
ضٙبسی وٝ ثٝ ثبضذ. ثبفتضٙبسی ٔیضٙبسی ٚ رٙیٗٔزٕٛػٝ تىٛیٗ رب٘ٛری ضبُٔ درٚس ثبفت

غٛرت رذا در خذٔت دا٘طزٛیبٖ ٚ داٚعّجبٖ ٌزأی لزار ٌزفتٝ است ٚ در ایٗ رشٜٚ فمظ ثٝ 

است. ٔزٕٛػٝ تىٛیٗ رب٘ٛری یىی اس درٚس ٟٔٓ در ضٙبسی پزداختٝ ضذٜٔجبحج ٟٔٓ درس رٙیٗ

ضٙبسی ثبضذ ٚ چٖٛ در ٌزایص سیستضٙبسی ػّْٛ رب٘ٛری ٔیارضذ سیست وٙىٛر وبرضٙبسی

تٛا٘ذ ٞبی ایٗ درس ٔیثبضذ، ِذا پبسخ دادٖ ثٝ تستٔی 4تىٛیٙی، ایٗ درس دارای ضزیت  -سِّٛی

 داٚعّجبٖ را در وست رتجٝ ػبِی یبری وٙذ.

-سیست 2ٚ  1ضٙبسی دوتز وبظٓ پزیٛر ٚ رّذ در ایٗ رشٜٚ سؼی ضذٜ است ٔغبِت وتت رٙیٗ

آٚری ضٛد. ثب تٛرٝ ثٝ سٔبٖ ضٙبسی تىٛیٙی اسىبت ٌیّجزت، ثٝ غٛرت خالغٝ، ٔٙسزٓ ٚ ٔفیذ رٕغ

تٛا٘ذ وٕه ٘ٛیسی ایٗ وتت حزیٓ، ایٗ رشٜٚ ٔیآٚری ٚ خالغٝٔحذٚد داٚعّجبٖ در ٔغبِؼٝ، رٕغ

 ضذٜ است.ضبیبٖ ٚ تضٕیٙی ثزایطبٖ ثبضذ. ٔجبحج ٟٔٓ ثٝ غٛرت ٔٛردی در لبِت رذَٚ، ٌٙزب٘ذٜ 

ضٙبسی تٛا٘ٙذ اس ایٗ رشٜٚ رٙیٗػالٜٚ ثز داٚعّجبٖ وٙىٛر ارضذ، دا٘طزٛیبٖ دٚرٜ وبرضٙبسی ٘یش ٔی

 استفبدٜ وٙٙذ.

 

 ثزتزٞبتجٝ ر
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کالبدشناسی تکوینی و ارتباطات بین                                        1فصل 

 سلولی

َّٛ تخٓ یب سیٍٛت ٕٞزاٜ است، وٝ ثب ایزبد سٔٛرٛدات س٘ذٜ تٛسظ تغییزات ٔستٕز تىٛیٙی  

ثیٗ ٔزاحُ ِمبح تب  است وٝ ٔغبِؼٝ ضٙبسیرٙیٗ ذ. ػّٓ ٔغبِؼٝ تىٛیٗ رب٘ٛراٖ،٘ضٛٔی تطىیُ

ٞبیی ٕٞچٖٛ تزٔیٓ ٚ دٌزدیسی ثؼذ ضٛد ٚ پذیذٜتِٛذ است. اِجتٝ تىٛیٗ ثٝ ایٗ ٔزاحُ ٔحذٚد ٕ٘ی

ضٙبسی ٔٛرت تفبٚت در تفبٚت در اٍِٛٞبی رٙیٗ آیٙذ.اس تِٛذ ٘یش رشٚ ٔزاحُ تىٛیٙی ثٝ حسبة ٔی

) در سایی، دٌزدیسیٌبستزٚساسیٖٛ، ا٘ذاْستٛساسیٖٛ،ثالِمبح، تسٟیٓ،  ٞبی اغّی ٕٞچٖٛفزایٙذ

