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 :جلسٍ ايل

ُ خبم سٍ ثِ فیضیَلَطی ػلن لَاًیي فیضیىی ٍؿیوبیی حبون ثش ػلَلْبی ثذى اػت. ػلَلْب هثل یه یه وبسخبًِ یه هبد

ثصَست گلَوض  گلیىَطى دس هیبد یب دس ًشٍى ٍ ػعلِ فؼبلهحصَل تجذیل هیىٌٌذ. هثال ًـبػتِ دس ثشًح یب ًبى دس وجذ ثِ ؿىل 

دس اًمجبض تَلیذ پیبم )دػتَس دس ًشٍى حشوتی( ٍ دسآهذُ ٍ ثبػث  ATP ثصَست ٍاسد هؼیش گلیىَلیض ٍ چشخِ وشثغ ؿذُ، ٍ

 هیـًَذ. 

4 بس تئَسی هحیػ داخلی سا هؽشح وشدثشای اٍلیي ث"د ثشًبسدَول"پذس ػلن فیضیَلَطی  یع خبرج سلًلی:محیط داخلی یب مب

آة ًوه ؿٌبٍسًذ وِ ثب آى ػبصگبسی یبفتِ ًذ ٍ  دسیبیی اصهحیؽی یب ػلَل ّبی صًذُ چِ ته ػلَلی ٍ چِ پش ػلَلی دس ّوِ 

دس  .دس دسیب ؿٌب ٍسًذاص آة ًٍوه هحیؽی دس   ی(اخذادػلَل یه خبًذاس ته ػلَلی)یؼٌی  اگش ایي هحیػ تغییش وٌذ هیویشًذ.

یذُ بؿٌبٍسًذ وِ تَػػ پَػت پَؿثٌبم هبیغ خبسج ػلَلی خبًذاساى پش ػلَلی هثل اًؼبى ّن ػلَل ّب دس دسیبیی اصآة ٍ ًوه 

،  -Cl بٍی ًوىْبیحهبیغ خبسخی ػلَلی دس ثذى  .(ٍ ًوه دسیب هـبثِ آة ٍ ًوه ثذى اًؼبى اػت ٍلی غلیظ تش آة  هی ؿَد)

Na+هیجبؿذ.  دیگش یَى ّب ،، ثیىشثٌبت ... ٍ 

 ترکیت مبیعبت ثذن: 

 % خبهذات ٍخَد داسد.27لیتش ٍ  24←% ٍصى ثذى آة اػت 07ویَ گشم  07دس یه فش د ثبلغ ثب ٍصى

  (َلیػل هبیغ خشٍج )لیتش 12 ←لیتش 24یي صا ECFلیتش پالػوب   9لیتش هبیغ ثیي ػلَلی یب ثیي ثبفتی ٍ  11←

                                                          ICF←42  (هبیغ داخل ػلَلی)لیتش 

 ثبثت ثوبًذ ٍ تغیش صیبدی ًىٌذ.  اؽ ٍ هَاد هغزیهحیػ داخلی( آة ٍ الىتشٍلیت ّبیؾ ّوَاسُ ثبیذ ایي هبیغ خبسج ػلَلی ) 

 بزی: حفظ شرایط محیط داخلی ثذن تًَمئًس

ػیؼتن وبسدیَپَلوًَشی ّویـِ هثبل بصی ّوِ ی ػیؼتن ّبی ثذى ثب ّن ّوبٌّگ ػول هی وٌٌذ . ثشای تثشای َّهئَػ 

ٍؿي ثِ توبم ثذى، ٍ ثشگشدًذاى خَى سللت پوپبط خَى  اػت ٍ وبسCO2 وبس ػیؼتن تٌفؼی اوؼیظى گیشی ٍ دفغّوبٌّگ اًذ.

ِ ثبفتْب سا افضایؾ دادُ، ٍ ثْوشاُ آى سیِ ّب تَْیِ) افضایؾ سػبًی ث O2افضایؾ ظشثبى،  ػیبُ ثِ سیِ ّب. حبال دس ٍسصؽ، للت ثب

 (،سا افضایؾ هیذٌّذ.CO2ثِ سیِ ّب، ٍ خشٍح O2 ٍسٍد

 سا ثِ خَى ثشهیگشداًذ PH =7/4خَى للیبیی ؿَد ػیؼتن ولیَی ثب دفغ ثی وشثٌبت ثیـتش دٍثبسُ  PH اگش  .

