 

می کننـد امـا ترشـح گاسـترين برعهـده ی سـلول های G  اسـت، نـه سـلول های اصلـی.

ــرات کوله سيســتوکينين  ــه عنــوان اث پاسخ در پاســخ ســؤال ۶ تمامــی ۳ گزينــه اول ب

ذکــر شــد، امــا تحريــک ترشــح انســولين از وظايــف CCK نيســت.

21- در مورد عملکرد سلول های مجاری غدد بزاقی گزینه 

صحیح کدام است؟ )دندان پزشکی دی 9۷- میان دوره  کشوری(

الف آنزیم پروتئولیتیک ترشح می کنند.

ب آنتی بادی های پروتئینی ترشح می کنند.

ج مسئول بازجذب فعال یون کلر هستند.

ترشح  فعال  به  طور  را  بی کربنات  یون  از  مقداری  د 

می کنند.

23- کدام یــک از جمــالت زیــر درســت نیســت؟ 

)پزشــکی اســفند ۱۴۰۰(
الف ســلول های پریتــال اســیدمعده و فاکتــور داخلــی 

ــد. ــح می کنن ترش

ترشح  گاسترین  و  پپسینوژن  اصلی  سلول های  ب 

می کنند.

ج سلول های موکوسی بی  کربنات ترشح می کنند.

د سلول های G گاسترین ترشح می کنند.

22- آنزیم آنتروکیناز کدام  یک از آنزیم های گوارشی 

 -  99 شهریور  و  اسفند  )پزشکی  می کند؟  فعال  را  زیر 

کشوری( 
الف گاسترین معدی

ب لیپاز پانکراسی

ج دی پپتیداز های روده ای

د تریپسینوژن روده ای

24- کدام یــک از جمــالت زیــر در مــورد  CCK درســت 

نیســت؟ )پزشــکی آبان ۱۴۰۰- میان  دوره کشــوری(

الف انقباض کیسه صفرا را تحریک می کند.

ب تخلیه معده را مهار می کند.

از آنزیم ها را تحریک  پانکراس غنی  ج ترشح شیره 

می کند.

د ترشح انسولین را تحریک می کند.

بانه
طبی

نشر 
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25- کدام  یــک از گزینه هــای زیــر نقــش اصلــی را در 

افزایــش ترشــح بــزاق دارد؟ )پزشــکی قطبی( 

الف پیام هــای پاراســمپاتیکی از هســته های بزاقــی 

ــی ــی و تحتان فوقان

ب پیام های سمپاتیکی از عقده ی جلوی گردنی

ج میزان خون رسانی غدد بزاقی

د هورمون هــای موضعــی ماننــد برادی کینیــن و 

ــن کالیکرئی

26- کدام عامل زیر جزء فاکتورهای محافظت  کننده ی 

و  ریفرم  پزشکی  و  )دندان پزشکی  است؟  دوازدهه  مخاط 

کالسیک آذر 9۸- میان دوره  کشوری(
الف ورود ترشحات بی کربنات بزاق به دوازدهه

ب ورود ترشحات کلرید سدیم به دوازدهه

ج ترشح موکوس قلیایی در دوازدهه

د ترشحات غدد لیبرکوهن به دوازدهه

ــد: )دندان پزشــکی اســفند 9۷-  ــرا از کب 27- ترشــح صف

مشــترک کشــوری( 
الف مستقل از مقدار نمک های صفراوی گردش روده ای 

کبدی است.

ب حاوی مقدار زیادی محلول پروتئینی و چربی است.

ج فقط برای جذب پروتئین ها و قندها مهم است.

د توسط سکرتین با تأثیر بر روی مجاری صفراوی زیاد 

می شود.

28- کدام یک از عوامل زیر به سد مخاطی معده آسیب 

می زند؟ )پزشکی خرداد ۱۴۰۰- میان دوره کشوری(

ب لیپید زیاد  D الف ویتامین

د الکل ج پروتئین زیاد 

پاسخ بــا توجــه بــه درســنامه، همــه مــوارد ذکــر شــده در ترشــح بــزاق نقــش دارنــد 

ــزاق را افزايــش می دهــد. ــه شــدت ترشــح ب ــی پاراســمپاتيک ب ول

پاسخ همانطــور کــه در درســنامه بيــان شــد، موکــوس قليايــی ترشــح شــده از غــدد 

ــرای مخــاط دوازدهــه را دارد. ــر دوازدهــه نقــش حفاظتــی ب برون

پاسخ بــا توجــه بــه درســنامه و پاســخ ســؤال ۵، ترشــح صفــرا از کبــد توســط ســکرتين 

بــا تأثيــر بــر روی مجــاری صفــراوی زيــاد می شــود.