 ضٛد.         سایی ٔیٚ ٌبٔت ثزخی ٔٛرٛدات(

ضٙبسی تىٛیٙی ٘یش ثیطتز ثٝ پیذایص ٚ تطىیُ رٙیٗ، ٚاسغٝ ص٘ٛتیپ ٚ فٙٛتیپ است. ػّٓ سیست

س: ضٙبسی تىٛیٙی ػجبرتٙذ اضٙبسی ٚ سیستٞبی ٌٛ٘بٌٖٛ رٙیٗپزداسد. ضبخٝٔٛرٛدات س٘ذٜ ٔی

ضٙبسی ضٙبسی، رٙیٗای، وبرثزدی، تحّیّی، ٘بٞٙزبریضٙبسی تٛغیفی، تززثی، ٔمبیسٝرٙیٗ

ضٙبسی تىٛیٙی، ص٘تیه ضٙبسی ِٔٛىِٛی، سیستضٙبسی ا٘سبٖ ٚ پشضىی، رٙیٗفیشیِٛٛصیه، رٙیٗ

-اس ٔسبئُ ٔٛرد ثزرسی در ػّٓ تىٛیٗ، تٕبیش، ریخت ٞبی ثٙیبدی.ضٙبسی سَّٛتىٛیٙی ٚ سیست

تغییز ٍضؼیت توایش ػبارت اعت اس رضذ، تِٛیذٔخُ، تىبُٔ ٚ اختالط ٔحیغی است.         ضٙبسی،

ّای هتفاٍت اس ًظز فیشیَلَصیک ٍ هَرفَلَصیک ّا جْت ایجاد علَلای اس علَلعلَل یا هجوَػِ

 اعت.

 

 



 تؾکیلیصًش ٍ پیؼّای اپیًظزیِ

ثذیٗ  ضٛد( تطىیُ ٔیde novoسز خظ)ٞبی رٙیٗ ثٝ غٛرت اس ٘ٛ ٚ اس ا٘ذاْ ،صًشًظزیِ اپیعجك 

یبثٙذ وٝ ٕٞب٘ٙذ آٖ در ٔٛرٛد ثبِغ ٚرٛد ٘ذارد. ٞبیی ٕ٘ٛ ٔیغٛرت وٝ سبختبرٞبی رٙیٙی اس ثبفت

درٖٚ تخٓ ٚرٛد دارد ٚ  )ٔیٙیبتٛر(ٞب اس ٕٞبٖ اثتذا ثٝ غٛرت وٛچها٘ذاْ، تؾکیلیًظزیِ پیؼعجك 

تطىیّی، سبختبرٞبی رٙیٙی . عجك ٘ظزیٝ پیصضٛدضٛد ثّىٝ اس ٞٓ ثبس ٔید س٘ذٜ سبختٝ ٕ٘یٛٔٛر

 ٌیزی رذیذ ٘یستٙذ.وٙٙذ ٚ ٘یبسٔٙذ ضىُفمظ رضذ ٔی

یه ای ٔبثیٗ دٚ ٘ظزیٝ لجّی است ٚ عجك آٖ ٘ظزیٝ(، racial descentًظزیِ تبار ًضادی)عجك 

ك ٘یزٚی سبسٔب٘ذٞی ضذٜ ثٝ ٘بْ ٘یزٚی تىٛیٙی، وٝ اس خػٛغیبت خٛد ٔٛرٛد س٘ذٜ است ٚ اس عزی

ای وٝ . تىٛیٗ تٛسظ ایٗ ٘یزٚی اس پیص تؼییٗ ضذٜضٛد، ٚرٛد داردٞبی سایب ثٝ ارث ثزدٜ ٔیسَّٛ

 رسذ.در ثذٖ رٙیٗ است، ثٝ ارث ٔی

 ّای ابتذاییّای سایٌذُ اٍلیِ ٍ اًذامالیِ

ٞبی تٕبیش ثب ٔغبِؼبت ا٘زبْ ضذٜ رٚی رٙیٗ رٛرٝ، ثٝ سٝ سایٝ ٔزشا وٝ ٞز وذاْ یه سزی سَّٛ

 وٙٙذ، پی ثزد٘ذ.خبغی را ایزبد ٔییبفتٝ 

اکتَدرم، الیِ الیِ بیزًٍی جٌیي اعت کِ بِ ایٗ سٝ سایٝ ػجبرتٙذ اس اوتٛدرْ، ٔشٚدرْ، ا٘ذٚدرْ است. 