وتشیي هی وٌذ هْ ُهىبًیؼن اػتفبد یيداخلی اص چٌذ هحیػپبیذاس  ظثذى ثشای حف  بزی:تمکبویسم َبی اصلی ًَمئًس

  .مىفی استیب خًدتىطیمی سیستم کىترلی فیذ ثک ، هىبًیؼن

 وبّؾ تشؿح َّسهَى پبساتیشٍئیذ ←اثش سٍی غذُ پبساتیشٍئیذ ←خَىCa2+ ↑4هثبل ثشای فیضیه هٌفی  

  خَى تٌظین هی ؿَد.  +Ca2 ← اص ػیؼتن گَاسؿی ٍ ولیَی ٍ اػتخَاًی وبّؾ یبفتِ ٍ   +Ca2 جذب←

 )ثبلیٌی4اگش ولؼین خَى ون ؿَد ثبػث اػپبػن دػت )ثـىل دػت لبثلِ، یب اػپبػن وبسپَپذال هیگشدد(.

 لٌذ   ←اًؼَلیي تشؿح هی ؿَد وِ ثبػث ٍسٍد لٌذ خَى ثِ داخل ػلَل ّب هی ؿَد  ← ↑اگش لٌذ خَى 

T4 ) وبّؾ تشؿح ←ذ سٍی تیشٍئیهٌفی اثش  ←  سٍی ّیپَفیض هٌفیاثش ↑)تیشٍوؼیيT4  .ثِ خَى پبییي 
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 مخرة است. گبَی يمفیذ  ویس گبَیفیذ ثک مثجت 

گیشًذُ ّبی فـبس دس خذاس آئَست ٍ وبسٍتیذ تحشیه ؿذُ، ٍ ثبػث اگش ؿخص یه لیتش خَى اص دػت ثذّذ ثِ دًجبل خًَشیضی 

ثِ حذٍد  07ًجبل آى ظشثبى للت اص ػیؼتن ػوپبتیه فؼبل هی ؿَد ٍ ثِ دتحشیه هشاوض هحشوِ ػشٍلی ٍ ػوپبتیىی هیـًَذ. 

 ْب ثِ للت ثبص هی گشدد. فـشدُ ؿذُ ٍ خَى رخیشُ آًسیِ ّب  هی سػذ، ٍسیذّب ٍ 157تب  دس دلیمِثبس  177

یؾ یبفتِ ٍ ثِ حبلت ًشهبل هی سػذ. چٌذ دلیمِ ثؼذ فـبس خَى افضاووتش اص یه لیتشی شیضی پغ ثب افت فـبس خَى دس اثش خًَ

ؿذیذتشی   خًَشیضیٌذ دچبس ؿَن ٌشػذ ٍ خَى تضسیك ًىفشد دیش ثِ اٍسطاًغ ث لیتش ثبؿذ ٍ 1ثیؾ تش اص خَى سیضی اگش اهب 

ایي  هشتجِ دس دلیمِ هی صًذ. 457-157هشتجِ ایي ثبس  177وشدُ، ثِ خبی تحشیه  ثـذت ػیؼتن ػوپبتیه للت سا ،ُذؿ

ػبًی ثِ ثبفت خًَش دس صهبى ظشثبى ثبال للت ثبال سٍد.ثبػث هیگشدد هصشف اوؼیظى ٍاًشطی خَد  tachycardiaظشثبى ثبال یب 

 477صهبى دیبػتَل اػت وِ ثبفت للت اص ؼشیك ػشٍق وشًٍش اوؼیظى گیشی هی وٌذ ٍ دس ظشثبى  سللت وبّؾ هی یبثذ چَى د

 .)الفبتحِ..(هی ایؼتذ ٍ للت )ایؼىوی(للت ًوی سػذ  بػتَل ثِ ؿذت وبّؾ یبفتِ ٍ خَى ثِدی

