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٢ 

 

  مقدمات دستگاه گوارش : جلسه اول 

  

  بدن  يداخل طيمح داريحفظ حالت پا:  هموستاز

 ين تامين مواد اوليه مورد نيـاز جهـت  و همچن ها مي باشدجهت حفظ عملكرد سلول يانرژ نيتأم نقش دستگاه گوارش در هموستاز

   .سازي و رشد بافتهاباز

بعالوه ارگانهاي ترشحي كـه بـه ان ضـميمه     شود و تا مقعد ادامه دارد ياست كه از دهان شروع متو خالي  يلوله ا گوارش دستگاه

امـا  دارد  ينسـبتاً مشـابه   يساختار عموم كي ريدر سرتاسر مس )متر طول در حالت نرمال 4.5حدود با ( يلوله گوارش نيا .شده اند

 لـــف ان بواســـطهنـــواحي مخت

از يكديگر مجزا شده  هااسفنكتر

اند و اين امر اجازه مي دهد كـه  

 يهـــر بخـــش داراي عملكـــرد

  .اختصاصي باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  بزرگ روده - كروده باري -معده   -يمر -دهان: شامل دستگاه گوارشنواحي مختلف 

  :شامل يگوارش يبه لوله شده  مهيضم يساختارها

  پانكراس زيبخش برون ر) 3)        صفراكيسه  و كبد(سيستم صفراوي ) 2در دهان         يبزاق دغد) 1

  :دستگاه گوارش ياسفنگترها

 LESاسفنكتر  يمر يدر انتها) UES           2اسفنكتر  يمر يدر ابتدا) 1

                 Oddiاسفنكتر ادي به دوازدهه و ترشحات پانكراس در محل ورود صفرا ) 4          پيلور تر كمعده اسفن يانتهادر ) 3

اسـفنگتر   :شـامل  اسـفنگتر   2 زيـ بزرگ ن يروده  يدر انتها) 6   دريچه ايلئوسكال كوچك به روده بزرگ در محل اتصال روده) 5

كه از عضله مخطط تشـكيل شـده و كنتـرل ارادي دفـع      يتر خارجكاسفنو است  يراراديغكه از عضله صاف تشكيل شده و يداخل

      .مدفوع را بر عهده دارد

  

                           :    بخش قابل بررسي است  4در  دستگاه گوارش عملكرد 

1 (Motility )2             )حركت(Secretion  )ترشح(             

3( Digestion )4            )هضم(Absorption  )جذب(  

  

  .ميبشناسلوله گوارشي را  ساختار  ديابتدا با ،در لوله گوارشجهت درك بهتر عملكرد هاي ذكر شده 
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مي  مقعد يو اسفنگتر خارج يمر يفوقان 3/1 استثنا در اين مورد

كه بطورت موضـعي داراي مشخصـات تغييـر     مشابهي در لوله گوارشي ديده مي شود

  :با اليه هاي زير مواجه مي شويم دستگاه گوارش از داخل به خارج

كار جذب و ترشح را  كيمثال در روده بار. هر قسمت از دستگاه گوارش متفاوت است

ي در بين سلولها .در روده با معده متفاوت است

 هـاي  فرورفتگـي . و هورمون ترشح مي كننـد  كه به ترتيب  شيره گوارشي

  .كنند ، اب و الكتروليت ترشح ،انزيم اسيد، موكوس

و  و حاوي مويرگها، گيرنده هاي حسـي  است ن

 نيـ شـود كـه ا   يمـ  ييها يخوردگ نيخود باعث چ

  .)برابر مي شوند 3كه باعث افزايش سطح روده باريك به ميزان 

 يغدد ترشح يشده، عمدتاً حاو ليتشك كانيكالژن و پروتئوگل

 .كه شاخه هايي را به اليه هاي مخاطي داخلي و اليه هـاي ماهيچـه اي خـارجي مـي فرسـتند     

عصـبي  شبكه بنام گسترده از نورونها همچنين داراي يك شبكه 

بين ايـن دو اليـه،    .استاين عضالت  عهده رت در لوله گوارش ب

  .اليه ماهيچه اي حلقوي در برخي نقاط ضخيم تر شده و اسفنكتر ها را مي سازد

 كه در است مزوتليال ياز سلول ها پوششي راه اليه

از اصـطكاك بـين   اين اليه با ترشح مـايع ابكـي و لغزنـده    

گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي. دكتر زهرا اكبري درسنامه گوارش

٣ 

  ساختمان ديواره دستگاه گوارش

استثنا در اين مورد. است از عضله صاف عضالت در دستگاه گوارش

  .ساخته شده اند

مشابهي در لوله گوارشي ديده مي شوداز اواسط مري تا انتهاي روده بزرگ ساختمان 

دستگاه گوارش از داخل به خارج وارهيد يمقطع عرض يبررس در

سطح داخلي مجرا را مي پوشاند 

ــلولهاي  ــس ــتل ياپ          ي الي

muscularis mucosae 

 يحلقو چهيماهكه شامل دو اليه 

  .است در خارج

  :اليه ها مي پردازيم

هر قسمت از دستگاه گوارش متفاوت استدر  اليتلياپ هي

در روده با معده متفاوت است اين سلولها ترشحات نيندارند، هم چن يدر معده عملكرد جذب

كه به ترتيب  شيره گوارشي وجود دارد گزوكرين و اندوكرين

اسيد، موكوس مي توانند اليه اپي تليوم غدد اگزوكرين را ايجاد مي كند كه بسته به محل

نيكوپروتئياز گل ان است و جنس وميتل ياپ ريز د سست

خود باعث چ نقباضاتنازك است كه با ا اريصاف بس چهيماه

كه باعث افزايش سطح روده باريك به ميزان  چينهاي كركرينگمثال (شوند يم

كالژن و پروتئوگل ،)نيالستا(، از است يبافت همبند 

كه شاخه هايي را به اليه هاي مخاطي داخلي و اليه هـاي ماهيچـه اي خـارجي مـي فرسـتند      است