هشٍدرم، الیِ هیاًی اعت کِ اس آى عاختارّای ؽًَذ.درم ٍ اکتَدرم ػصبی تقغین هیدٍ بخؼ اپی

تزیي اًذٍدرم، درًٍی ؽًَذ.ّای پیًَذی تؾکیل هیخًَی، قلبی، ػضلِ، اعتخَاى، غذد جٌغی ٍ بافت 

 غذد ضویوِ آى اعت.الیِ اعت کِ هٌؾاء دعتگاُ گَارػ ٍ 

، أب ثزخی رب٘ٛراٖ ٔب٘ٙذ ضٛدای( یبفت ٔیسایٝ 3ایٗ سٝ ٘ٛع سبختبر در رب٘ٛراٖ تزیپّٛثالستیه)

                                                                                                   ؼی ٞستٙذ.ای( ٞستٙذ ٚ فبلذ ٔشٚدرْ ٚالسایٝ 2ٞب دیپّٛثالستیه)داراٖ ٚ اسفٙذضب٘ٝ



ّای تَاًٌذ علَلّای سایٌذُ بِ عَر هغتقل اس ّن ًویالیِ، ٘طبٖ داد وٝ panderدا٘طٕٙذی ثٝ ٘بْ 

عَر اصغالح اس عزیق القای ّن، ػول خاؿ خَد را بغاسًذ ٍ بایذ با یکذیگز بزّوکٌؼ داؽتِ باؽذ بِ 

 کٌٌذ.هی

 von baerچْار اصل 

٘ٛتٛوٛرد اس ٔشٚدرْ پطتی پی ثزد وٝ ٘یٕٝ راست ٚ چپ رٙیٗ را اس ٞٓ ثٝ ٘بْ ٖٚٚ ثز، ثٝ یه ثخص 

تٛا٘ذ اوتٛدرْ پٛضب٘ٙذٜ خٛد را ثزای ایزبد غفحٝ ػػجی اِمب وٙذ. رذا وٙذ، ٕٞچٙیٗ ٘ٛتٛوٛرد ٔی

داراٖ، ٍٕٞی یه سبختبر اثتذایی ٔطبثٝ دار٘ذ ٚ ثز ایٗ رٙیٗ تٕبْ ٟٔزٜعجك ٘ظز ایٗ ضخع، 

 لبٖ٘ٛ را تؼزیف وزد: 4اسبس، 

صفات ػوَهی یک گزٍُ بشرگ جاًَری قبل اس صفات اختصاصی گزٍُ کَچکتز، در عی  .1

داراٖ در حبَ ٕ٘ٛ، وٕی پس اس ٌبستزٚساسیٖٛ، ثسیبر تٕبْ ٟٔزٜ ؽَد.تکَیي جٌیٌی ظاّز هی

ستٙذ ٚ تٟٙب در ٔزاحُ ثؼذی تىٛیٗ ثٝ غٛرت اضىبَ ٞبی ٔتٙٛع راستٝ، ردٜ ٚ ٌٛ٘ٝ ضجیٝ ٞٓ ٞ

ٞبی آثططی، ٘ٛتٛوٛرد، داراٖ، لٛسٞبی ٟٔزٜضٛ٘ذ. ثٝ عٛر ٔخبَ، ٕٞٝ رٙیٗاس ٞٓ ٔتٕبیش ٔی

 عٙبة ػػجی ٚ وّیٝ اثتذایی دار٘ذ.