  .ثشای آى الصم اػت100mmHgفـبس خَى حذالل ٍللت ثبػث هی ؿَد ؿخص صًذُ ثوبًذ ٍ  خًَشػبًی ثِ هغض* 

Gain یکی:ذسیستم َبی کىترلی فی یب میسان قذرت 

 وبس آیی وِ دس آى ػیؼتن ّبی وٌتشلی فیضیىی هی تَاًذ ؿشایػ هحیػ داخلی سا ثبثت ًگِ داسًذ.  دسخِ

هی سػذ ٍلی اگش  105لیتش خَى  ثِ فشد  ثِ ثِ ثِ 1 گش آى ّب سا ثش داسین ٍ دس خذاس لَع آئَست گیشًذُ ّبی فـبسی ئبسین ن ا

 تضسیك وٌین فـبس خَى اص100mmhg ←گیشًذُ ّب ػبلن ثبؿذ ٍ وبس وٌٌذ 

 هی سٍد. 145ػیؼتن ّبی فیضیىی ثِ وبس هی افتٌذ ٍ فمػ فـبس خَى تب 

                                                                               گیي یب لذست ػیؼتن( )هیضاى تصحیح گیشًذُ ّبی فـبسی

  45←هیضاى خؽب                                =5gainلذست25=

                                               (.ًذاسدّن ٍاحذ  )اػت 4 پغ لذست ػیؼتن گیشًذُ ّبی فـبسی  ثشای وٌتشل فـبس خَى

  :غشبء سلًل

 وِ ثِ ؼَس یىٌَاخت دس ػشاػش غـبء تَصیغ هی ؿَد. الیِ فؼفَلیذ 4غـبء ػلَل تـىیل ؿذُ اص 

 4اػیذ چشة ) ن تمشیجب یىی اص صًدیشُ ّبی اػیذ چشة ّویـِ پیًَذ  4فؼفَلیذ داسای یه ّؼتِ ی هشوضی گلیؼشٍل ٍ 

 ( ٍ یه ػش فؼفبت اػت. ٍ غیش اؿجبع اػتگبًِ داسد 

فؼفَلیذ خبصیت آهفی پبتیه داسد یؼٌی یه ػش لؽجی یب آثذٍػت ) ػش فؼفبتِ ( ٍ یه ػش آثگشیض یب ّیذٍفَة ) ػش هشثَغ 

 صًدیشُ ّبی ّیذسٍ وشثٌی اػیذ ّبی چشة (داسد.دهْب یب ثِ 
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  اوًاع مختلف طرز قرار  گرفته فسفًلیذ در محیط آة :

ػؽح آة لشاس دّین ػش فؼفبتی آى ّب ثِ ؼشف آة ٍ ػش ّیذسفَة سٍ ثِ ثبال ٍ  یپیذ سا دس هدبٍستاگش چٌذ هلىَل فؼفَل-1 

  فعبی آصاد لشاس هی گیشد.

اگش فؼفَ لیپیذ ّب سا ٍاسد آة وٌین تـىیل یه هؼیل وشٍی هی دٌّذ وِ ػش ّبی ّیذسٍفیل سٍ ثِ آة ٍ ػش ّبی  -4

 ّیذسفَة سٍ ثِ داخل وشُ هؼیل لشاس هی گیشًذ .

 

اگش دٍ ؼشف هلىَل ّبی فؼفَ لیپیذ سا پش اص آة وٌین  هلىَل ّبی فؼفَلیپیذ یه غـبءدٍ الیِ  -9

هـبثِ غـبء ػلَل ٍ اًذاهه ّبی داخل ػلَل تـىیل هی دٌّذ دس ػوت داخل ٍ خبسج ػش ّبی 

 . آثذٍػت ٍ دس ػوت داخل غـبء ػش ّبی ّیذسٍفشٍة ثِ ػوت ّن لشاس هی گیشًذ

 

 فؼفَلیپیذ دس هحیػ آثی خؽی ًوی ایؼتذ ؟ چشا هیؼل تـىیل هیذٌّذ ؟چشا هلىَل ّبی #

هلىَل ّبی آة وِ لؽجی اػت ًوی تَاًذ دس وٌبس صًدیشُ ّبی ّیذسٍ وشثٌی ٍ غیش لؽجی اػیذ چشة لشاس ثگیشًذ صیشا اػیذ -1

