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سلَلي يَكبريَتي ثِ دليل هطبثْت در ثسيبري اس سبسٍكبرّبي سيستي هبًٌذ رضذ، تكثيز ٍ تغذيِ ٍ  هخوزّب، ايي هَجَدات تك    

ثبضٌذ. ثي ضك،  حققبى علَم سيستي هيّبي هٌبست هطبلعبتي هَرد پذيزش ّوِ ه تز، ثِ عٌَاى هذل هتبثَليسن ثب هَجَدات يَكبريَت عبلي

ّبي درگيز در  ضذى هكبًيسن ّب ٍ صًَم ٍ رٍضي تز سبختوبى كزٍهَسٍم ّبي سلَلي، ضٌبخت دقيق آضٌبيي ّز چِ ثيطتز ثب سبختوبى ٍ اًذاهك

، پوت ٍسبكبرٍهيسسضيشٍ  سزٍسيِ سبكبرٍهيسسهسيزّبي پيچيذُ رضذ، توبيش ٍ هزگ سلَلي اس طزيق هطبلعِ هخوزّب ثِ ٍيضُ دٍ هخوز 

 علَم هختلفي چَى ثيَضيوي، ثيَلَصي سلَلي ٍ هَلكَلي، صًتيك ٍ در حبل حبضز ثيَتكٌَلَصي را هتحَل كزدُ است.

ّب ٍ ثعضي اس  ّب، ٍاكسي ّبي اٍليِ ٍ ثبًَيِ ثسيبر ارسضوٌذ هبًٌذ آًشين ّبي تَليذي هتبثَليت اّويت صٌعتي هخوزّب ثِ عٌَاى هبضيي

ّب در حَسُ  ّب ٍ ًبٌّجبري اي هَلكَلي ثسيبري اس ثيوبري ّبي پبيِ ضذى هكبًيسن اس يك طزف ٍ ًقص آًْب در رٍضيدارٍّبي ًَتزكيت 

 سلَلي فزاتز ثزدُ ٍ ثِ يك حبهي ثطز تجذيل كزدُ است. پشضكي اس طزف ديگز، هخوزّب را اس سطح يك هيكزٍارگبًيسن تك سيست

ّبي هختلف تغذيِ ٍ هتبثَليسن، سبسٍكبرّبي  ضص فصل ثِ ثزرسي سبختوبى سلَلي هخوز، جٌجِصفحِ ٍ  584در  حبضزكتبة 

 پزداسد. كٌٌذُ در رضذ ٍ تقسين سلَل هخوز ٍ در فصل پبيبًي اّويت ثيَتكٌَلَصي هخوز هي دخبلت

ختصبصي ثِ هخوز ثپزداسًذ، كتبة حبضز ّبي داخلي كِ ثِ صَرت ا ثَدى تأليفبت ٍ تزجوِ هتزجوبى ايي كتبة ثز ايي ثبٍرًذ كِ ثِ دليل كن

... خَاّذ ثَد. اس سَي ديگز كتبة حبضز يستي، ثيَلَصي سلَلي ٍ هَلكَلي ، قبرچ ضٌبسي ٍ هٌجع هعتجزي ثزاي داًطجَيبى ٍ اسبتيذ علَم س

افيك پزٍتئيي، غطبءّبي ّبي سيستي چَى تز ّبي سيستي هخوز، هزٍر جبهعي ثز ثسيبري اس پذيذُ عالٍُ ثز پزداختي ثِ ثسيبري اس جٌجِ

 ّبي تٌظين آى ٍ هزگ سلَلي دارد.  سلَلي ٍ راُ ثيَلَصيك ٍ اًتقبل هَاد، چزخِ
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