ًکبت کلیذی ثبفت هعذُ ٍ تشؿحبت آى (فصل  4صیؼت ٍ آصهبیـگبُ )1
 -1ثبفت پَؿـی هعذُ اص ًَع اػتَاًِ ای ػبدُ (تک الیِ) اػت.
 -2ثبفت پَؿـی اػتَاًِ ای تک الیِ هعذُ اص ػِ ًَع ػلَل تـکیل ؿذُ اػت کِ عجبستٌذ اص :ػلَل ّبی هَکَصی ،ػلَل ّبی اصلی ٍ ػلَل ّبی حبؿیِ ای .اص تشؿحبت ایي
ػلَل ّب ؿیشُ هعذُ (ؿبهل هَکَص ،اػیذ هعذُ ،فبکتَس داخلی ٍ آًضین) ثِ ٍجَد هی آیذ.
 -3دس هعذُ ،تعذاد ػلَل ّبی اصلی > حبؿیِ ای > هَکَصی.
 -4دس ػطح داخلی هعذُ حفشُ ّبیی ٍجَد داسد کِ دس ػطح پبییٌی ایي حفشُ ّب ،غذد هعذی قشاس داسًذ .غذد هعذی اص ایي ًَ 3ع ػلَل ػبختِ ؿذُ اًذ.

ثبفت

 -5ػلَل ّبی هَکَصی دس ػشاػش هعذُ (ًضدیک پیلَس ٍ دٍس اص آى) ثِ صَست یکٌَاخت پخؾ ؿذُ اًذ ٍ هَػیي تشؿح هی کٌٌذ.
 -6ػلَل ّبی اصلی کِ فشاٍاًتشیي ػلَل ّبی هَجَد دس غذد هعذی ّؼتٌذ دس ػشتبػش هعذُ (ًضدیک پیلَس ٍ دٍس اص آى) ٍجَد داسًذ ٍ ٍظیفِ آى ّب تشؿح آًضین اػت (ثِ
ّویي دلیل فعبلیت ؿجکِ آًذٍپالػوی صثش ٍ جؼن گلظی دس آى ّب صیبد اػت).
 -7ػلَل ّبی حبؿیِ ای یب کٌبسی کِ اص ثقیِ ػلَل ّبی هخبط هعذُ دسؿت تش ّؼتٌذ ٍ HCl ،فبکتَس داخلی هعذُ سا هی ػبصًذ .ػلَل ّبی حبؿیِ ای دس قؼوت ّبی دٍس اص
پیلَس ثیـتشًذ.
 -8ثبفت هبّیچِ ای هعذُ اص ًَع هبّیچِ صبف ثَدُ ٍ ثصَست غیشاسادی هٌقجط ؿذُ پغ اًقجبض آى تَػط اعصبة خَدهختبس (ػوپبتیک ٍ پبساػوپبتیک) کٌتشل هی ؿَد
(اعصبة پبساػوپبتیک ثش فعبلیت ّبی گَاسؿی اثش افضایٌذُ ٍ ػوپبتیک اثش کبٌّذُ داسد).

هَػیي

پشٍتئیٌی اػت کِ اص ػلَل ّبی هَکَصی تشؿح هی ؿَد ٍ ثعذ اص تشکیت ثب آة ثِ هَکَص تجذیل هی ؿَد (هَکَص هعذُ ظخین تش ،چؼجٌذُ تش ٍ قلیبیی تش اص
هَکَص ثقیِ جبّبی لَلِ گَاسؽ اػت) ایي هَظَع ثبعث هی ؿَد ؿیشُ هعذُ ثب اػیذ ٍ آًضین ّبیی کِ داسد ثِ هخبط هعذُ آػیت ًضًذ.
هْوتشیي آًضین ّبی هعذُ پشٍتئبصّبیی ثب ًبم کلی پپؼیٌَطى هی ثبؿٌذ .پپؼیٌَطى یک پشٍتئبص ٍلی غیشفعبل اػت کِ دس
ثشخَسد ثب  HClثب تغییش ػبختبس ٍ کَچک ؿذى ثِ پپؼیي فعبل تجذیل هی ؿَد .خَد پپؼیي تَلیذ ؿذُ ّن هی تَاًذ پپؼیٌَطى
ّبی غیشفعبل سا ثِ پپؼیي فعبل تجذیل کٌذ (خَد تٌظیوی هثجت).
* پپؼیي ًوی تَاًذ پشٍتئیي ّب سا تب تَلیذ آهیٌَاػیذ ّیذسٍلیض کٌذ (ثِ ّویي خبطش دس کیوَع هعذُ آهیٌَاػیذ ٍجَد ًذاسد)