ـبى سفتِ ٍیىذیگش سا خزة اؼشافٍ ثِ ػوت هلىَل ّبی غیشلؽجی   ّبی چشة ّیذسٍفَة ثَدُ ٍ دٍػت داسًذ اص آة لشاس وٌٌذ

لؽجی المبیی )لحظِ ای ( ؿىل هی گیشد ٍ ایي  –هی وٌٌذ ٍ ثیي آى ّب ًیشٍّبی غیش لؽجی غیش لؽجی  ٍ یب لؽجی المبیی 

 هیـَد .)ػلت اصلی( ی(هیؼل یب ّشم هیؼل غـب ػلَل) یب خبرثِ ثبػث ایدبد حبلت وشٍی

اػت ٍ آة ّن ًوی تَاًذ اص یه وبهال ًبپبیذاس صَست خؽی لشاس ثگیشًذ  َلیپیذ ثِ ایي وِ هلىَل ّبی فؼف اًشطیتیه اص ًظش-4

ؼشف صًدیشُ ثِ ؼشف دیگش حشوت وٌذ ٍ ایي صًدیشُ ّبی ؼَیل فؼفَلیپیذی هبًغ حشوت آصاداًِ آة هی ؿَد ٍ  لشاس گیشی 

 آة )لؽجی( دسوٌبس اػیذ چشة )غیش لؽجی ( یه حبلت ًبپبیذاس اػت.

 غشبء داریم کٍ ثٍ ترتیت فراياوی ثٍ شکل زیر است:فسفًلیذ در اصلی وًع  5: *

 فؼفب تیذیل وَلیي )ثِ ػش فؼفبت وَلیي هی چؼجذ.( -1

 تیذیل اتبًَل آهیي)الىل آهیي داس( )ثِ ػش فؼفبت اتبًَل آهیي هی چؼجذ( فؼفب -4
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 فؼفب تیذیل ػشیي) ثِ ػش فؼفبت ػشیي هیچؼجذ( -9

 ةَصیي )الىل آهیي داس ( + اػیذ چشػشاهیذ4 اػفٌگ←اػفٌگَ هیلیي)فؼفب تیذیل وَلیي+ػشاهیذ( -2

 َصتیَل ثیغ فؼفبت4 ثِ ػش فؼفبت ایٌ PIP2فؼفب تیذیل اًیَص تیَل ثیغ فؼفبت )دی فؼفبت (  -5

 ( حبصل اص ؿىؼتي فؼفَلیپیذ، ػول فیضیَلَطیه هْوی داسد.IP3. ایٌَصیتَل تشی فؼفبت )هتصل هی ؿَد

 

َػیي اص ّیپَفیض خلفی اوؼی تَػیي ثِ گیشًذُ خَد دس غـب ػعلِ صبف سحوی هتصل هثال دس صایوبى، ثب تشؿح اوؼی ت

 IP3ٍ .. تجذیل هیىٌذ.وِ ایي  IP3سا ثِ   PIP2فؼفَلیپبص دس ػؽح داخلی غـب فؼبل ؿذُ، ٍ  )GTP-qα-ؿذُ،)ٍ ثب فؼبل وشدى

ولؼین اص داخل ؿجىِ ثِ آى سا ثبص وشدُ، دس غـب ؿجىِ اًذٍپالػن هتصل ؿذُ ،  IP3ثِ وبًبلْبی ولؼیوی ٍاثؼتِ ثِ لیگبًذ 

 .ٍ اًمجبض سحوی سٍی هیذّذ ،ػبسوَپالػن ػعلِ ٍاسد

 

  :سیبلیت غشبء

 سا هؽشح وشد. ًـبى داد وِ پشٍتئیي ّب دس غـبء ػلَل حشوت هی وٌٌذ ٍ تئَسی هذل هَصائیه ػیبل  Singelآلبی دوتش       