ّای ر ًْایت ٍیضگیگیزًذ ٍ دتز هٌؾاء هیّای ػوَهیّای با ػوَهیت کوتز اس ٍیضگیٍیضگی .2

داراٖ در اثتذا یه ٘ٛع پٛست دار٘ذ ٚ در .ثٝ عٛر ٔخبَ، ٕٞٝ ٟٔزٜؽًَذتز آؽکار هیاختصاصی

یبثذ. یب داراٖ ٔختّف ثٝ ضىُ فّس، ٘بخٗ ٚ ٔٛ ٚ چٍٙبَ ٕ٘ٛ ٔیٔزاحُ ثؼذی، در ثیٗ ٟٔزٜ

 ضٛد.سٚ ٔطخع ٔیداراٖ ٔطبثٝ است ٚ ثؼذٞب تفبٚت ثیٗ ثبَ، پب ٚ ثبا٘ذاْ حزوتی در تٕبْ ٟٔزٜ

. ثٝ عٛر گیزًذآًْا فاصلِ هی تز، اساس هزاحل بلَؽ جاًَراى پغتجٌیي یک گًَِ بِ جای گذر  .3

ٔخبَ، ضىبف احطبیی رٙیٗ پز٘ذٌبٖ ٚ پستب٘ذاراٖ ثب ضىبف آثططی یه ٔبٞی ثبِغ ٔتفبٚت 

 ٞبی احطبیی رٙیٗ ٔبٞی ضجیٝ است.است أب در ػٛؼ ثٝ ثٝ ضىبف



تز ًیغتٌذ بلکِ هؾابِ جٌیي ابتذایی ّزگش هؾابِ یک جاًَر پغتتز، جاًَر ػالیجٌیي ابتذایی یک  .4

. ٔخال رٙیٗ ا٘سبٖ در ٔزاحُ اثتذایی تىٛیٗ دارای خػٛغیبت ٔطتزن ثب آى جاًَر پغت اعت

-رٙیٗ پز٘ذٜ ٚ ٔبٞی است أب ثؼذا ٔزاحُ تىٛیٙی فزق وزدٜ ٚ رٙیٗ پستب٘ذاراٖ اس سبیز ٟٔزٜ

 د.ضٛداراٖ، ٔتٕبیش ٔی

Von baerٜیٗ ضىُ وٝ اس ٞز داراٖ ٚرٛد دارد ثذ، دریبفت وٝ اٍِٛی ٔطتزوی در تىٛیٗ تٕبْ ٟٔز

 ضٛد؛ خٛاٜ آٖ ٔٛرٛد ٔبٞی ثبضذ یب لٛرثبغٝ ثب رٛرٝ.ٞبی یىسب٘ی ایزبد ٔیا٘ذاْسٝ سایٝ سایٙذٜ، 

د دارد: ٔب٘ٙذ. در رٙیٗ دٚ ٘ٛع سَّٛ ٚرٛٞبی رٙیٙی ٕٞیطٝ در یه ٔىبٖ حبثت ثبلی ٕ٘یسَّٛ

ثٝ ضىُ غفحٝ ای در وٙبر ٞٓ ٔحىٓ لزار  تلیالی. علَل اپیسَّٛ اپیتّیبِی ٚ سَّٛ ٔشا٘طیٕی

فزایٙذٞبی  وٙٙذ.اس ٞٓ رذا ٚ ثٝ ضىُ ٚاحذٞبی ٔستمّی ػُٕ ٔی ّای هشاًؾیویعلَلا٘ذ ٚ ٌزفتٝ

 یی ا٘زبْ ضذٜ در ایٗ دٚ ٘ٛع سَّٛ:ساریخت

 ٔخبَ ٔٛرفِٛٛصی ػُٕ فزایٙذ

 ضٛد.ٔشا٘طیٓ، اپیتّیْٛ ٔی ٔتزاوٓ ضذٖ
 

 ٔشا٘طیٓ غضزٚفی

ٞبی سیبدی را ایزبد ٔیتٛس، تؼذاد سَّٛ تمسیٓ سِّٛی

  وٙذ)ٞبیپزپالسی(ٔی

رٛا٘ٝ ٔشا٘طیٓ

 حزوتی

 ٔیز٘ذٞب ٔیسَّٛ ٔزي سِّٛی

 