همچنين داراي يك شبكه  .خاصيت انعطاف پذيري و االستيستي لوله مربوط به اين اليه است

ت در لوله گوارش باحرككه انجام  )ضخامت بيشتر با(

اليه ماهيچه اي حلقوي در برخي نقاط ضخيم تر شده و اسفنكتر ها را مي سازد .

serosa (راه اليهبه هم سست بافت همبند است كه شامل

اين اليه با ترشح مـايع ابكـي و لغزنـده     .است پريتوان جداريادامه  واقع صفاق احشايي را تشكيل مي دهد و در

درسنامه گوارش

 

 

ساختمان ديواره دستگاه گوارش

عضالت در دستگاه گوارشبطور كلي جنس 

ساخته شده اند يضله اسكلتعاز باشد كه 

از اواسط مري تا انتهاي روده بزرگ ساختمان 

دربه اين ترتيب كه  .يافته اي است

  

سطح داخلي مجرا را مي پوشاند  كه يمخاط هيال -1 

ــامل   و ــود ش ــفخ ــال :ال ــلولهاي  هي س

ــناپروپريالم) ب muscularis mucosae) ج و اي

  .است

  يرمخاطيز هيال) 2

كه شامل دو اليه  يا چهيماه هيال) 3

در خارج يطول چهيماه و در داخل

  صفاق) 4

  

اليه ها مي پردازيمهركدام از  حيتوضاكنون به 

   :اليه مخاطي ) 1

يالسلولهاي  هفيوظ: اپيتليوم: الف

در معده عملكرد جذب يدهند ول يانجام م

گزوكرين و اندوكرينتعدادي سلول ا اپيتليال

اليه اپي تليوم غدد اگزوكرين را ايجاد مي كند كه بسته به محل

د سستبافت همبن ايپروپر نايالم) ب

  .سلولهاي ايمني است

ماه muscularis mucosae )ج

م دهيها با چشم د يخوردگ نيچ

  

 اليه ضخيم از يرمخاطيز هيال) 2

است و عروق لنفاوي يو عروق خون

خاصيت انعطاف پذيري و االستيستي لوله مربوط به اين اليه است

  .مي باشدمايسنر 

  

( يو حلقو يطول چهيماه هيال) 3

.شبكه عصبي ميانتريك قرار دارد

serosa( سروزخارجي ترين اليه ) 4

واقع صفاق احشايي را تشكيل مي دهد و در
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٤ 

 

) adventitia(برخي از ساختمانهاي احشايي پوشش صفاقي ندارند و بوسـيله ادوانتـيس   . ساختار هاي احشايي جلوگيري مي كند

  .پوشانده مي شوند از جمله بخش توراسيك مري

  

 نيـ ا .وجـود دارد  يدر برابر عوامـل خـارج   يدفاعجهت تامين مكانيسم هاي  ايمني سلول ياديز اريدستگاه گوارش تعداد بسدر * 

  .ندقرار دار يمخاط هيسلول ها عمدتاً در ال

  

بوسـيله  در برخـي منـاطق لولـه گوارشـي     سطح اليه اپيتليال  :پرز و كريپت

د به ناليه سلولهاي اپيتليال مي توان. تغييراتي چندين برابر افزايش يافته است

يا غـدد را مـي   ) Crypt(داخل فرورفتگي پيدا كند كه در اين صورت كريپت 

كه بـه   )برجستگي هاي انگشت مانند( و يا به بيرون برجستگي پيدا كند سازد

روده باريك سـطح جـذب را    ها دروجود پرز(گفته مي شود) Villus( ان پرز 

به عالوه غشاء لومينال سـلولهاي اپيتليـال مـي     .)برابر افزايش مي دهد 10تا 

 كه به انها پرز ميكروسكوپي گفتـه مـي شـود    تواند داراي چين خوردگي باشد

  .)برابري در سطح مي شوند 20موجب افزايش به نوبه خود كه (

ايش سطح جذب در دستگاه بنابراين در سه سطح ، چين خوردگيها باعث افز

  : گوارش شده اند

و به ان ميكروپرز گفته . لبه برسي سلول ها كه داراي چين خوردگي است) 1

  .مي شود

  پرز ها ) 2

   )circular fold/ folds of Kerckring( چين خوردگي هاي اليه ماهيچه مخاطي) 3

 4متـر و قطـر   سـانتي   280با طـول  (به اين ترتيب سطح روده كه در حالت نرمال 

متر مربع هست با احتساب سطوح مختلف چين خـوردگي  0.33حدود ) سانتي متر

  .افزايش مي يابد) برابر 600(متر مربع  20اين رقم به 

فقط  زرگدر روده ي باما  cryptدر روده ي باريك هم پرز وجود دارد و هم * 

crypt ديده مي شود .  

: نظر تكاملي سلول هاي نابالغي انداز هستند،  cryptسلول هايي كه در عمق *

اين سلول ها مرتباً تقسيم مي شوند و از عمق به سمت باال حركت مي كنند و جايگزين سلولهاي از دست رفته در پرز مي شوند 

 شده و تقسيم بطور مرتبپرزها  baseو يا  cryptسلول هاي : روز است 2-3هستند  هاپرزنوك طول عمر سلول هايي كه در (

طان پوششي روده نسبت به داروهاي ضدسر باالست كه اليه turn overبه دليل اين .) زين سلولهاي از دست رفته مي شوندجايگ

  .ها و يا پرتو درماني حساس و اسيب پذير است

بعالوه انشعاباتي از فيبرهاي عصبي به درون  .يك شبكه مويرگي وجود دارد هدر مركز هر پرز يك مجراي لنفاتيكي بن بست به همرا

  .   پرزها كشيده مي شوند كه اين رشته هاي عصبي مسئول انتقال اطالعات هستند

  

  : پرز و كريپت انواع سلول هاي موجود در

1 (stem cell :سلول هايي كه در عمق : سلول هاي زاياcrypt  تقسيم مي شوندمرتبا هستند و .  
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ترشح مي كنند و ترشحات خود را  دارند، يعني سلول هايي كه هورمون

  . اين سلول ها در روده باريك و روده ي بزرگ موكوس ترشح مي كنند

  . دارند مواد غذايي و امالح را

.   