یىی وشدًذ دس حبلی وِ پشٍتئیي ّبی تخوه هَؽ سا ثب هبدُ ی فلَئَس  ثشای اثجبت آى آهذًذ تخوه هَؽ سا ثب تخوه اًؼبى

ػٌت لشهض ٍ پشٍتئیي ّبی تخوه اًؼبى سا ثب هبدُ ی فلَئَس ػٌت ػجض سًگ آهیضی وشدًذ . پغ اص تشویت غـبء ایي دٍ ػلَل 

ذ دس صَستی وِ پغ اص تشویت ثؼذ اص هذتی دیذًذ وِ پشٍتئیي ّبی لشهض ٍ ػجض ثِ ؼَس یىٌَاخت دس غـبء ػلَل تَصیغ ؿذُ اً

غیش یىٌَاخت ثَدًذ ٍ ًتیدِ گشفتٌذ وِ خَد فؼفَلیپیذ ّبی غـبء ثبثت ًیؼتٌذ ٍ دس ؼَل غـبء خبثِ خب هی ؿًَذ ٍ دس ٍالغ 

 ػیبل ّؼتٌذ.

 الیِ ؿذى غـبء هی ؿًَذ  4َة ثبػثوشد دسػت اػت وِ ًیشٍ ّبی ّیذسٍفثیبى  Singelدوتش 

 هلىَل ّبی فؼفَلیپیذ ًتَاًٌذ اص یه ػوت غـبء ثِ ػوت دیگش غـبءخب ثِ خب ؿًَذ. ایي دلیلی ثش ایي ًوی ؿَد وِ

Oxytocin  
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 اوًاع حرکت َبی دیىبمیکی  فسفً لیپیذ َبی غشبء

  (ثِ ػوت ساػت ٍ چپ)حشوت هلىَل ّبی فؼفَلیپیذ دس دٍ ػَی غـبءfusionLateral difحشوت دٍ ؼشفِ اص ٍػػ    -1 

 ثبس دس ثبًیِ دٍس خَد هی چشخٌذ.577بسیَتی ٍحتی ػلَل ّبی خبًَسی فؼفَلیذ ّب حشوت دٍساًی 4 دس ػلَل ّبی پشٍ و -4

  غـب ثِ ثشگچِ ثبالیی غـباص پبییي ثِ ثبال ٍ اص ثشگچِ ی پبییٌی  

flap-:Flip  یه ثبس دس ػبل اتفبق ثیفتذ )هی تَاًذ تىی یب چٌذ تبیی ثبؿذ(.وِ یه حشوت ًبدس اػت ٍ هوىي اػت 

. 

 

 ثبیذ در حبلت ثبثت ي پبیذار ثمبوذ سیبلیت غشب َمًارٌ  سیبلیت غشبء:وقش کلستريل در 

 :عًامل مؤثر ثر سیبلیت غشبء

 4ّش چِ ثبالتش ثبؿذ هیضاى ػیبلیت ًیض ثیـتش اػت. دهب -1

4 دم ّبی اػیذّبی چشة هی تَاًٌذ ثِ ّن ًیشٍ ٍاسد وشدُ سا هبّیت هشثَغ ثِ صًدیشُ ّبی ّیذسٍوشثٌی اػیذ ّبی چشة-4

 وٌٌذ ٍ یب دس ثشخی حبالت ایي ًیشٍ ووتش اػت ٍ یىذیگش سا دفغ هی وٌٌذ وِ ساحت تش حشوت وٌٌذخزة 

 ؼَل صًدیشُ ّبی ّیذسٍوشثٌی اػیذ چشة -1←ایي هبّیت ثِ دٍ ػبهل ثؼتگی داسد4

 اؿجبع ٍ غیش اؿجبع ثَدى صًدیشُ ّبی اػیذ چشة  -4←                                              

 پیًَذ دٍگبًِ 9ٍ لیٌَلئیه    4پیًَذ دٍگبًِ     لیٌَئیه  1ٍ اؿجبع   اٍلئیه اػیذ     وشثٌی 12بسیه اػیذ   اػتئ

4ّش چِ ؼَیل تش ثبؿذ خزة ثیـتش هی ؿَد چَى ثیي اػیذ ّبی چشة دٍ فؼفَلیذ هدبٍس پیًَذّبی طًل زوجیرٌ-1

