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 ساختار کلی دستگاه گوارش

شده است و عملکرد اصلی آن تجزیه شکل و غدد ضمیمه تشکیل ایهای لولهدستگاه گوارش از یک سری اندام

کند. در حیوانات تر قابل جذب است که بقای موجود زنده را تامین میغذای بلعیده شده به اجزای کوچک

 های مورفولوژیک پیدا کرده است.های اختصاصی، سازگاریاهلی دستگاه گوارش جهت ایفای عملکرد

میکروبی باشند که هضم اب دهنده تنوعات ساختاری میمعده نشخوارکنندگان و سکوم و کولون اسب بازتپیش

اگر چه  کنند. غدد ضمیمه بزرگی مانند غدد بزاقی، کبد و لوزالمعدهمواد غذایی زبر و فیبری را تسهیل می

 (Evaginations)های زدگیگیرند ولی در واقع بیرونای دستگاه گوارش قرار میدر خارج از بخش لوله

 باشند.ش میلوله گوار تلیالاپی

 Telaشوند. نامیده می Telaیا   Tunicدیواره لوله گوارش اغلب از چهار الیه بافتی تشکیل شده است که

تر اشاره دارد. این چهار الیه از داخل به خارج به بافتی متراکم Tunicمانند ظریف و به یک ساختار شبکه

 ایطبقه ماهیچه، (Tela Submucosa) مخاططبقه زیر، (Tunica Mucosa) طبقه مخاطیاز:  عبارتند

(Tunica Muscularis)  طبقه سروزی/آدوانتیسیو (Tunica Adventitia/Serosa)   (. 1)تصویر 

 طبقه مخاطی

 شود، از سه الیه تشکیل شده است: تر مخاط نیز خوانده میطبقه مخاطی که غشاء مخاطی یا به عبارت ساده

 بافت پوششی  -

در اغلب  که (Lamina Propria) تلیوم به نام بافت همبند مخاطی یا پارینبافت همبند زیر اپی -

ها، پارین حاوی غددی موسوم به باشد. در برخی از اندامهای لوله گوارش از نوع سست میقسمت

 است.  (Mucosal Glands) غدد مخاطی



 ماهیچه مخاطیچه صاف به نام الیه ماهی 1-3مخاط توسط طبقه مخاطی اغلب از طبقه زیر -

(Lamina Muscularis) گردد.می جدا 

 طبقه زیر مخاط

این طبقه دارای  تر از پارین است.ها متراکمباشد که در اغلب اندامای از جنس بافت همبند میزیر مخاط الیه

 (Meissner’s Plexus) شبکه عصبی زیرمخاطی یا میسنرشبکه وسیعی از مقاطع عروق خونی و لنفی و نیز 

 (Submucosal Glands) باشد و ممکن است در بعضی از اندام ها دارای غددی موسوم به غدد زیرمخاطی می

باشد. قابل ذکر است که در برخی از نواحی لوله گوارش به علت فقدان ماهیچه مخاطی، بافت همبند پارین و 

را   (Propria-submucosa) زیرمخاط -پارین و  اندزیرمخاط بدون مرز مشخصی با یکدیگر آمیخته شده

 اند.شکل داده

 ایطبقه ماهیچه

گردد، مسئول حرکت دادن مواد غذایی بلعیده شده و امتزاج این طبقه که از ماهیچه صاف یا مخطط تشکیل می

یل شده ای تشکاین طبقه در قسمت اعظم طول لوله گوارش از دو الیه ماهیچه باشد.آن با ترشحات غددی می

ای شبکه عصبی اغلب بین این دو الیه ماهیچه .باشداست که الیه داخلی حلقوی و الیه خارجی طولی می

  شود.دیده می Myentric (Aurbach’s) Plexus مینتریک یا اورباخ

 طبقه سروزی/آدوانتیسی 

دهد. طبقه سروزی )غشاء سروزی یا گوارش را طبقه سروزی یا آدوانتیسی تشکیل میترین طبقه لوله خارجی

شود. در برخی نواحی از طول لوله گوارش سروز( از یک الیه بافت همبند پوشیده شده از مزوتلیوم تشکیل می



سی یا آدوانتیس مثل مری ناحیه گردن که پوشش مزوتلیوم وجود ندارد، این الیه از بافت همبند که طبقه آدوانتی

 آمیزد.شود با بافت همبند مجاور درهم مینامیده می

 

 

 

 

 

 

 

 

 از آرایش بافتی دستگاه گوارش نمای ترسیمی :1تصویر

(Mescher, 0202) 

 

 (Oral Cavity) حفره دهانی

داخل آن قرار ای که های آن و نیز ساختارهای ضمیمهها، حفره دهانی و دیوارهشامل لب (Mouth)دهان 

باشد. شوند )غدد بزاقی(، میهایی که به داخل حفره دهانی تخلیه میها( و آناند )زبان و دندانگرفته

باشد. همچنین، بزاق نیز جهت هضم شیمیایی بر عملکردهای اصلی حفره دهانی فراهم آوردن و جویدن غذا می