ٔبثیٗ ٔشا٘طیٓ

 اٍ٘طتبٖ

ٞب در سٔبٖ ٚ ٔىبٖ خبغی حزوت سَّٛ ٟٔبرزت

  وٙٙذ.ٔی

 ٔشا٘طیٓ لّجی

تزضح ٚ تزشیٝ 

 ٔبتزیىس

 سٙتش ٚ ثزداضت سایٝ خبرد سِّٛی

 

 ٔشا٘طیٓ غضزٚفی

 ضٛ٘ذ)ٞبیپزتزٚفی(ٞب ثشرٌتز ٔیسَّٛ رضذ
 

 سَّٛ چزثی



 ضٛد)وُ سبختبر(تّیْٛ، ٔشا٘طیٓ ٔیاپی پزاوٙذٜ ضذٖ

 

 تزشیٝ ٔززای ِٔٛز

ضٛد)ثخطی اس تّیْٛ، ٔشا٘طیٓ ٔیاپی دٚسایٝ ای ضذٖ

  سبختبر(

 ٞیپٛثالست رٛرٝ

ٚ رضذ

 تغییزضىُ

ٞب ثٝ ٞٓ ٔتػُ ثبلی ٔب٘ذٜ در سَّٛ

  وٙذ.حبِیىٝ ٔٛرفِٛٛصی تغییز ٔی

 ٘ٛرٚساسیٖٛ

ٟٔبرزت 

 سِّٛی)آٔیختٗ(

تّیبَ ثزای ٞبی اپیٞبیی اس سَّٛردیف

-ٞبی وٕتز، ٟٔبرزت ٔیایزبد ردیف

 وٙٙذ.

 

ٌبستزٚساسیٖٛ 

 دارأٖٟزٜ

 ردیف یب ستٖٛٔیتٛس در  تمسیٓ سِّٛی

 

ٌبستزٚساسیٖٛ 

 دارأٖٟزٜ

تزضح ٚ تزشیٝ 

 ٔبتزیىس

 سٙتش ٚ ثزداضت ٔبتزوس خبرد سِّٛی

 

تطىیُ ا٘ذاْ ٟٔزٜ   

 داراٖ

 ٞبی آسادایزبد ِجٝ ٟٔبرزت

 

 اوتٛدرْ رٛرٝ

جْت ٍ تؼذاد تقغیوات ٞبی سِّٛی اس رّٕٝ، ثٝ عٛر وّی، ٕٞٝ ایٗ فزایٙذٞب تٛسظ تغییز آرایص

تغییز ؽکل علَلی، حزکات علَلی، رؽذ علَلی، هزگ علَلی ٍ تغییزات در تزکیبات غؾاء یا علَلی، 

 پذیزد.ا٘زبْ ٔی تزؽحات علَلی

 (Fate map)ًقؾِ عزًَؽت 

د وٝ در ٟ٘بیت ثٝ یه سٕت خبغی وطیذٜ ضذٜ خبظ خٛد را دار ، دٚدٔبٖ یب ردٜ سِّٛییسِّٛٞز 

ٞبی سایب ثٝ غذٜ رٙسی دٞٙذ. ثٝ عٛر ٔخبَ سَّٛٚ سبختبرٞبی خبغی اس ثذٖ رٙیٗ را تطىیُ ٔی



ٞبی ٔختّف ٔخػٛظ ثٝ خٛد ٞبی ستیغ ػػجی ثٝ ٔىبٖوٙٙذ یب سَّٛدر حبَ تىٛیٗ حزوت ٔی

 ضٛ٘ذ.وطیذٜ ٔی

سَّٛ یب ٌزٟٚٞبی سِّٛی را ثبضذ یؼٙی ضٙبسی تززثی، ٘مطٝ سز٘ٛضت ٔییىی اس ٔجبحج رٙیٗ

ٞب تبرٞبی حبغّٝ اس آٟ٘ب را ثذست آٚر٘ذ ٚ دریبثٙذ وٝ سَّٛوٙٙذ تب سبخٌذاری د٘جبَ ٔیتٛسظ ٘طب٘ٝ

تٛا٘ٙذ ٘مطٝ وٙٙذ. ثب رٚی ٞٓ ٌذاضتٗ اعالػبت حبغّٝ، ٔیوذاْ ٘بحیٝ اس ثذٖ رٙیٗ را ایزبد ٔی

 سز٘ٛضت را تزسیٓ وٙٙذ.

