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 به صفحۀ قاموس کبیر افغانستان خوش آمدید

شما را تا حد الزم مدد رساند نمایانگر اصالت افغانستان باستان است که تیم بنیان گذار این قاموس آرزو دارد، داشته های این گنجینه  

  

 ۲۰/۰۸/۲۰۲۱   یشیبهار قر هیداکتر راض

 

  در «قه یذا  یاویمیک ه  آخذ»  یطب تشریح
 افغانستان کبیر قاموس

 
 .عبارت از یک کیفیت حسی است که توسط آخذه های کیمیاوی زبان، دهن، و بلعوم وساطت میشود

 ابتدایی ذایقه حسیت
 ذایقه ترش  .1

توسط اسید بوجود می آید. شدت ذایقه ترش  
متناسب به لوگاریتم غلظت آیون هایدروجن  

است. توسط نصف خلفی هر کنار زبان درک  
 .میشود

 ذایقه نمکین  .2
توسط نمک های آیونیزشده بوجود می آید.  

 .کتیون ها مسؤول ذایقه نمکین است
توسط نصف قدامی هر کنار زبان درک  

 .میشود
 ذایقه شیرین .3

 .توسط صنوف متعدد مالیکولها مثال قندها، گلوکوز، الکول، الدیهایدها و کتیون ها وغیره بوجود می آید
 .توسط نوک زبان درک میشود

 ذایقه تند .4
 .توسط مواد عضوی حاوی نایتروجن و الکلویدها مانند کوینین، کافین و نیکوتین بوجود می آید

 .توسط خلف زبان درک میشود
 اهمیت 

 .ذایقه تند باعث میشود تا شخص غذای سمی را درک نماید.)سموم معموالً الکلویدها هستند(
 قدمه برای ذایقه 

 .بتواند بنام قدمه آن یاد میشود کمترین غلظت یک ماده که ذایقه آن شناخته شده
 تطابق ذایقه 

یاد  شدت احساس ذایقه به اثر کاربرد دوامدار یک تنبیه ذایقی به مرور زمان تنقیص مینماید، این بنام تطابق ذایقه
 .میشود

 (Ageusia) کوری ذایقه
 .یاد میشود ageusia زمانیکه احساس ذایقه درک شده نتواند بنام

 جوانه های ذایقی 
 .و حجرات ذایقی اخذوی است sustentacular یک جوانه ذایقی مرکب از حجرات حمایوی .1
 .نوک خارجی حجرات ذایقی در اطراف یک سوراخ ذایقی بسیار کوچک صف ارایی مینماید .2
یا موهای ذایقی به طرف خارج بداخل سوراخ ذایقی برامده و به جوف   microvilli از نوک هر حجره ذایقی .3

 .سنددهن میر
 .سطح اخذوی را برای ذایقه مهیا میسازد Microvilli مایکروویالی .4

 موقعیت جوانه های ذایقی
 .را محصور نموده است circumvalate papillae باالی جدارهای  .1
 .زبان fungiform papillae باالی .2
 .در امتداد کنار وحشی زبان foliate papillae باالی .3
 .باالی حنک .4
 .tonsillar pillars یباال .5
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 2تر 2 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

 .nosopharyngea در اطراف .6
 مکانیزم حسیت جوانه های ذایقی

تنبیه ذایقی )مواد( در سطح غشای موهای ذایقی جذب می شود ← حجرات ذایقی در مقابل سودیم نفوذ پذیر میشوند 
 .زی ارسال میشوند← دیپولرایزیشن حجرات ذایقی ← سیاالت از طریق الیاف عصبی ذایقی به سیستم عصبی مرک

 مسیر ذایقه
 نیورون آردر اول  .1
 tractus ← (vii) عصب وجهی ← Corda tympani ←قدامی زبان ← عصب لسانی 3/ 2از  •

solitarious  

 glossopharyngheal (IX) ← tractus solitarious عصب  خلفی زبان 3/ 1از  •
 vagus (x) ← tractus solitarious از قاعده لسان و بلعوم ← عصب •

 نیورون آردر دوم  .2
 به تالموس tractus solitarious از هسته های

 نیورون آردر سوم  .3
  parietal در قشر postcebtral gyrus از تالموس به نوک سفلی

 چرا هنگام بلع لعاب تولید می شود ؟ 
 .مستقیماً بداخل نوات علوی و سفلی منتقل میشود tractus solitarious بخاطریکه سیاالت
 ترجیحیت ذایقه 

 .معنی آن اینست که یک حیوان انواع خاص غذهاهای را به سایر غذاها ترجیح داده و انتخاب مینماید
 شیرین ترین مواد
سکروز زیادتر  مراتبه نسبت به 5000یک ماده بسیار شیرین بوده، شاخص شیرینی آن  P-4000 پی چهارهزار

 .است
 .منحیث یک عامل شیرینسازی استعمال شده نمیتواند بخاطریکه سمی است P-4000 :یادداشت
 سکرین

 .مراتبه بیشتر شیرین است. منحیث عامل شیرینسازی استعمال میشود 675نسبت به سکروز 
 نواقص

 .زا بوده میتواند-سرطان .1
 .داشت تند خواهد در ابتدا مزه شیرین دارد اما بعداً ذایقه .2

 Successive contrast سکسیسیف کانترست
 بعد از اخذ شیرینی، زبان در مقابل ذایقه تند بیشتر حساس میشود . و برعکس ان هم صدق میکند

 Simultaneous contrast سیمیولتنیوس کانترست
شیرینی بسیار حساس زمانیکه نمک باالی یک کنار زبان گذاشته شود درینصورت کنار دیگر زبان در مقابل 

 .میشود
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