 گردد.روی مواد غذایی ترشح می

 (Lips) هالب



تلیوم سنگفرشی مطبق شاخی( باشند که از خارج توسط پوست )اپیدگاه پوست و دستگاه گوارش میها پیونلب

های شوند. در محل پیوند درم با غشاء مخاطی، پوست فاقد فولیکولو از داخل توسط غشاء مخاطی پوشیده می

کند شدیدی را در بافت همبند زیرین ایجاد میهای تر بوده و تورفتگیباشد و اپیدرم ضخیممو می

به سبب فقدان غدد عرق و چربی مستعد خشکی شدید و  (Vermilion Zone)(. این ناحیه 2)تصویر 

 باشد. در هوای سرد و خشک می (Chapping)خوردگی ترک

باشد. به یم ها در اسب و نشخوارکنندگان شاخی و در گوشتخواران و خوک غیرشاخیتلیوم مخاط لباپی

حاوی تجمعاتی اند و دلیل فقدان ماهیچه مخاطی، پارین و زیرمخاط بدون مرز مشخصی با یکدیگر آمیخته شده

طبقه  باشد.می (Labial Glands) از غدد بزاقی کوچک سروزی و سروموکوسی تحت عنوان غدد لبی

 تشکیل می شود. (Orbicularis Oris) ماهیچه حلقوی دهانای اسکلتی های ماهیچهای از رشتهماهیچه

ها و شیارهای مخاط لب که مانند اثر انگشت در هر فرد واجد الگوی منحصر به فردی ارزیابی چین خوردگی

شود و به منظور تشخیص هویت در پزشکی قانونی مورد نامیده می (Cheiloscopy) کایلوسکوپیباشد، می

 گیرد.استفاده قرار می

 (Cheeks) هاگونه

باشند که بسته ای و طبقه داخلی مخاطی میها دارای پوششی خارجی از جنس پوست، الیه میانی ماهیچهگونه

 ها دارایدر نشخوارکنندگان طبقه مخاطی گونه تواند شاخی یا غیرشاخی باشد.به ناحیه و گونه حیوان می

باشد که عمل گرفتن و جویدن غذا را می (Conical Buccal Papillae) های مخروطی ماکروسکوپیزپر

 .(3ند )تصویر نتسهیل می ک

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای ریزبینی از لب انسان :2تصویر

(Mescher, 0202) 

 

باشند که ممکن است میای آسینی مرکب غدد بزاقی کوچک از نوع لوله (Buccal Glands) ایغدد گونه

زیرمخاط و در فواصل دستجات ماهیچه  -سروزی، موکوسی و یا سروموکوسی باشند. این غدد در ناحیه پارین 

 یابند.ها تا درم نیز گسترش میاسکلتی قرار دارند و برخی واحدهای ترشحی آن

 

 (Hard Palate) کام سخت

 تلیوماپی و  (Rugae)های عرضیکه دارای یک سری ستیغشوند های کام سخت توسط مخاطی پوشیده میاستخوان

 حیوانات است. تلیوم بیشتر از دیگرباشد که در نشخوارکنندگان ضخامت این اپیسنگفرشی مطبق شاخی می

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای ریزبینی از گونه گاو :3تصویر

(Eurell and Frappier, 0222) 

 

زیرمخاط آمیخته  باشد که به سبب عدم وجود ماهیچه مخاطی باپارین دارای پردهای خوب رشد کرده می

باشد که با های کالژن و رتیکولر میزیرمخاط حاوی شبکه متراکمی از رشته -(. پارین 4شود )تصویر می

ها و وریدها به ویژه در اسب به  شوند. شبکه متراکمی از مویرگپریوست استخوان مجاور درهم آمیخته می

ای آسینی منشعب موکوسی و سروموکوسی از نوع غدد بزاقی کوچک کنند. غدد لولهخاط نفوذ میزیرم -پارین 

در قسمت خلفی کام سخت تمام پستانداران اهلی به جز خوک  (Palatine Glands)تحت عنوان غدد کامی 

 شوند. دیده می

 ک دندانیبالشتقسمت قدامی مخاط کام سخت در نشخوارکنندگان به شکلی خاص ضخیم شده و 

(Dental Pad) باشد که بر روی الیه تلیوم سنگفرشی مطبق به شدت شاخی میکند که دارای اپیرا ایجاد می

 (.5گیرد )تصویر ضخیمی از بافت همبند متراکم نامنظم قرار می

 

 



 

 

 

 

 

 

 نمای ریزبینی از کام سخت گربه :4تصویر

(Eurell and Frappier, 0222) 

 

 (Soft Palate) کام نرم

شود. باشد که هر دو سطح آن توسط مخاط پوشیده میای اسکلتی میهای ماهیچهکام نرم دارای مرکزی از رشته

که در ناحیه شکمی قرار دارد، دارای اپی تلیوم سنگفرشی مطبق  (Oropharyngeal) سطح دهانی حلقی

تلیوم سنگفرشی که در ناحیه پشتی قرار دارد، دارای اپی (Nasopharyngeal) و سطح بینی حلقی باشدمی

 (.6باشد )تصویر ای مطبق کاذب مژه دار در قسمت قدامی میتلیوم استوانهمطبق در قسمت خلفی و اپی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای ریزبینی از بالشتک دندانی گوسفند :5تصویر



(Eurell and Frappier, 0222) 

 

ای آسینی منشعب موکوسی و سروموکوسی از نوع غدد بزاقی کوچک تحت غدد لولهزیرمخاط دارای   -پارین 

باشد. در خوک و اسب یک لوزه که به صورت ماکروسکوپی قابل می  (Palatine Glands)عنوان غدد کامی

 مشاهده است، در سطح دهانی حلقی کام نرم وجود دارد.