دس ًتیدِ ًیشٍّبی خزثی ٍ خبصیت ٍیؼىَصیتِ ثیي اػیذ لؽجی المبیی ایدبد هی ؿَد –غیشلؽجی غیشلؽجی یب لؽجی المبیی 

ّبی چشة ثبغـبء افضایؾ ؼَل آى ثیـتش هی ؿَد ٍ ثب افضایؾ تؼذاد وشثي ایي پیًَذ ّب لَی تش اػت دس ًتیدِ ػیبلیت غـبء 

 ووتش هی ؿَد.

اػیذ چشة ثیـتش ثبؿذ ثبػث غیش اؿجبع ثَدى یب ؿىؼتگی صًدیش ّبی اػیذ چشة 4 ّش چِ تؼذاد پیًَذ دٍگبًِ دس صًدیشُ  -4

گیشد ٍ ثِ ػٌَاى یه ساثػ فؼفَلیپیذّبی هدبٍس سا ثِ ّن هتصل هی وٌذٍ ثذیي ؼشیك ثبػث وبّؾ  دٍس ؿذى فؼفَلیپیذ

 ػیبلیت غـبء هی ؿَد .ولؼتشٍل یه چشثی اػت وِ اص یه 
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ثِ آى هتصل  --اسد هِ ػبهل  تـىیل ؿذُ اػت . یه ػش لؽجی دحلمِ ای ثِ ًبم ػیىَپٌتبًَ پشّیذسٍفٌبى تشى  2ّؼتِ ی

 الىلی OHؿذُ ٍ ثِ ػش غیش لؽجی آى یه دم اػیذ چشة هتصل اػت یؼٌی یه هلىَل 

 ی پبتیه اػت.آهف 

ولؼتشٍل دس ٍالغ ثیي فعبّبی خبلی وِ پیًَذ ّبی دٍ گبًِ ثیي فؼفَلیپیذّب ایدبد وشدُ اًذ لشاس هیگیشًذ ٍ ثب اتصبل دٍ 

% ٍصى غـبء سا ولؼتشٍل تـىیل دادُ وِ دس ؿشایػ هختلف ون ٍ 47ء ون  هی وٌذ .حذٍد فؼفَلیپیذ هدبٍس اص ػیبلیؼت غـب

 صیبد هی ؿَد .

ٍ ػلَل ثشای اثجبت ًگِ داؿتي ػیبلیت ٍ خجشاى  اگش ػلَل اص یه هحیػ گشم ثِ هحیػ ػشد ثشٍد ػیبلیت ون هی ؿَدهثال 

 تب ایي وبّؾ ػیبلیت سا خجشاى هی وٌذ. ّؾ هی دّذیؼٌی هیضاى آى سا دس غـبء وبایي حبلت اص ولؼتشٍل ووه هی گیشد 

هذتی پیؾ پضؿىی ثِ هٌبؼك لؽجی سفت ٍ سٍی افشاد هؼي اػىیوَ ثشسػی اًدبم داد ٍ هـبّذُ وشد وِ هیضاى ثیوبسی ّبی 

 .للت ٍػشٍق دس افشاد اػىیوَ ثِ هشاتت ون تش اػت .حذع صد وِ ایي ثِ ًَع هبدُ غزایی وِ هصشف هی وٌٌذ ثش هی گشدد 

اػتفبدُ هی وٌٌذ وِ ولؼتشٍل دس ثذى آى ّب ووتش اص ػبیش هبّی ّبػت صیشا دس آة ایي افشاد ثیـتش اص هبّی ّبی ػشد آثی 

ػشد وِ ػیبلیؼت غـبء ون هی ؿَد ػلَل ّبی آى ّب ثشای خجشاى ایي حبلت هیضاى ولؼتشٍل غـبء سا وبّؾ هی دّذ تب ثِ 

 حفظ وٌٌذ پغ دس ػیبلیؼت ثیفضایٌذ ٍ آى سا دس همذاسهؼیٌی 

ػلَل ّبی خبًَسی هیضاى ولؼتشٍل ػیبلیت غـبء سا تٌظین هی وٌذ ٍلی دس ثبوتشی ّب وِ دس ولؼتشٍل ٍخَد ًذاسد هبّیت 

 صًدیشُ ّبی اػیذ چشة یؼٌی ؼَل ٍ تؼذاد پیًَذ دٍگبًِ ػیبلیت غـبء سا تٌظین هی وٌذ.

