
 

 نحوه عملکرد و نقش معده در گوارش غذا

از دهان تا مقعد   یریغذا مس  نی. اکندیم  یرا در بدن شما ط  یباورنکردن  یسفر   دیخوریمکه    ییغذا

 ی غذا  د یمف  ی هاقسمت  ری. در طول مسشودیماضافات آن از بدن خارج    ت یو در نها  دیمایپیمرا  

و   اگوارش غذ  ریمس  ی. در ادامه، به بررسدهدیم  ی و مواد مغذ  یو به شما انرژ  شودیمشما جذب  

 . میپردازیم ر یمس  نینقش معده در ا

 

 ست؟ یدستگاه گوارش چ

صفرا   سه یلوزالمعده و ک ، ، از معده، روده، کبدشودیمگفته  زین GI  ر یگوارش که به آن مس دستگاه

 چ ی لوله پ  کیاست که توسط    یتوخال  یها اندام از    ی امجموعهشده است. دستگاه گوارش    لیتشک

 رشدهنده دستگاه گوا لیتشک یتوخال یهااندام.  شوندیماز دهان به مقعد متصل    یخورده و طوالن

 ی صفرا اعضا   سه یلوزالمعده و ک  ، معده، روده کوچک، روده بزرگ و مقعد هستند. کبد  ، یدهان، مر

 توپر دستگاه گوارش هستند.



 

در انتها   لئومیسه قسمت است. قسمت اول دوازدهه نام دارد. ژژنوم در وسط و ا  یکوچک دارا  روده

 سه یک  کی  س یپاندسکوم، روده بزرگ و راست روده است. آ  س، یقرار دارد. روده بزرگ شامل آپاند

اول  یانگشت به سکوم متصل شده است. سکوم  است که  است. کلون    ن یشکل  بزرگ  روده  قسمت 

 روده بزرگ است.  ییروده بزرگ است. راست روده قسمت انتها  ی قسمت بعد

، به هضم غذا شوندیم دهینام  زین  ومیکروبیم  ایموجود در دستگاه گوارش، که فلور روده    ی هایباکتر

در روند هضم غذا کمک کنننده   زیو دستگاه گردش خون ن  ی دستگاه عصباز    ی. بخشکنندیمکمک  

ا تمام  و  هایباکتر،  ها هورموناعصاب،    یعنی  ع،یوس  ستمیس  نیهستند.  خون  دستگاه   یهااندام، 

 را هضم کنند.  دینوشیم  ا ی  دیخوریمرا که هر روز   یعاتیتا غذاها و ما  کنندیمگوارش با هم کار  

 

 چرا هضم غذا مهم است؟ 

موجود در غذا و   یو سالم ماندن به مواد مغذ  حیعملکرد صح   یبدن شما برا  رایگوارش مهم است ز

و آب جزو مواد   ی، مواد معدنهانی تامیو،  هادراتیکربوه ،  ها یچرب،  ها نیپروتئدارد.    ازین  هایدنینوش



 

بتواند  شماتا بدن  کندیم کوچک  یرا به اندازه کاف ی هستند. دستگاه گوارش شما مواد مغذ  یمغذ

  سلول استفاده کند.  میرشد و ترم  ،یانرژ  یآن را جذب کرده و برا

 در طی گوارش مواد غذایی:

 شوند یم  ه یتجز  نهیآم   ی دهایبه اس  هانیپروتئ •

 شوندیم  ه یتجز  سرولیچرب و گل  ی دهایبه اس  ها یچرب •

 شوند یم  م یساده تقس  ی به قندها  ها دراتیکربوه  •

 ؟ کند یمدستگاه گوارش چگونه کار  

 ی هاقسمترا به    عاتیو غذا و ما  کندیم کمک    عاتیقسمت از دستگاه گوارش به انتقال غذا و ما  هر

شوند، بدن   میکوچک تقس  ی هاقسمتبه    یکه غذاها به اندازه کاف  ی. هنگام کندیم  میتقس  ترکوچک

 رامنتقل کند. روده بزرگ شما آب    ازیرا جذب کرده و به مکان مورد ن  ی مواد مغذ  تواندیمشما  

به کنترل روند   زین  هاهورمون. اعصاب و  شودیم   لیو مواد زائد هضم به مدفوع تبد  کندیم جذب  

 . کنندیمگوارش کمک  

 ؟ کند یمدستگاه گوارش حرکت    قیچگونه غذا از طر

طر  غذا فرا  ق یاز  با  شما  گوارش  پرستال  یندیدستگاه  نام  دود  ا ی  زی به  . کندیمحرکت    یحرکات 

توخال   یها اندام  و  دارا  یبزرگ  باعث حرکت   یاچهیماه   هیال  کی  یدستگاه گوارش شما  است که 

و   دهدیمرا در طول دستگاه گوارش به جلو هل    عیحرکت، غذا و ما  نی. اشودیمآنها    ی هاواره ید

پشت غذا منقبض شده و غذا را به جلو فشرده   چهی. ماه کندیمداخل هر اندام را مخلوط    اتیمحتو

 تا غذا بتواند حرکت کند.   شود یمغذا شل    یکه عضله جلو   ی ، در حالکندیم

 عملکرد و نقش معده در گوارش غذا 

حلقه  ه یشب  چه یماه   نی. اشودیم  ده ینام  ا یکارد  چهیدر  ا ی  ی مر  یورود به معده اسفنکتر تحتان  دروازه

 دهد یمو اجازه    شودیمگوارش، اسفنکتر شل    ندیبسته است. در طول فرآ  ی است و در حالت عاد

 غذا به معده شما منتقل شود. 