است ولي در عضله صاف  و ثابت در عضله اسكلتي پتانسيل استراحت غشا يك عدد منفي

  . مي گوييم» امواج آهسته«كه به اين نوسانات 

  . ديده مي شود بعدامواج آهسته از معده به 

عضله  همانند عضالت قلبي كه خودبخود تحريك مي شوند، برخي از سلولهاي

احتماال به (، سلولهاي پيش اهنگي هستند كه پتانسيل غشاء انها بطور ريتميك و خودكار نوساناتي را نشان مي دهد

ماهيت  .معروف هستند» الخكاسلولهاي بينابيني 

داراي زوائد كه خاصيت انقباضي ندارند اين سلولها 

شبكه سلولهاي كاخال (.ارتباط برقرار مي كنند 

بنابراين هرگاه فعاليت الكتريكي در سلول پيشاهنگ اغاز مي شود بالفاصله از طريق 

در معده و روده باريك اين سلولها در خارجي ترين اليه عضله حلقوي 

غالب ترين نوع فعاليت الكتريكي در عضله صاف 

   . گفته مي شود نيز ريتم الكتريكي پايه

  . مختلف دستگاه گوارش متفاوت است

گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي. دكتر زهرا اكبري درسنامه گوارش

٥ 

دارند، يعني سلول هايي كه هورمون اندوكرينيترشحات سلول هايي كه 

  ) ترشحات را به لومن نمي ريزند(خون مي ريزند 

اين سلول ها در روده باريك و روده ي بزرگ موكوس ترشح مي كنند

مواد غذايي و امالح را جذب قدرتكه  سلول هاي موجود در پرز هاي روده اي

.خود را به لومن مي ريزند) موكوس، اب و امالح(كه ترشحات 

  خصوصيات عملكردي عضله صاف دستگاه گوارش

  .عضله صاف در دستگاه گوارش از نوع تك واحدي است

در عضله اسكلتي پتانسيل استراحت غشا يك عدد منفيكه در بحث سلولي مطالعه شد، 

كه به اين نوسانات  )- 60تا -40(، بلكه مرتب در حال نوسان استمقدار ثابتي ندارد

امواج آهسته از معده به *      (BER)ريتم الكتريكي پايه 

همانند عضالت قلبي كه خودبخود تحريك مي شوند، برخي از سلولهاي :نحوه ايجاد نوسانات در پتانسيل استراحت

، سلولهاي پيش اهنگي هستند كه پتانسيل غشاء انها بطور ريتميك و خودكار نوساناتي را نشان مي دهد

سلولهاي بينابيني «سلول هاي غير عصبي به نام اين . )پتاسيم -دليل نوسانات عملكرد پمپ سديم 

اين سلولها . )سلولهاي مزانشيمال ستاره اي(الست اند باين سلول ها بين عضله و فيبرو

 از طريق اتصاالت شكافي ا سلولهاي عضالني اليه طولي و حلقوي

بنابراين هرگاه فعاليت الكتريكي در سلول پيشاهنگ اغاز مي شود بالفاصله از طريق  )بين اليه عضالني حلقوي و طولي قرار دارد

در معده و روده باريك اين سلولها در خارجي ترين اليه عضله حلقوي  .انتشار مي يابدمجاور عضله صاف 

غالب ترين نوع فعاليت الكتريكي در عضله صاف به اين ترتيب  .كولون در داخلي ترين اليه عضله حلقوي قرار دارد

ريتم الكتريكي پايه كه به اين الگو .گوارش پتانسيل هاي امواج اهسته هستند

مختلف دستگاه گوارش متفاوت است در بخش هاي) دفعات تكرارتعداد 

بار  20-12دهه، زدر دوا - 

 6- 8و در كولون بار در دقيقه 

فاز باالرو امواج اهسته بدليل ورود كلسيم و فاز پائين رو 

از انجا كه  .مي باشدو خروج پتاسيم 

بنابراين قبل  روند انقباض در عضالت صاف اهسته مي باشد

پتانسيل  از تمام شدن انقباض اول و با رسيدن موج بعدي

ايجاد  شدن انقباضاتباعث پيوسته 

  . مي شود شده بوسيله هر يك از امواج پتانسيل عمل

امپلي تود و تا حد كمتري فركانس امواج اهسته مي تواند 

تحت تاثير اعصاب داخل روده اي يا اعصاب اوتونوم و يا 

درسنامه گوارش

 

 

2 (Endocrine cell : سلول هايي كه

خون مي ريزند نهايتا به مايع ميان بافتي و 

3 (Goblet cell :اين سلول ها در روده باريك و روده ي بزرگ موكوس ترشح مي كنند

4 (Absorptive cell :سلول هاي موجود در پرز هاي روده اي

كه ترشحات : سلولهاي اگزوكرين) 5

  

خصوصيات عملكردي عضله صاف دستگاه گوارش

عضله صاف در دستگاه گوارش از نوع تك واحدي است

كه در بحث سلولي مطالعه شد،  همانطور

مقدار ثابتي نداردپتانسيل استراحت 

ريتم الكتريكي پايه = امواج آهسته* 

نحوه ايجاد نوسانات در پتانسيل استراحت 

، سلولهاي پيش اهنگي هستند كه پتانسيل غشاء انها بطور ريتميك و خودكار نوساناتي را نشان مي دهدصاف خاص

دليل نوسانات عملكرد پمپ سديم 

اين سلول ها بين عضله و فيبرو

ا سلولهاي عضالني اليه طولي و حلقويبلندي هستند كه ب

بين اليه عضالني حلقوي و طولي قرار دارد

عضله صاف  اين اتصاالت به سلولهاي

كولون در داخلي ترين اليه عضله حلقوي قرار دارد اما در. قرار دارد

گوارش پتانسيل هاي امواج اهسته هستنده دستگا

تعداد (فركانس اين امواج آهسته * 

- بار در دقيقه 5-3مثالً در معده، 

بار در دقيقه  9در اواخرايلئوم،  -در دقيقه

  . تكرار مي شودبار 

فاز باالرو امواج اهسته بدليل ورود كلسيم و فاز پائين رو * 

و خروج پتاسيم بدليل خروج كلسيم 

روند انقباض در عضالت صاف اهسته مي باشد

از تمام شدن انقباض اول و با رسيدن موج بعدي

Caآزاد شدن  عمل
باعث پيوسته  ++

شده بوسيله هر يك از امواج پتانسيل عمل

  