ی حفظ ػیبلیت غـبء دس حبلت ثبثت تؼذاد پیًَذ ّبی دٍگبًِ یؼٌی ثِ ؼَس هثبل اگش ثبوتشی اص هحیػ گشم ثِ هحیػ ػشد ثشا

ثیـتش تَلیذ هی ؿَد ٍ ؼَل صًدیشُ ّبی اػیذ چشة وبّؾ هی یبثذ. ثشای هثبل دس هحیػ ػشد هیضاى اػیذ لیٌَلٌیه ثیـتش 

 هی ؿَد.

 4 استثىبء مذل مًزائیک سیبل غشبء را وقض می کىذ2

لشاس داسد وِ ثبیذ ثبثت ثوبًذ ٍ خب ثِ خب ًـَد صیشا دس هدبٍست آى اًتْبی  دس غـبء ػلَل ػعلِ ٍ ػپتَس اػتیل وَلیي -1

ػصت لشاس داسد وِ ثبثت اػت ٍ حشوت ًوی وٌذ . اص اًتْبی ػصت اسادی اػتیل وَلیي آصاد هی ؿَد وِ ثِ گیشًذُ ی خَدؽ 

 هتصل ؿذُ ٍ ثبػث ایدبد پیبم ػصجی دس ػلَل ػعالًی هی ؿَد. 

 غـبء ػلَل هثل گیشًذُ ّبی اػتیل وَلیي ًجبیذ خب ثِ خب ؿًَذ. پغ پشٍتئیي ّبی خبصی دس

 کٍ مبوع ایه جب ثٍ جبیی می شًد : عًاملی #

ثشای ایي وِ پشٍتئیي ّب خبثِ خب ًـًَذ ثبیذ فؼفَ لیپیذ ّبیی وِ دس اؼشاف ایي پشٍتئیي ّب ّؼتٌذ پیًَذ ّبی خیلی هحىوی 

یي هىبى هیضاى ولؼتشٍل ثبال ؼَل صًدیشُ اػیذ چشة صیبد ٍ تؼذاد پیًَذ ّبی ثب اؼشاف داؿتِ ثبؿٌذ .ثشای تحمك ایي اهش دس ا

 دٍگبًِ  ون تش اػت .

هثال اػیذ چشة اػفٌگَهیلیي وِ ؼَل صًدیشُ آى صیبد اػت دس ایي هحل ثِ وبس هی سٍد. پغ پشٍتئیي ّب دس دسیبیی اص 

   tpid rafLi       آى اؼشافّبی  تئیي ّب ٍ لیپیذفؼفَلیپیذ ّبی ػیبل ثِ ؼَس ثبثت هی هبًذ ثِ ّویي ػلت ثِ ایي پشٍ

(raftی)هی گَیٌذ. ؼٌی وله لبیكt    
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    2- دس ثیي ػلَل ّبی پَؿـی لَلِ ی گَاسؽ اتصبالتی ثِ ًبم اتصبل هحىن Tight junction ٍخَد داسد 

وِ دس ّیچ حبلتی خب ثِ خب ًوی وِ دس ٍالغ  پشٍتئیي ّبیی ّؼتٌذ وِ ػلَل  ّبی هدبٍس سا ثِ ّن هتصل هی وٌذ  ثِ ؼَسی 

ٍ هبًغ اص آى هی ؿًَذ وِ پشٍتئیي ّب دس غـبء یه ػلَل اص گَاسؽ اص ًبحیِ سأػی ثِ ًَاحی خبًجی ٍ پبیِ ای ٍ ثش ػىغ ؿًَذ  

 خبثِ خب هی ؿًَذ .

 پغ ایي دٍ ػبهل ػیبلیت غـبء سا ًمط هی وٌٌذ 4

1 -Lipid raft     

 2 -Tight junction  
 

 


