دستگاه گوارش
دستگبُ گَُاسش یکی اص دستگبُّبی فؼبل دس ثذى اًسبى ٍ ثؼضی اص خبًذاساى است .ایي دستگبُ
دس اًسبى ٍ هْشُداساى ثِ صَست لَلِ گَاسضی ٍ ،دس خبًَساى تکبهل ًیبفتِ هثل اسفٌحّب یب
کیسِتٌبى ثِ صَست کیسِ گَاسضی ٍخَد داسد .ثبیذ تَخِ داضت کِ دستگبُ گَاسش دس
خبًَساى ثشاسبس ًَع غزایی کِ هیخَسًذ ثِ ضکلّبی هختلفی ٍخَد داسد .اهب ثِ عَس کلی
دستگبُ گَاسش آىّب اص چْبس ثخص ثلغ ،گَاسش ،خزة ٍ دفغ تطکیل ضذُاست .ثؼضی اص
خبًَساى کِ ثِ صَست اًگل صًذگی هیکٌٌذهبًٌذ کشم کذٍ اصالً دستگبُ گَاسش ًذاسًذ ٍ ثِ عَس
هستقین ٍ ثب ػول اًتطبس هَاد غزایی تدضیِ ضذُ سا اص عشیق پَست ٍاسد ثذى خَد کشدُ ٍ هَسد
استفبدُ سلَلّبی خَد قشاس هیدٌّذ (هثل کشم کذٍ).

دستگبُ گَاسش اًسبى کِ اص دّبى تب هقؼذ اهتذاد داسد  ,اص لَلِ گَاسضی ٍ غذُّبی گَاسضی
تطکیل ضذُاست ٍ حذٍد ّفت هتش عَل داسد .غذد گَاسضی ضبهل غذُّبی ثضاقی ،غذُّبی
دیَاسُ هؼذُ ٍ سٍدُ ،پبًکشآس ٍ کجذ است .لَلِ گَاسضی ًیض ضبهل دّبى ،حلق ،سشخًبی
(هِشی) ،هؼذُ ،سٍدُ ثبسیک ،سٍدُ ثضسگ ٍ ساستسٍدُ هیضَدّ .ش چیضی کِ ٍاسد هؼذُ هیضَد
ثب آًضینّبی دسٍى هؼذُ هخلَط هیگشدد تب ثب اخضا سبدُ تشی تدضیِ ضَد .سپس ایي هخلَط اص
هؼذُ خبسج ضذُ ٍ ثِ سٍدُّب هیسٍد تب اص آًدب  ,هَاد غزایی تدضیِ ضذُ خزة خشیبى خَى
ضًَذ .هَاد غزایی تدضیِ ضذُ اص عشیق خشیبى خَى ثِ سشتبسش ثذى هیسًٍذ ٍ دس اختیبس
یبختِّبی ثذى قشاس هیگیشًذ تب دس آًْب هصشف ضذُ ٍ یب رخیشُ ضًَذ .اخضا غزایی کِ خزة
ًویضًَذ اص ثذى دفغ هیگشدًذ (اص عشیق هذفَع).

پس اص خَیذُ ضذى غزا ،صثبى ثبال هیسٍد ٍ ثِ کبم هیچسجذ .پس اص آىکِ گیشًذُّبی هکبًیکی
گلَ تحشیک ضذًذ صثبى کَچک ًیض ثبال هیسٍد ٍ ساُ ثیٌی سا هیثٌذد .اپیگلَت ًیض ساُ ًبی سا
ثستِ ٍ ثِ ایي تشتیت غزا ٍاسد هشی هیضَد ٍ تَسظ حشکبت دٍدی هبّیچِّبی حلقَی هشی
ثِ دّبًِ هؼذُ هیسسذ .ایي ثخص کِ کبسدیب ًبم داسد دس حبلت ػبدی هٌقجض ثَدُ ٍ هبًغ
ثبصگطت غزا اص دسٍى هؼذُ ثِ هشی هیضَدٍ .قتی اهَاج دٍدی ثِ کبسدیب هیسسٌذ ثبػث ثبص
ضذى آى ٍ ٍسٍد غزا ثِ دسٍى هؼذُ هیضًَذ .آىگبُ هؼذُ تَسظ آًضینّب ٍ حشکبت خَد غزا سا
ثِ هبدُای خویشی ثِ ًبم کیوَس تجذیل هیکٌٌذ.