امپلي تود و تا حد كمتري فركانس امواج اهسته مي تواند 

تحت تاثير اعصاب داخل روده اي يا اعصاب اوتونوم و يا 
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با مدت زمان  (فراتر رود پتانسيل عمل از حد استانه به استانه برسد يا دپوالريزاسيون موج اهسته فاز چنانچه . هورمونها تغيير كند

هر چه بلندي امواج آهسته بيشتر باشد  .بروز خواهد كرد) ميلي ثانيه  20-10: طوالني تراز انچه كه در عضله اسكلتي رخ مي دهد

  .بيشتر خواهد بود روز پتانسيل عملاحتمال ب

   

بنابراين امواج اهسته . كه پتانسيل عمل ايجاد شودقله اين امواج ممكن است  در امواج آهسته پتانسيل عمل نيستند، بلكهبنابراين 

هر چه تعداد  .مگر اينكه همراه با پتاسيل عمل باشند) و يا انقباض بسيار كمي ايجاد مي كنند(به تنهايي باعث انقباض نمي شوند

بخشي از دستگاه گوارش كه بدون ايجاد پتانسيل تنها  .پتانسيل هاي عمل بيشتر باشد انقباض قويتري در عضله ايجاد مي شود

در عضله ناحيه تنه و فونودوس معده انقباض عضله صاف متناسب با ميزان . عمل قادر به انقباض است، معده مي باشد

  .انقباض بدنبال ايجاد پتانسيل عمل بروز مي كنداما در انتروم و پيلور . ست ءدپوالريزاسيون غشا

نيز كامالً شل نيستند بلكه يك انقباض  )در فواصل بين پتانسيل هاي عمل( وارش در حالت استراحتعضالت دستگاه گ: نكته

   .دستگاه گوارش گويند) tone(كه به ان تون . دائمي نسبي دارند

  

  : را تغيير مي دهند RMPعواملي كه 

 P-و مادهو استيل كولين  (Distention)مي شوند مثل اتساع  شا باعث افزايش تون انقباضيدپالريزه كردن غ برخي با) 1

  VIP,NO، اپي نفرين نوراپي نفرين ،سمپاتيكتحريك شوند مثل  مي ل با هايپرپالريزه كردن غشا باعث كاهش تونبرخي عوام) 2

 

  

  : كنترل اعمال گوارشي

سيستم ) 2، )اندوكريني(سيستم هورموني ) 1سيستم دخالت دارند؛  3هماهنگي عملكردهاي مختلف دستگاه گوارش  جهت

كه اين عوامل به همراهي برخي از خصوصيات ذاتي عضله صاف تشكيل دهنده ديواره دستگاه  سيستم عصبي ) 3پاراكريني، 

  . يم عملكردهاي گوارشي محسوب مي شوندفاكتورهاي اصلي در تنظكه در باال توضيح داده شد، گوارش 

  

  : كنترل هورموني

اين  .كه هورمونهاي خود را به سمت جريان خون ترشح مي كنند. در اپيتليوم اليه مخاطي وجود دارند انواع سلول هاي اندوكرين

  .را اعمال مي كنندهورمونها از طريق گردش خون به نقاط مختلف دستگاه گوارش مي رسند و اثرات تحريكي يا مهاري خود 

1 (Open-type : در تماس با  سازنده هورمون سلولغشاء از  يقسمتLumen ن، اين سلول ها روي سطح لوم ست، در واقعا

مثالً با ورود چربي، گيرنده ( كه در تماس با محرك مناسب موجب تحريك سلول و ترشح هورمون مي شوندگيرنده هايي دارند 

مي اثر سلول هدف  بر روي و نهايتاد نياز وارد خون مي شوند هورمون هاي اندوكرين مور )شوند هاي حساس به چربي تحريك مي

  . دگذارن

2 (Close- type : محيط باسلول اندوكرين Lumen ندارد يتماس مستقيم .  

تروفيك نيز بر انواع سلولهاي هورمونهاي دستگاه گوارش عالوه بر اينكه اثر تحريكي يا مهاري بر روي سلولهاي هدف خود دارند اثر 

  .و يا پانكراس اعمال مي كنند) ودهر-معده (مخاط دستگاه گوارش 
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  :تنظيم عصبي دستگاه گوارش

  .شامل سيستم عصبي انتريك و سيستم عصبي خارجي مي باشد

 100حدود (برابر استد نورون هاي نخاع تعداد نورون هايي كه در دستگاه گوارش وجود دارد با تعدا :سيستم عصبي انتريك

اين سيستم تمام .معروف است» مغز دستگاه گوارش«نورون هاي دستگاه گوارش به قدري است كه به  ، پيچيدگي و تراكم)ميليون

  .جنبه هاي فعاليتهاي گوارشي را تحت تاثير قرار مي دهد

  :به طور عمده از دو شبكه تشكيل شده است) انتريك(سيستم عصبي روده اي 

  .تريك يا شبكه  اورباخ كه بين اليه هاي عضالني طولي و حلقوي قرار داردشبكه ميان )1

نورونهاي حسي داراي گيرنده هايي . است) تحريكي و مهاري(شبكه عصبي ميانتريك حاوي نورونهاي حسي و نورونهاي حركتي 

و سلولهاي اندوكرين و نورونهاي حركتي سلولهاي ماهيچه اي  .هستند كه به تحريكات موضعي در لوله گوارشي پاسخ مي دهند

 از. و حركتي را كنترل مي كنند اگزوكرين، اندوكريني و به اين ترتيب فعاليتهاي ترشحي. اگزوكرين را عصب دهي مي كنند

 و Pماده همچنين هانورون اين دشو ميباند  موسكاريني رسپتورهاي با كه شود مي آزاد كولين استيل تحريكي حركتي نورونهاي