 

 عزق سیزثذست اٚرد:ٞبی سز٘ٛضت را ٔیتٛاٖ اس ٘مطٝ

وٝ  ٞبیی وٝ دارای تؼذاد سِّٛی وٕی ٞستٙذثزای رٙیٗ: ایٗ رٚش هؾاّذُ هغتقین جٌیي سًذُ .1

. ثٝ عٛر ٞبی ٔختّفی است، ٔٙبست استسیتٛپالسٓ ثالستٛٔزٞبی اِٚیٝ ضبٖ ٘یش دارای رً٘

 ٞبی تطىیُ ثزد٘ذ وٝ سَّٛ ، پیstyela partitaٔخبَ ثب ٔغبِؼٝ رٙیٗ ٘ٛػی تٛ٘یىبت ثٝ ٘بْ 

 

ًقؾِ عزًَؽت هَػ ٍ سبزافیؼ در هزاحل 

 ابتذایی گاعتزٍالعیَى



 ّای جٌیٌیَّهَلَصی

 

دست  ثٝ ػٙٛاٖ ٔخبَ، سبختبرٞبی ِٞٛٔٛٛصی، سبختبرٞبیی ٞستٙذوٝ دارای ٘یبی ٔطتزوی ٞستٙذ،

 ضٛ٘ذ.ِٞٛٔٛٛي ٞٓ ٔحسٛة ٔیا٘سبٖ ٚ ثبَ پز٘ذٜ 

. ٔخال ثبَ سبختبرٞبی آ٘بِٛصی، سبختبرٞبیی ٞستٙذ ثیطتز تطبثٝ ػّٕىزدی دار٘ذ تب تطبثٝ ارذادی

 پز٘ذٜ ثب ثبَ حطزٜ، رذ ٔطتزن ٘ذار٘ذ أب تطبثٝ ػّٕىزدی دار٘ذ.

 ارتباط بیي علَلی در تکَیي

ٞب، تفبٚت ٝ ثٝ ٚاسغٝ ایٗ تفبٚتٞبی رٙیٙی در ارشای غطبی سِّٛی خٛد تفبٚتٟبیی دار٘ذ وسَّٛ

ٞبی رٙیٙی تٛسظ آٟ٘ب ثٝ ٞبیی ٞستٙذ وٝ سَّٛػّٕىزدی دار٘ذ؛ ایٗ ػٛأُ غطبیی، ِٔٛىَٛ

ٞبی ٔزبٚر یىذیٍز ٔتػُ ضذٜ ٚ ثٝ ٔمػذ خٛد ٟٔبرزت ٚ یه سزی آثطبرٞبی ثیبٖ ص٘ی در سَّٛ

ایٗ ٞز سِّٛی ثبیذ دارای ارتجبط سِّٛی ثب ٞبی ٔتفبٚتی را ایزبد وٙٙذ. ثٙبثزا٘ذاس٘ذ تب ا٘ذاْرا ثٝ راٜ ٔی

 اعزاف خٛد ٚ اعالػبت حبغّٝ اس ٞستٝ خٛد را داضتٝ ثبضذ.

هْاجزت  -چغبٌذگی علَلیا٘ذ ػجبرتٙذ اس: ٞب ثٛاسغٝ آٟ٘ب ثبٞٓ در ارتجبطسٝ ٘ٛع رفتبری وٝ سَّٛ

 رعاًیهغیزّای پیام -علَلی

 چغبٌذگی علَلی 

ٞبی ٔتفبٚتی ٞستٙذ. در دٞی ثبفت ٚ ا٘ذاْٞب رٟت ضىُپزٚتئیٗدارای تزویت ٔتفبٚتی اس ٞز سَّٛ 

ٞبی ثذٖ یه دٚسیست وٝ حبٚی سٝ سایٝ سایبی رٙیٙی ثٛد را تٛسظ یه ٔحَّٛ یه آسٔبیطی، ثبفت