هَاد تشضحضذُ ثِ دسٍى هؼذُ ػجبستاًذ اص هَسیي (کِ ثب تطکیل الیِای قلیبیی اص هَکَص اص
دیَاسُ هؼذُ دس ثشاثش ضیشُ اسیذی هؼذُ هحبفظت هیکٌذ) ،اسیذ کلشیذسیک ،فبکتَس داخلی
هؼذُ (کِ ثبػث خزة ٍیتبهیي ة ۲۱هیضَد) ،چٌذ پشٍتئبص کِ ثِ عَس کلی پپسیٌَطى خَاًذُ
هیضًَذ ٍ ثبػث تدضیِ پشٍتئیيّب ثِ اسیذآهیٌِ هیضًَذ ٍ گبستشیي (هحشک تشضح اسیذ
کلشیذسیک).

سٍدُ کَچک ضوب داسای سِ قسوت هیثبضذ .اٍلیي قسوت سٍدُ کَچک کِ دسست ثؼذ اص هؼذُ
قشاس داسد سا اصغالحب " اثٌی ػطش «یب دٍاصدِّ ٍیب» دئَدًَم " ( )Duodenumهیًبهٌذ  ,کِ
کَتبّتشیي قسوت سٍدُ کَچک هیثبضذ .دٍ قسوت دیگش سٍدُ کَچک کِ ثؼذ اص دٍاصدِّ
(اثٌیػطش) قشاس داسًذ ثِ تشتیت ػجبستاًذ اص تْیسٍدُ ( ٍ )Jejunumدساصسٍدُ ( )Ileumکِ ثِ
سٍدُ ثضسگ هتصل هیگشددٍ .قتی غزا اص هؼذُ ٍاسد دٍاصدِّ هیضَد  ,ثِ ػلت هخلَط ثَدى ثب
اسیذ هؼذُ ٌَّ ,ص اسیذی هیثبضذ .دس هحل دٍاصدِّ  ,یک ضیشُ گَاسضی قلیبیی ثِ ایي غزا

اضبفِ هیگشدد تب حبلت اسیذی آى سا خٌثی ًوبیذ .ایي ضیشُ گَاسضی اص ػضَی کِ دس قسوت
صیش هؼذُ قشاس داسد ٍ ثِ آى اصغالحبً لَصالوؼذُ گفتِ هیضَد تشضح هیگشدد  ,کِ حبٍی
آًضینّبیی است کِ ثبػث اداهِ ّضن غزا هیضَد .صفشا ًیض دس ّویي هحل ثِ غزا اضبفِ
هیگشدد صفشا هبیؼی سجض سًگ است کِ دس کجذ ضوب سبختِ هیضَد ٍ سپس اص کجذ ثِ کیسِ
صفشا ٍاسد هیگشدد تب دس آًدب رخیشُ ضَد.
سٍدُ ثضسگ ضبهل کَلَى ( ،)Colonساستسٍدُ ( ٍ )Rectumهقؼذ هیثبضذ .عَل سٍدُ ثضسگ
حذٍد یک هتش است .آثی کِ ثشای ّضن غزاّب هَسد استفبدُ قشاس گشفت ثَد دس سٍدُ ثضسگ ثبص
خزة هیضَد ٍ ثبػث هیضَد کِ هذفَع ثذٍى آة ٍ خطک ایدبد ضَد.
ٌّگبهی کِ هذفَع ثِ ساست سٍدُ هیسسذ ،ثش اثش اًقجبضبت ٍاکٌطی کِ دس ساستسٍدُ ایدبد
هیضَد ٍ هبّیچِّبی دسیچِ یب اسفٌکتش هقؼذ سا ضل هیًوبیذ  ,احسبس دفغ هذفَع ثِ ضخص
دست هیدّذ .اسفٌکتشّبی هقؼذ ،هبّیچِّبی حلقَی ضکلی هیثبضٌذ کِ کٌتشل ثبص ضذى ٍ
ثستِ ضذى هقؼذ سا دس اختیبس داسًذ .هؼوَالً حذٍد یک تب سِ سٍص عَل هیکطذ کِ غزا اص دّبى
تب هقؼذ ثشسذ .ثؼضی اص افشاد سٍصی دٍ یب سِ ثبس هذفَع هیکٌٌذ ،دس حبلیکِ سبیشیي سٍصی یک
ثبس ٍ ثؼضیّب ًیض ّش دٍ یب سِ سٍص یک ثبس هذفَع هیکٌٌذ کِ توبم ایي هَاسد عجیؼی ّستٌذ.