پپؼیٌَطى ٍ
پشٍتئبصّب

پپؼیي

ثِ عجبست ثْتش پپؼیي یک ّیذسٍلیض کٌٌذُ ًبقص اػت کِ پشٍتئیي ّب سا ثِ پلی پپتیذّبی کَچک تجذیل هی کٌذ.
* ثشخالف ثیـتش آًضین ّب کِ دس  PHخٌثی حذاکثش فعبلیت سا داسًذ ،عولکشد فعبل پپؼیي دس هحیط اػیذی صَست هی
گیشد.
* پپؼیي آًضین ّیذسٍلیض کٌٌذُ پشٍتئیي ّبػت پغ تَاًبیی ؿکؼتي پیًَذ پپتیذی ٍ هصشف کشدى آة سا داسد.

آًضین ّب
سًیي

سًیي ّن پشٍتئبص دیگشی اػت کِ اص ػلَل ّبی اصلی هعذُ ًَصاد اًؼبى ٍ ثؼیبسی اص پؼتبًذاساى تشؿح هی ؿَدٍ .ظیفِ سًیي
اثش ثش کبصئیي (پشٍتئیي ؿیش) هحلَل دس ؿیش ٍ تجذیل آى ثِ کبصئیي ًبهحلَل اػت (سػَة کبصئیي) .اص سًیي ثِ عٌَاى هبیِ پٌیش

تشؿحبت

دس صٌعت پٌیشػبصی اػتفبدُ هی ؿَد.

لیپبصّب

لیپبصّبی هعذُ ًقؾ اًذکی دس گَاسؽ چشثی ّب داسًذ .گَاسؽ چشثی ّب ثِ طَس عوذُ دس سٍدُ کَچک تَػط لیپبصّبی لَصالوعذُ (ًقؾ
اصلی) ٍ صفشا (ًقؾ کوکی) اًجبم هی ؿَد.

ثب تَجِ ثِ ایي کِ اػیذ هعذُ هْوتشیي عبهل دس ایجبد پپؼیي فعبل ٍ تجذیل پپؼیٌَطى ثِ پپؼیي اػت پغ هی تَاى گفت کِ ثِ طَس غیشهؼتقین اػیذ هعذُ ًقؾ

HCl

ثؼیبس هْوی دس تجضیِ ٍ ّیذسٍلیض پشٍتئیي ّب ثش عْذُ داسد.
ّوچٌیي اػیذ هعذُ هیکشٍة ّب سا هی کـذ ٍ جضء اٍلیي خط دفبع غیش اختصبصی ٍ اص ًَع ایوٌی راتی هی ثبؿذ.
فبکتَس داخلی ،گلیکَپشٍتئیٌی ٍ ًَعی پشٍتئیي اًتقبلی اػت کِ دس هعذُ ثبعث حفظ ٍیتبهیي  B12اص گضًذ آًضین ّبی هعذُ ٍکوک ثِ جزة آى دس سٍدُ

فبکتَس
داخلی

اػت.
* ٍیتبهیي  B12ثشای تَلیذ گلجَل ّبی قشهض تَػط هغض قشهض اػتخَاى ظشٍسی اػت پغ تخشیت ػلَل ّب یب ثشداؿتي هعذُ ثبعث کوجَد فبکتَس داخلی،
کوجَد ٍیتبهیي  ٍ B12دس ًْبیت ثبعث ًَعی کن خًَی (آًوی ٍخین) هی ؿَد.
اص ثشخی ػلَل ّبی ًضدیک پیلَس کِ ػلَل ّبی دسٍى سیض ّؼتٌذ َّسهًَی پشٍتئیٌی ثِ ًبم گبػتشیي تشؿح هی ؿَد.
* َّسهَى گبػتشیي ثِ خَى هی سیضد ٍ دس ؿیشُ هعذُ دیذُ ًوی ؿَد.

گبػتشیي

* گبػتشیي ثب اثش ثش هعذُ هیضاى تشؿح اػیذ سا خیلی صیبد ٍ هیضاى تشؿح آًضین سا کوی صیبد هی کٌذ پغ هی تَاى گفت کِ گبػتشیي ّن سٍی ػلَل ّبی
اصلی ٍ ّن سٍی ػلَل ّبی حبؿیِ ای اثش هی کٌذ اهب ایي تأثیش سٍی ػلَل ّبی حبؿیِ ای ثیـتش اػت.
* ػلَل ّبی تشؿح کٌٌذُ گبػتشیي دس هعذُ ٍ ثبفت ّذف آى ًیض دس هعذُ اػت.
* عول اصلی گبػتشیي افضایؾ HClهعذُ اػت پغ هی تَاى گفت کِ گبػتشیي قبثلیت کبّؾ  PHسا داسد.
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