 

. ممکن است معده خود را تنها کندیم   یگوارش را در داخل معده شما ط  ند یاز فرآ  یبخش مهم   غذا

. به کندیمسخت کار    ار یاست و بس  یادهیچیپ  اری. اما در واقع اندام بسدیساده تصور کن  سهیک  کی

 گر ید  یاعضا  شتریب  تواندیم،  سازدیمغذا    هیتجز  یکه معده برا  ییهامیآنزمعده و    دیعنوان مثال، اس

 کلمه در خود حل کند.    یواقع   یبدن شما را به معنا

و   دهدیمآن را پوشش    وارهیاست که د  ظیمخاط غل  کی  یدارا  معده؟  افتدینم اتفاق    نیاما چرا ا

 .  شودینم معده خورده   دیتوسط اس

وعده   ن یکه آخر  ی است. هنگام  ر یانعطاف پذ  اریاست که بس  ن یمعده ا  یها تیخاصاز    گرید  یکی

 ن ی. اشودیمشل شده و منبسط    ی قسمت فوقان  ، شودیمبار وارد معده شما    ن یاول  ی شما برا  ییغذا

 را در خود نگه دارد و پردازش کند.   عاتیغذا و ما  ی ادیتا مقدار ز دهدیمبه معده اجازه    ندیفرا

که   نجاستی. ادهندیمهل    ی معده به قسمت تحتان  ی غذا را از قسمت باال   ها چهیماه هضم،    ن یح  در

  د یادهیبلعو    دیادهیجورا که    یی، غذاهامیآنزمعده و    دیاست که اس  ییجا  نی. اشودیمآغاز    یکار واقع

 .کندیم بدن شما آماده    ی انرژ  نی تأم  یو آنها را برا  کنند یم  هیتجز

 



 

آنز  رهیش  ن یچند  معده مخلوط    کندیم  د یتول  یگوارش  میو  غذا  با  بعد، شوندیم که  مرحله  در   .

 بی آن ترک  ی هامیآنزمعده و    د یو غذا را با اس  کنندیممعده مانند مخلوط کن عمل    ی قو  ی هاچهیماه 

 شود.   هیتجز ترکوچکتا غذا به ذرات    کنندیم

 ی هاگروه  انی. به عنوان مثال، در مکشدیمطول   هیاز بق  شتریاز انواع غذاها ب  یبرخ  یبرا  ندیفرا  نیا

 ی که چرا زمان  دهدیم  ح یموضوع توض  نیرا دارند. ا  هیتجز نیترعیسر  ها دراتیکربوه   ،ییمختلف غذا

 . میکنیم  فادهباال دارند است  درات یکه کربوه   یی از غذاها  م،یدار  یانرژ  عیسر  شیبه افزا  ازیکه ن

زمان  نیتریطوالن هایچرب .  کشدیمطول    هادراتیکربوه از    شتریاز معده ب  ها نی پروتئهضم و خروج  

 سرعت عبور از معده را دارند.  نیترعیسرمانند آب،    ی بدون کالر  عات یهضم را دارند. ما

 از معده   غذا   خروج

لوله کوتاه   کیبه    یآن به آرام  اتیگوارش کامل کند، محتو  ندیکه معده نقش خود را در فرآ  یهنگام 

قسمت روده کوچک است.   نیکه اول  شودیم  دهیلوله دوازدهه نام   نی. اشودیمدر قاعده معده منتقل  

در    د یتول  یگوارش  یهارهیش تبد  ییهااندامشده  روند  لوزالمعده  انرژ  لیمانند  به  ادامه   یغذا  را 

 . دهندیم

 جمع بندی 

 ی گردش خون آنها را برا  ستمیو س  کند یمموجود در غذا را جذب    یمواد مغذ  شتریروده کوچک ب

 نه،یآم یدها یساده، اس ی . خون شما قندهاکندیم نقاط بدن شما منتقل  ر یاستفاده به سا ای رهیذخ

و   ازشپرد  ره، یرا ذخ  ی. کبد مواد مغذ کندیمو امالح را به کبد منتقل    ها نیتامیو  یو برخ  سرولیگل

 . رساندیمبدن    ی هاقسمت  ه یبه بق  از یدر صورت ن

به نام لنف   یعیو ما  کندیمخون را حمل    دیسف  یهاگلبولاز عروق که    ی اشبکه  ، یلنفاو  ستمیس

 . کندیمرا جذب   ها نیتامیوچرب و   ی دهایمبارزه با عفونت، اس  یبرا

 ، یانرژ  یکه برا  یساخت مواد  یبرا  سرولیچرب و گل  یدهایاس  نه،یآم  یدهایشما از قندها، اس  بدن

 . کندیماستفاده    دیدار  از ین  ها سلول  میرشد و ترم



 

به صورت چربی در  این مواد  مازاد  بدن مواد مغذی دریافت کنید،  روزانه  نیاز  از  بیش  زمانی که 

. در صورتی که شوندیم و به مرور زمان باعث بروز چاقی    شوندیممختلف بدن انباشته    یهاقسمت

، همین امروز از قسمت نوبت دهی دیبریمبه چاقی مبتال هستید و از عوارض آزار دهنده آن رنج  

تا قدمی در جهت بهبود  سایت اقدام کنید و یک وقت ویزیت با دکتر حامد قدسی تنظیم کنید 

 سالمت جسمی و روحی خود بردارید.
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