 Vasoactive intestinal و   Nitric oxide(NO) مهاري حركتي نورونهاي .كنند مي آزاد نيز را تاكي كينين گروه نوروپپتيدهاي ساير

polypeptide (VIP) كنند مي آزاد. VIP با كه شود مي باند رسپتورهايي به صاف عضله سلولهاي رد NO باشد مي جفت سنتاز .NO 

   .دارد نقش عضله شل شدن در و شود مي توليد نيز صاف عضله سلولهاي در

بعالوه در شبكه عصبي روده اي تعداد زيادي نورونهاي واسطه اي وجود دارند كه در جمع بندي اطالعات حسي دريافت شده از 

 كولين استيل ميانتريك شبكه اينترنورونهاي اكثر. طريق رسپتورهاي حسي و ايجاد پيامهاي وابران نقش مهمي را ايفاء مي كنند

  .شود مي متصل اينترنورونها ساير يا و حركتي نورونهاي نيكوتيني رسپتورهاي به كه سازند مي آزاد

  .زيرمخاط جاي دارد اليه شبكه داخلي به نام شبكه زيرمخاطي يا شبكه مايسنر كه در) 2

  

ارتباطات عصبي گسترده اي درون و  

شبكه . وجود دارد بين اين شبكه ها

ميانتريك به طور عمده حركات 

گوارشي را كنترل مي كند در حالي كه 

شبكه زير مخاطي عمدتاً كنترل كننده 

ترشحات گوارشي و جريان خون 

به منظور هماهنگي بين  .موضعي است

قطعات مختلف دستگاه گوارش 

ه اي تحت تاثير سيستم عصبي رود

اندوكرين، طيف وسيعي از سيگنالهاي 

پاراكرين و سيستم عصبي اوتونوم قرار 

  .مي گيرد

  

   :كنترل خارجي دستگاه گوارش

اعصاب خارجي شامل فيبرهاي عصبي منشعب از سيستم اوتونوم هستند كه از خارج سيستم گوارشي وارد ديواره دستگاه گوارش 

 - بواسطه اثر بر ترشح هورمون ها و يا اثر مستقيم بر عضالت صاف و غدد ترشحي  - شده و اعمال مختلف حركتي و ترشحي را 
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با وجود آنكه . مپاتيك با هر دو شبكه ميانتريك و زير مخاطي در ارتباط هستند

سيستم عصبي روده اي مي تواند مستقل از اين اعصاب خارجي عمل كند، تحريك آن با سيستم هاي پاراسمپاتيك و سمپاتيك مي 

  . تعديلي دارد واسطه فيبرهاي سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي روي اين سيستم اثر

اين . مقعد به طور قابل مالحظه اي بهتر از ساير نواحي روده توسط رشته هاي پاراسمپاتيك عصب رساني مي شوند

  . نورون هاي پس عقده اي سيستم پاراسمپاتيك گوارشي به طور عمده در شبكه هاي ميانتريك و زيرمخاطي قرار دارند

 اغلبتسهيل موجب اعصاب پاراسمپاتيك باعث افزايش كلي در فعاليت سيستم عصبي روده اي مي شود كه به نوبه خود، 

  .دستگاه گوارش غالب است

بدون سيناپس كردن از زنجيره سمپاتيك عبور 

گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي. دكتر زهرا اكبري درسنامه گوارش

٨ 

مپاتيك با هر دو شبكه ميانتريك و زير مخاطي در ارتباط هستندرشته هاي سمپاتيك و پاراس

سيستم عصبي روده اي مي تواند مستقل از اين اعصاب خارجي عمل كند، تحريك آن با سيستم هاي پاراسمپاتيك و سمپاتيك مي 

  . تواند باعث تسهيل يا مهار اعمال گوارشي شود

واسطه فيبرهاي سمپاتيكي و پاراسمپاتيكي روي اين سيستم اثرصبي مركزي ب

  

و ) جمجمه اي ( كرانيال  راسمپاتيك دستگاه گوارش به دو جزء

به جز تعداد اندكي از رشته هاي . تقسيم مي شوند

پاراسمپاتيك كه به نواحي دهاني و حلقي دستگاه گوارش عصب رساني مي 

كنند ، رشته هاي عصب رساني پاراسمپاتيك كرانيال تقريباً تماماً در عصب 

يعي به مري ، معده و اين رشته ها عصب رساني وس

نورون . پانكراس و تا حدود كمتري به روده ها تا نيمه اول روده بزرگ دارند

و تا نزديكي ) عصب واگ(پيش گانگليوني از ساقه مغز منشاء مي گيرد 

  .اندام هدف مي آيد و با نورون پس گانگليوني سيناپس مي دهد

مين قطعات اعصاب پاراسمپاتيك ساكرال از دومين ، سومين و چهار

به  )Pelvic( ساكرال طناب نخاعي منشأ گرفته و از طريق اعصاب لگني

 مناطق سيگموئيد، ركتال و. نيمه انتهايي روده بزرگ تا مقعد مي روند

مقعد به طور قابل مالحظه اي بهتر از ساير نواحي روده توسط رشته هاي پاراسمپاتيك عصب رساني مي شوند

  .ا به خصوص در رفلكس هاي دفعي نقش دارند
نورون هاي پس عقده اي سيستم پاراسمپاتيك گوارشي به طور عمده در شبكه هاي ميانتريك و زيرمخاطي قرار دارند

اعصاب پاراسمپاتيك باعث افزايش كلي در فعاليت سيستم عصبي روده اي مي شود كه به نوبه خود، 

دستگاه گوارش غالب استفيزيولوژي نقش پاراسمپاتيك در 

T5 بدون سيناپس كردن از زنجيره سمپاتيك عبور اكسون نورونهاي پيش گانگليوني . منشا مي گيرد