ــده  ــاط مع ــان مخ ــيب رس ــل آس ــپيرين از عوام ــکل و آس ــنامه، ال ــق درس مطاب پاسخ

هســتند.

بانه
طبی

نشر 



سیب سبز92

29303132سؤال
الفدددپاسخ

ــتوکينين و  ــتيل کولين و کوله سيس ــه اس ــم ک ــت گفت ــؤال ۹ به ــواب س ــو ج پاسخ ت

ــتند. ــده هس ــی لوزالمع ــای اصل ــکرتين محرک ه س

پاسخ در درســنامه و پاســخ ســؤال ۲۲ گفتــه شــد کــه انتروکينــاز تريپســينوژن را بــه 

ــد. ــل می کن ــين تبدي تريپس

پاسخ بــرای بــار هــزارم انتروکينــاز تريپســينوژن را کــه يــک پروتئيــن اســت ليــز ميکند 

تــا بــه تريپســين تبديل شــود.

پاسخ بــا توجــه بــه درســنامه، بيکربنــات پانکــراش نقــش اصلــی را ايفــا می کنــد زيــرا 

مقــدار بيشــتری دارد.

29- محرک هــای اصلــی ترشــح لوزالمعــده کدامنــد؟ 

)پزشــکی شــهریور۱۴۰۰(
الف استیل  کولین، گاسترین، پلی  پتید پانکراسی

ب استیل  کولین، کوله  سیستوکینین، پلی  پتید پانکراسی

ج سوماتوستاتین، گلوکاگون، پلی  پتید پانکراسی 

ــکرتین ــتوکینین، س ــتیل  کولین، کوله  سیس د اس

30- کــدام آنزیــم، منجــر بــه فعال  شــدن تریپســینوژن 

ــردد؟  ــک می گ ــل روده  کوچ ــه داخ ــش ب ــد از رهای بع

ــان دوره کشــوری( )دندان پزشــکی خــرداد ۱۴۰۰- می
ب کیموتریپسین الف لیپاز پانکراس 

د انتروکیناز ج آلکالین فسفاتاز 

ــز  ــم پروتئولی ــر یــک آنزی 31- کدام یــک از مــوارد زی

ــد؟ )پزشــکی اســفند۱۴۰۰( ــال می باش فع

ب سکرتین  الف پپسینوژن 

د انتروکیناز ج کربوکسی پپتیداز 
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اسیدمعده محافظت می کند............ )پزشکی آبان و اسفند۱۴۰۰(

الف ترشح بی  کربنات پانکراس می باشد.

ب سدمخاطی درونی دوازدهه است.

ج ترشحات بی  کربنات معده می باشد.

د ترشح بی  کربنات کبد است.

مالحظاتتعداد سؤاالت در آزمون های دو سال اخیرنام مبحث
 مهم۰هضم و جذب

هضم کربوهیدرات ها 
سه کربوهيدرات اصلي غذاي ما دي ساکاريد سوکروز ) قند معمولي(،    دي ساکاريد الکتوز ) قند شير(  و نشاسته است.

هضــم کربوهيدرات هــا در دهــان )توســط آنزيــم پتياليــن يــا آلفــا آميــالز( شــروع می شــود و در معــده، پيــش از مخلوط شــدن غــذا بــا ترشــحات 

معــده ادامــه می يابــد تــا اينکــه فعاليــت آميــالز بــزاق توســط اســيد معــده متوقــف شــود. )آميــالز در pH پايين تــر از ۴ غيرفعــال می شــود.(

ــم  ــک ه ــا در روده باري ــاننده پرزه ــيت های پوش ــود. انتروس ــام می ش ــراس انج ــالز پانک ــر آمي ــه تحت تأثي ــا در دوازده ــم کربوهيدرات ه هض

چهــار آنزيــِم الکتــاز، ســوکراز، مالتــاز و آلفا-دکســتريناز دارنــد.

بانه
طبی

نشر 