یابد و کز لبه آزاد کام نرم به سمت پایین امتداد میشکلی است که از مرزائده مخروطی (Uvula)زبان کوچک 

شود. باشد که توسط مخاط دهانی پوشیده میدارای مرکزی از ماهیچه اسکلتی درون بافت همبند سست می

باشد. بافت همبند مخاطی اغلب واجد های چربی میبافت همبند سست حاوی غدد مختلط یا موکوسی و سلول

 (.7شد )تصویر بابافت لنفاوی منتشر می

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نمای ریزبینی از کام نرم گربه :6تصویر

(Eurell and Frappier, 0222)  

 

  (Tongue) زبان

شود و در گرفتن، جویدن و بلع غذا نقش ایفاء باشد که توسط مخاط پوشیده میای میزبان عضوی ماهیچه

تلیوم سنگفرشی مطبق شاخی ضخیم در قسمت پشتی و غیرشاخی نازک در قسمت شکمی کند و دارای اپیمی

باشد که از لحاظ خصوصیات ظاهری و باشد. سطح پشتی زبان دارای پرزهای ماکروسکوپی متعددی میمی

انیکی بوده و شکل دارای نقش مکشکل، مخروطی و عدسیعملکردی با یکدیگر متفاوت هستند. پرزهای نخی

شکل به شکل و برگیشکل، جامیکنند. پرزهای قارچیحرکت مواد غذایی را در داخل حفره دهانی تسهیل می

  کنند.های چشایی، در درک حس چشایی نقش ایفاء میسبب دارا بودن جوانه

 

 

 

 (Filiform Papillae) شکلپرزهای نخی

مانندی هستند که توسط های دراز نخباشند، برجستگین میترین نوع پرزهای زباشکل که فراوانپرزهای نخی

این  باشند.شوند و دارای مرکز همبندی به شدت پرعروقی میتلیوم سنگفرشی مطبق شاخی پوشیده میاپی

پرزها در گرفتن غذا در نشخوارکنندگان بزرگ، گرفتن مایعات در گوشتخواران و لیسیدن در گربه نقش ایفاء 

  کنند.می



باشند که مرکز همبندی پرز در قسمت قاعده شده بسیار باریکی میهای شاخیرزها در اسب به صورت نخاین پ

ها شده که مرکز همبندی آنهای شاخیو در نشخوارکنندگان به صورت مخروط( 8)تصویر یابد آن خاتمه می

ی مذکور وسیع و دارای دو در گربه پرزها .(9)تصویر شوند دارای انشعابات ثانویه متعددی است، دیده می

در سگ پرزهای  (.11باشد )تصویر شاخه نامساوی است که شاخه خلفی بلند و شاخه قدامی گرد می

ترین طبقه ترین رأس بوده و واجد ضخیمباشند که رأس خلفی بزرگشکل دو یا چند رأسی مینخی

 شاخی است.

 (Conical Papillae) پرزهای مخروطی

 (Torus Linguae) پرزهای مخروطی بر روی ریشه زبان سگ، گربه و خوک و برجستگی زبانی

باشند و تر میشکل بزرگ(. این پرزها نسبت به پرزهای نخی12و  11شوند )تصاویر نشخوارکنندگان دیده می

 ها شدید نیست. شاخی شدن در آنمعموالً میزان 

 (Tonsilar Papillae) ایلوزه پرزهایدر خوک، این پرزها به سبب دارا بودن مرکزی از بافت لنفاوی، 

 شوند.نامیده می

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نمای ریزبینی از کام نرم و زبان کوچک انسان :7تصویر

(Zhang, 0111)  
 

 

 

 شکل زبان اسبنمای ترسیمی از پرزهای نخی :8تصویر

(Liebich, 0222) 
 

 

 



 شکل زبان گاونمای ترسیمی از پرزهای نخی :9تصویر

(Liebich, 0222) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای ریزبینی از زبان گربه :11تصویر

(Eurell and Frappier, 0222) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمای ریزبینی از زبان گربه :11تصویر

(Eurell and Frappier, 0222)شکلپرزهای عدسی (Lenticular Papillae) 

باشند که بر روی برجستگی زبانی شکلی میهای مسطح عدسیشکل، برجستگیپرزهای عدسی

کنند. این و همراه با پرزهای مخروطی به حرکت غذا به طرف حلق کمک می شوندیافت می نشخوارکنندگان

شاخی پوشیده شده و دارای مرکزی همبندی از جنس بافت همبند تلیوم سنگفرشی مطبق پرزها توسط اپی

 (. 12باشند )تصویر متراکم نامنظم می

 