 ضٛد. در غٛرت ٞبی ٔٙفزدی تطىیُ ٔییٗ ػُٕ، سَّٕٛ٘ىی اس ٞٓ رذا وزد٘ذ ثٝ غٛرتیىٝ اس ا

pHَّٛوٙٙذ؛ ٘تبیذ حبغّٝ اس ایٗ آسٔبیص زٕؼبت سِّٛی را ایزبد ٔیٞب ثٝ ٞٓ ٔتػُ ٚ تٔٙبست، س

 سٝ ٘تیزٝ وّی را ثذست داد:



ٌیزد ثٝ ضىّی وٝ در ٔىبٖ خبظ خٛد لزار ٔیٞب، ٞز ٘ٛع سَّٛ ثؼذ اس تزٕغ ٔزذد سَّٛ .1

ٞبی ٔزثٛط ثٝ ٔشٚدرْ در درْ)اوتٛدرْ( در حبضیٝ ثیزٚ٘ی ٚ سَّٛٞبی ٔزثٛط ثٝ اپیسَّٛ

 . ٌیز٘ذٔیلسٕت درٖٚ لزار 

ضٛ٘ذ، ٘طبٖ دٞٙذٜ ٔٛلؼیت رٙیٙی ٞبیی وٝ دٚثبرٜ دٚر ٞٓ رٕغ ٔیٔٛلؼیت ٟ٘بیی سَّٛ .2

ضٛد ٚ اس ثیزٖٚ تٛسظ ٔشٚدرْ ٚ . ثٝ عٛریىٝ ا٘ذٚدرْ رٚدٜ ثٝ لسٕت درٚ٘ی وطیذٜ ٔیآٟ٘بست

ٞبی ٔشٚدرْ ٔحٛری)٘ٛتٛوٛرد( در ثیٗ سایٝ اپیذرٔی ضٛد. ٚ یب سَّٛاوتٛدرْ پٛضیذٜ ٔی

 ٌیز٘ذ.ٞبی ػػجی ٔزوشی لزار ٔیٚ ثبفت خبرری

ٞب است. ثؼذ اس سَّٛ توایل اًتخابیٞب ٔغزح است، ٔٛرد چسجٙذٌی سَّٛ در ٔٛضٛػی وٝ

ٞبی ٞٓ سایٝ خٛد تٕبیُ ٔخجت دار٘ذ ثٝ ٞبی ٞز سٝ سایٝ ٘سجت ثٝ سَّٛتزٕغ ٔزذد، سَّٛ

در لسٕت داخّی لزار ٞبی اوتٛدرٔی در خبرد، ٔشٚدرٔی در ٚسظ ٚ ا٘ذٚدرٔی عٛریىٝ سَّٛ

ٌیز٘ذ. ٕٞچٙیٗ سایٝ ٞب ٘یش ٘سجت ثٝ ٞٓ تٕبیُ ا٘تخبثی ٔٙفی ٚ ٔخجت دار٘ذ. ٔخال سغح ٔی

 ٞبی ا٘ذٚدرٔی دار٘ذ.ٞبی ٔشٚدرْ ٚ تٕبیُ ٔٙفی ثٝ سَّٛداخّی اوتٛدرْ، تٕبیُ ٔخجت ثٝ سَّٛ

-عٛر ٔخبَ، سَّٛ. ثٝ وٙٙذٞب در حیٗ تىٛیٗ ٚ در عَٛ سٔبٖ تغییز ٔیتٕبیالت ا٘تخبثی سَّٛ .3

ٚ در ٘شدیه آٖ ٞستٙذ در عَٛ تىٛیٗ،  ر اثتذا تٕبیُ ثٝ ِِٛٝ ػػجی دار٘ذٞبی تبد ػػجی وٝ د

 وٙٙذ.ٞبی ٞذف خٛٚد ٟٔبرزت ٔیتٕبیُ ا٘تخبثی ضبٖ تغییز یبفتٝ ٚ ثٝ سٕت ٘بحیٝ

ٞبیی وٝ وطص ٞبیی وٝ چسجٙذٌی سغحی ثیطتزی دار٘ذ در ٔمبیسٝ ثب سَّٛ٘ىتٝ: سَّٛ

 وٙٙذ.زی دار٘ذ، ثٝ سٕت ٔزوش ٟٔبرزت ٔیسغحی وٕت

 