Prevertebral )مزانتريك  سيلياك، شامل

. دهد سيناپس مينورون هاي پس گانگليوني 

نورونهاي شبكه هاي عصبي انتريك را گانگليوني 

دستگاه  نقاط همهكنترل و انها نيز به نوبه خود سلولهاي هدف را در 

برخي عروق خوني مستقيما توسط  .دن

موجب عموما تحريك سمپاتيك  . اي سمپاتيكي تعصيب مي شوند

اگرچه در مورد عضالت  .مهار و يا كند شدن اعمال گوارشي مي شوند

اسفنكتري تحريك سمپاتيك موجب افزايش فعاليت انقباضي اين عضالت 

  .سمپاتيك در ايجاد شرايط پاتولوژيك نقش دارد

 بر عهده سيستم فقط عصب دهي عروق خوني دستگاه گوارش

درسنامه گوارش

 

 

رشته هاي سمپاتيك و پاراس. كنند كنترل مي

سيستم عصبي روده اي مي تواند مستقل از اين اعصاب خارجي عمل كند، تحريك آن با سيستم هاي پاراسمپاتيك و سمپاتيك مي 

تواند باعث تسهيل يا مهار اعمال گوارشي شود

صبي مركزي بسيستم عبه اين ترتيب 

  

  : يپاراسمپاتيكعصب گيري  

راسمپاتيك دستگاه گوارش به دو جزءعصاب پاا

تقسيم مي شوند) خاجي ( ساكرال 

پاراسمپاتيك كه به نواحي دهاني و حلقي دستگاه گوارش عصب رساني مي 

كنند ، رشته هاي عصب رساني پاراسمپاتيك كرانيال تقريباً تماماً در عصب 

اين رشته ها عصب رساني وس. واگ قرار دارند

پانكراس و تا حدود كمتري به روده ها تا نيمه اول روده بزرگ دارند

پيش گانگليوني از ساقه مغز منشاء مي گيرد 

اندام هدف مي آيد و با نورون پس گانگليوني سيناپس مي دهد

اعصاب پاراسمپاتيك ساكرال از دومين ، سومين و چهار

ساكرال طناب نخاعي منشأ گرفته و از طريق اعصاب لگني

نيمه انتهايي روده بزرگ تا مقعد مي روند

مقعد به طور قابل مالحظه اي بهتر از ساير نواحي روده توسط رشته هاي پاراسمپاتيك عصب رساني مي شوند اسفنكتر داخلي

ا به خصوص در رفلكس هاي دفعي نقش دارندرشته ه

نورون هاي پس عقده اي سيستم پاراسمپاتيك گوارشي به طور عمده در شبكه هاي ميانتريك و زيرمخاطي قرار دارند

اعصاب پاراسمپاتيك باعث افزايش كلي در فعاليت سيستم عصبي روده اي مي شود كه به نوبه خود، تحريك 

  .دمي شوگوارشي ال عما
نقش پاراسمپاتيك در بطور كلي مي توان گفت * 

   

T5-L2سمپاتيك از  :سمپاتيك

Prevertebral هاي وارد گانگليون. مي كند

نورون هاي پس گانگليوني شده و با  )فوقاني وتحتاني

گانگليوني  اكسون نورونهاي پس

كنترل و انها نيز به نوبه خود سلولهاي هدف را در 

نگوارش را عصب دهي مي كن

اي سمپاتيكي تعصيب مي شوندفيبره

مهار و يا كند شدن اعمال گوارشي مي شوند

اسفنكتري تحريك سمپاتيك موجب افزايش فعاليت انقباضي اين عضالت 

سمپاتيك در ايجاد شرايط پاتولوژيك نقش دارد .مي شود

عصب دهي عروق خوني دستگاه گوارش* 
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  . دستگاه گوارش غالباً به عهده پاراسمپاتيك است عملكردهاي قيكنترل باسمپاتيك است ولي 

نيز ) با كاركرد حسي(حاوي فيبرهاي اوران  %)75تقريبا ( و هم فيبرهاي پاراسمپاتيكي %)50در حدود ( هم اعصاب سمپاتيكي

در  فيبرهاي پاراسمپاتيكيمورد  قطعات مربوطه نخاعي و در DRG  درحسي سمپاتيكي كه جسم سلولي نورونهاي . هستند

) nucleus of the tractus solitarius(هسته منزوي قرار دارد كه زائده مركزي ان وارد  )nodose ganglion(گانگليون نودوز 

  .در ساقه مغز مي شود

  .سيگنالهاي درد را مخابره مي كنندشرايط موجود در لومن و نيز وران ها اطالعات در مورد آاين  

  

  :رفلكس هاي گوارشي

  . دگيرمي  صورترفلكسي بصورت  اعمال كنترل اتدر دستگاه گوارش عمد

اجسام سلولي بعضي از اين رشته ها در . تعداد زيادي از رشته هاي عصبي حسي آوران به دستگاه گوارش عصب رساني مي كنند 

تحريك مخاط ) 1اين اعصاب حسي مي توانند با . ديگر در عقده ريشه خلفي نخاع قرار دارندخود سيستم عصبي روده اي و بعضي 

وجود بعضي از مواد شيميايي خاص در دستگاه گوارش تحريك ) 3كشيدگي بيش از حد دستگاه گوارش ، يا ) 2دستگاه گوارش ، 

  .مهار حركات يا ترشحات روده اي شوند حريك ياباعث ت پيام هاي عصبي كه از اين رشته ها عبور مي كنند مي توانند. شوند
   .)پاسخي كه در مواجه با يك محرك ايجاد مي شود: رفلكس(

پايانه هاي عصبي حسي كه از اپي تليوم گوارشي يا جدار روده منشا مي گيرند رشته هاي آوران خود را به هر دو شبكه ي سيستم 

از طريق عصب واگ تا ساقه ي مغز مي )3طناب نخاعي ،و ) 2عقده هاي جلوي مهره اي سيستم سمپاتيك ، )1روده اي و نيز به 

و يا گانگليون ) اوران رشته هاي سمپاتيكي(دستگاه گوارش در گانگليون ريشه خلفي نخاع جسم سلولي نورونهاي اوران . فرستند

Nodose  )انتهاي محيطي اين اوران ها اطالعات مختلفي در رابطه با اسيديته، اسموالريته ، كشش . قرار دارند) در رابطه با واگ