 

 



 ّا ٍ چغبٌذگی علَلیکادّزیي

ٞبی چسجٙذٌی سِّٛی ٚاثستٝ ثٝ وّسیٓ ٞستٙذ وٝ در حفظ ٚ ا٘ٛاػی اس ِٔٛىَٛٞب وبدٞزیٗ

جْت دٞی سِّٛی احز دار٘ذ. ٍٟ٘ذاری ارتجبعبت ثیٗ سِّٛی، رذاسبسی ا٘ٛاع سِّٛی ٚ ضىُ

بایذ در کٌار ّن قزار بگیزًذ کِ ایي ػول تَعظ کوپلکظ ّای اپیتلیالی ، علَلتؾکیل بافت

ّای ضذ بادیؽَد بِ عَریکِ با اعتفادُ اس آًتیاکتیي تغْیل هی -کاتٌیي -چغبٌذگی کادّزیي

ٞبی وبدٞزیٗ در لسٕت خبرد . ِٔٛىَّٛای بافتی را اسّن جذا کزدتَاى علَلکادّزیي هی

 ضٛ٘ذ. ثٝ اوتیٗ داخُ سِّٛی ٔتػُ ٔی وبتٙیٗ دار٘ذ  ٚ تٛسظاتصال ّوَفیلیک سِّٛی ثب ٞٓ 

کادّزیي در  E ٞب ضٙبسبیی ضذٜ است اس رّٕٝ:داراٖ، ا٘ٛاع ٔختّفی اس وبدٞزیٗدر رٙیٗ ٟٔزٜ

کادّزیي در  Nکادّزیي در جفت،  Pهزاحل اٍلیِ تکَیي جٌیي پغتاًذاراى ٍ در هزحلِ تخن، 

ثٙبثزایٗ ثب  .بیؾتز عاختارّای ػصبیکادّزیي در  Bکادّزیي در ؽبکیِ ٍ  R  عیغتن ػصبی،

وٙذ اس وبدٞزیٗ را ثیبٖ ٔی Nٞب، ثٝ عٛر ٔخبَ ِِٛٝ ػػجی وٝ تٛرٝ ثٝ ا٘ٛاع ٔختّف وبدٞزیٗ

 ضٛد.وٙذ، رذا ٔیوبٞزیٗ را ثیبٖ ٕ٘ی Nاپیذرْ وٝ 

ٞب در اتػبَ ثٝ یىذیٍز ثٝ ٘یزٚی ثزٕٞىٙص ٘ىتٝ: تفبٚت در وطص سغحی ٚ تٕبیُ سَّٛ

وٙٙذ ٚ چسجٙذٌی سغحی ٞبیی وٝ وبدٞزیٗ ثیطتزی ثیبٖ ٔیتٍی دارد؛ ٚ سَّٛٞب ثسوبدٞزیٗ

 .ٌیز٘ذتز لزار ٔیثیطتزی دار٘ذ در لسٕت درٚ٘ی

 اتصاالت علَلی ٍ تؾکیل بافت هْن ّغتٌذ.ّای بیاى ؽذُ در ًَع ًکتِ: تؼذاد ٍ ًَع کادّزیي

  N ، ٔخال ّا اعتبیاى کادّزیيسهاى ٍقایغ خاؿ تکَیٌی ًیش ٍابغتِ بِ ػالٜٚ ثز تؼذاد ٚ ٘ٛع، 

ی در حبَ تىٛیٗ درست لجُ اس ٔتزاوٓ ٞبی ٔشا٘طیٕی پبٞبی رٙیٗ رٛرٝوبدٞزیٗ در سَّٛ

ضٛ٘ذ أب در حیٗ فزایٙذ ٔتزاوٓ ضذٖ یب ثؼذ اس ٞبی غضزٚفی ثیبٖ ٔیٌیزی ٌزٜضذٖ ٚ ضىُ

 ضٛد.آٖ دیذٜ ٕ٘ی
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