 Short loop(اين رشته هاي عصبي مي توانند ،رفلكسهاي موضعي . جمع اوري كرده و به مراكز مربوطه ارسال مي كنند....ديواره و

reflex( را در جدار روده ايجاد كرده و يا ساير رفلكسهايي را برانگيزانند كه از طريق عقده هاي جلوي مهره اي يا مناطق قاعده اي

  ).long loop reflex(مغز به روده باز مي گردند 

  

  :عملكرد دستگاه گوارش بر دو نوعند رفلكس هاي كنترل كننده به اين ترتيب

   Long loopهايرفلكس  ،  Short loopهاي رفلكس  -

، در شبكه عصبي دستگاه گوارش اطالعات جمع بندي و پاسخ در همان شبكه عصبي روده اي داده short loopرفلكس هاي در 

پيام حسي بايد به نخاع يا ساقه مغز برود در آنجا جمع بندي مي شود و از طريق  long loopدرحاليكه در رفلكس هاي .مي شود

  .سمپاتيك و پاراسمپاتيك پيام هاي تحريكي يا مهاري به دستگاه گوارش آورده مي شود

كه يكي از (در هر دو نوع رفلكس، نورون هاي حسي 

يا  انواع رسپتورهاي حسي مكانيكي، شيميايي و

نورونهاي  عد از تحريك شدن بهب) هاست اسمورسپتور

 .دنشبكه ميانتريك و مايستر پيام مي فرست رابط

پيام هاي رسيده را جمع بندي و رابط هاي  نورون

تي و با اثر بر روي خروجي ان بواسطه نورون حرك

به اين . دگرداسخ مي باعث بروز پ سلولهاي مجري

  : كه ترتيب 



 .گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي

 افزايشو يا   short loopپاسخ  :در ان ناحيه افزايش مي يابد

long lo .(  

. هستند)  splanchnic circulation( عروق خوني دستگاه گوارش جزئي از يك سيستم وسيع تر به نام جريان خون احشايي

طراحي اين سيستم به . عمل اين سيستم، خون رساني به دستگاه گوارش به اضافه خون رساني به طحال، پانكراس و كبد است

، طحال و پانكراس مي گذرد بالفاصله از طريق وريد پورت به سمت كبد 

ريق وريدهاي در كبد، خون از ميان ميليون ها سينوزوئيد كبدي كوچك عبور مي كند و در نهايت كبد را از ط

عبور جريان خون از كبد قبل از . سيستم گردش خون عمومي مي ريزد 

پوشاننده سينوزوئيدهاي كبدي اجازه برداشت باكتري ها و ساير اجسام ريز 

م مرتبط با سطح ، مانند هر اليه از جدار آن به طور مستقي

برابر  8براي مثال به هنگام جذب فعال مواد غذايي جريان خون در پرزها و مناطق اطراف زير مخاط تا 

. جدار روده نيز با افزايش تحرك روده افزايش مي يابد 

گروه فيزيولوژي دانشكده پزشكي. دكتر زهرا اكبري درسنامه گوارش
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   مي گردد حركتبروز انواع باعث عضله صاف را تحريك مي كند 

  و ترشح هورمون را داريمسلول اندوكرين را تحريك مي كند 

  .كه ترشحات اگزوكرين كنترل مي شودسلول ترشحي را تحريك مي كند 

  .جريان خون را تنظيم مي نمايد عروق

در ان ناحيه افزايش مي يابد ترشحو مي شود لقمه غذايي وارد شده باعث اتساع ناحيه اي 

long loopپاسخ  مي شودپس از ناشتايي منجر به افزايش حركات كولون 

  جريان خون احشايي 

عروق خوني دستگاه گوارش جزئي از يك سيستم وسيع تر به نام جريان خون احشايي

عمل اين سيستم، خون رساني به دستگاه گوارش به اضافه خون رساني به طحال، پانكراس و كبد است

، طحال و پانكراس مي گذرد بالفاصله از طريق وريد پورت به سمت كبد كه تمام خوني كه از دستگاه گوارش

در كبد، خون از ميان ميليون ها سينوزوئيد كبدي كوچك عبور مي كند و در نهايت كبد را از ط

سيستم گردش خون عمومي مي ريزد  بهوريد اجوف تحتاني 

پوشاننده سينوزوئيدهاي كبدي اجازه برداشت باكتري ها و ساير اجسام ريز  ريختن به وريداجوف ، به سلول هاي رتيكولواندوتليال

را كه احتمال مي رود از دستگاه گوارش وارد جريان خون 

شوند، مي دهد و بدين ترتيب از انتقال عوامل بالقوه 

  . هاي بدن جلوگيري مي كند

مانند ( عناصر غذايي غيرچربي و محلول در آب 

كه از روده جذب مي شوند از طريق 

جريان پورت به همان سينوزوئيدهاي كبدي منتقل مي 

اين عناصر غذايي به طور 

موقت در سلول هاي كبدي جذب و ذخيره مي شوند و 

بسياري از پردازش هاي شيميايي آن ها در سلول هاي 

تمام چريي جذب شده از 

توسط گردش خون پورت حمل نمي شود ؛ بلكه 

جراي جذب سيستم لنفاوي روده اي شده و از طريق م

مستقيماً وارد گردش خون سيستميك مي 

  تأثير فعاليت روده ها و عوامل متابوليك بر جريان خون گوارشي  

، مانند هر اليه از جدار آن به طور مستقيخون در هر قسمت از دستگاه گوارش

براي مثال به هنگام جذب فعال مواد غذايي جريان خون در پرزها و مناطق اطراف زير مخاط تا 

جدار روده نيز با افزايش تحرك روده افزايش مي يابد  به همين ترتيب ، جريان خون در اليه هاي عضالني

درسنامه گوارش

 

 

عضله صاف را تحريك مي كند ) 1

سلول اندوكرين را تحريك مي كند ) 2

سلول ترشحي را تحريك مي كند ) 3

عروق با اثر بر عضالت صاف ديواره )4

  

لقمه غذايي وارد شده باعث اتساع ناحيه اي  مثالً(

پس از ناشتايي منجر به افزايش حركات كولون  حجم معده

  

جريان خون احشايي  –جريان خون گوارشي 

عروق خوني دستگاه گوارش جزئي از يك سيستم وسيع تر به نام جريان خون احشايي

عمل اين سيستم، خون رساني به دستگاه گوارش به اضافه خون رساني به طحال، پانكراس و كبد است

كه تمام خوني كه از دستگاه گوارشگونه اي است 

در كبد، خون از ميان ميليون ها سينوزوئيد كبدي كوچك عبور مي كند و در نهايت كبد را از ط. يابدجريان مي 

وريد اجوف تحتاني  كبدي ترك مي كند و از طريق

ريختن به وريداجوف ، به سلول هاي رتيكولواندوتليال

را كه احتمال مي رود از دستگاه گوارش وارد جريان خون 

شوند، مي دهد و بدين ترتيب از انتقال عوامل بالقوه 

هاي بدن جلوگيري مي كندخطرناك به باقي قسمت

عناصر غذايي غيرچربي و محلول در آب 

كه از روده جذب مي شوند از طريق ) ربوهيدارتها ك

جريان پورت به همان سينوزوئيدهاي كبدي منتقل مي 

اين عناصر غذايي به طور  4/3تا   2/1در آن جا ، . شوند

موقت در سلول هاي كبدي جذب و ذخيره مي شوند و 

بسياري از پردازش هاي شيميايي آن ها در سلول هاي 

تمام چريي جذب شده از  ريباتق. م مي گيردكبدي انجا

توسط گردش خون پورت حمل نمي شود ؛ بلكه  روده

جذب سيستم لنفاوي روده اي شده و از طريق م

مستقيماً وارد گردش خون سيستميك مي توراسيك ، 

  . شود

  

تأثير فعاليت روده ها و عوامل متابوليك بر جريان خون گوارشي  

خون در هر قسمت از دستگاه گوارش در شرايط طبيعي، جريان

براي مثال به هنگام جذب فعال مواد غذايي جريان خون در پرزها و مناطق اطراف زير مخاط تا  .فعاليت موضعي است

به همين ترتيب ، جريان خون در اليه هاي عضالني. افزايش مي يابد 
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بدين صورت ، جريان خون نيز به ميزان . مثالً ، پس از صرف غذا ، فعاليت حركتي ، ترشحي و جذبي ، همگي افزايش مي يابند 

  . دبر ميگردساعت دوباره به حد زمان استراحت  4تا  2زيادي افزايش مي يابد و پس از 

  

  علل احتمالي افزايش جريان خون در طي فعاليت گوارشي 

ارش تا كنون روشن نشده است ، هرچند كه علت يا علل دقيق افزايش جريان خون روده اي در طي افزايش فعاليت دستگاه گو

  : ي از انها عبارتند ازبعض

بيشتر آنها هورمون هاي پپتيدي شامل كوله در طي روند هضم، چند ماده گشادكننده عروقي از مخاط روده آزاد مي شوند كه  - 1

 . پپتيد روده اي موثر بر عروق ، گاسترين و سكرتين هستند  سيستوكينين،

بعضي از غدد گوارشي ، در همان زمان كه مواد ترشحي خود را به داخل لومن مي ريزند ، دو كينين ديگر نيز به داخل جدار  - 2

 . اين كينين ها گشادكننده هاي قدرتمند عروقي هستند. رئين و برادي كينين روده ترشح مي كنند كه عبارتند از كاليك

، بنابراين. درصد افزايش دهد 100ا ت 50كاهش غلظت اكسيژن در جدار روده مي تواند جريان خون روده اي را حداقل  - 3

را به حدي كاهش مي دهند كه احتماالً افزايش سرعت متابوليسم در مخاط و جدار روده در حين فعاليت آن غلظت اكسيژن 

 . براي ايجاد بخش عمده اتساع عروق كافي باشد

  . بنابراين، افزايش جريان خون در طي افزايش فعاليت دستگاه گوارش به طور محتمل ناشي از تركيبي از عوامل ذكر شده اند

  

  كنترل عصبي جريان خون دستگاه گوارش 

يول ها موجب كاهش زياد جريان خون تقريبا تمام قسمت هاي دستگاه گوارش مي ايجاد انقباض شديد آرتر تحريك سمپاتيك با

تقريبا به حد  "گريز از خود تنظيمي"غالبا جريان خون بعد از چند دقيقه از گذشت انقباض عروقي با مكانيسمي موسوم به  .شود

مي برانگيخته مي شوند بر انقباض اثر ايسك وليك وازوديالتور كه برطبيعي باز مي گردد بدين معنا كه مكانيسهاي موضعي متاب

به غدد و عضالت گوارشي مي ريولها باعث بازگشت جريان خون سمپاتيكي عروق فائق مي آيند و لذا با متسع كردن دوباره آرت

  .شوند

 .دارندكه ساير قسمتهاي بدن به جريان خون اضافي نياز است گوارش در مواردي خون دستگاه اهميت كاهش عصبي جريان 

يكي از ارزشهاي عمده انقباض سمپاتيكي عروق در دستگاه گوارش اين است كه اجازه مي دهد درهنگام فعاليت سنگين كه 

عضالت اسكلتي و قلب به جر يان خون بيشتري نياز دارند جريان خون دستگاه گوارش وديگر احشا براي مدتي كوتاه متوقف 

به ويژه ( ت هاي حياتي به علت فقدان جريان خون در معرض مرگ سلولي هستنددر شوك گردش خون هم كه تمام باف . گردد

  . تحريك سمپاتيكي مي تواند جريان خون احشايي را تا چندين ساعت تقريبا به مقادير بسيار ناچيز برساند )قلب مغز و

اكاهش حجم اين وريدها مقدار بدين ترتيب ب .تحريك سمپاتيكي باعث انقباض بسيار قوي وريدهاي بزرگ روده اي هم مي شود

اين مكانيسم در شوك هموراژيك يا ساير حاالت افت حجم خون احتماال . زيادي خون به ساير قسمتهاي گردش خون مي رود

  .ميلي ليتر خون اضافي براي بقاي گردش خون عمومي تامين كند 400تا 200مي تواند 

  

  پايان


