
 تار عنکبوت

 سشضبس گلیسیي، ٍ آالًیي اسیذّبی آهیٌَ اص پشٍتئیي ایي. است ضذُ سبختِ فیجشٍئیي ای سضتِ پشٍتئیي اص عٌکجَت تبس

 ای صهیٌِ دس صفحبت ایي. اًذ یبفتِ آسایص ثتب صفحبت صَست ثِ پشٍتئیي، ایي سبصًذُ پپتیذی پلی ّبی سضتِ ثیطتش. است

 ٍ اًذ پیچیذُ ّن ثِ صیبدی ًظوی ثی ثب آلفب ّبی هبسپیچ. اًذ گشفتِ جبی آلفب صفحبت صَست ثِ اسیذ آهیٌَ ّبی سضتِ اص

 صیبدی همذاس کِ است ایي عٌکجَت تبس جبلت ّبی ٍیژگی اص یکی. ضَد هی تبس سبًی کص خبصیت ثبعث ًظوی ثی ّویي

 .کٌذ هی هحبفظت آى اص ّب لبسچ ٍ ّب ثبکتشی حولِ ثشاثش دس کِ داسد لبسچ ضذ ٍ ثبکتشی ضذ هَاد ٍ ًوک

 

  تبس تَلیذ ًحَُ

 دس. داسًذ ٍجَد سیسی تبس هجبسی عٌکجَت دس. کٌذ هی استفبدُ خَد اثشیطن پشٍتئیي حالل عٌَاى ثِ آة اص عٌکجَت

 لسوت ایي دس. کٌٌذ هی تشضح سا تبس سبصًذُ پشٍتئیي کِ داسًذ ٍجَد تشضحی ّبی غذُ هجشا، ّش اثتذای ثخص

 فعبالًِ پشٍتَى، ّبی پوپ هجشا، دٍم ثخص دس. داسًذ هبیع ثلَس حبلت ٍ ٍسًذ غَعِ آة حالل دس پشٍتئیي ّبی هلکَل

 کبستِ هبیع ثلَس دٍستی آة خبصیت اص هحیظ، ایي دس کٌٌذ هی اسیذی جبسا آى ٍ تشضح هجشا دسٍى ثِ سا+ H ّبی یَى

. ضًَذ هی ثشداضتِ هجشا اص Na+/K+ATPase پوپ کوک ثِ ٍ جذا تبس اثشیطن اص آة ّبی هلکَل ًتیجِ، دس. ضَد هی

 ٍاسد هبیع ثلَس ثِ هجشا دیَاسُ ٍ عمت اص کِ ًیشٍیی ًتیجِ دس. ضَد هی تش ثبسیک خَد اًتْبی دس تبسسیسی هجشای

 ثخص. کٌٌذ هی پیذا تشی جبهذ حبلت آة ّبی هلکَل ثشداضت ثب ٍ گیشد هی خَد ثِ هبًٌذی سضتِ ضکل ثلَس ایي ضَد، هی

. کٌذ هی عشف ثش سا آى ثبضذ، داضتِ هطکل تبس پیَستگی کِ صَستی دس ٍ داسد سا کیفیت کٌتشل هشکض ًمص هجشا ثعذی

 گیشد، هی خَد ثِ تشی جبهذ حبلت تبس ثخص، ایي دس چَى. است ضذُ سیسیذُ تبس خشٍج هحل هجشا، اًتْبیی ثخص

 .ضَد تسْیل تبس خشٍج تب کٌٌذ هی هجشاتشضح داخلی سغح ثِ سا ای کٌٌذُ لغضًذُ هَاد ای ٍیژُ ّبی غذُ

 

  عٌکجَت تبس کبسثشدّبی

 ثشخی سٍ ایي اص. است پزیش اًعغبف ٍ سجک ثسیبس فَالد ثب همبیسِ دس ایي، ٍجَد ثب. است تش هحکن فَالد اص عٌکجَت تبس

 سا ۷۴۷ ثَئیٌگ یک آى ثب ٍ. سبخت تَسی آى اص تَاى هی کِ است هحکن لذس آى فَالد ایي. اًذ ًبهیذُ صًذُ فَالد سا آى

 کبسثشدّبی ایي، ثٌبثش. کشد تْیِ لجبس آى اص تَاى هی کِ است پزیش اًعغبف ٍ سجک لذس آى حبل، عیي دس ٍ کشد هتَلف

 .است صیبد صٌعت ٍ پضضکی دس آى

 

 



  پضضکی دس کبسثشد

 ٍ هصٌَعی سثبط ٍ صسدپی جشاحی، ًخ تْیِ ثشای آى اص تَاى هی پزیشی، اًعغبف حبل عیي دس ٍ هحکوی دلیل ثِ

 تبس حفبظت ثشای عٌکجَت صیشا. داسد ًیض پبًسوبًی ٍ کٌٌذُ عفًَی ضذ ًمص عٌکجَت تبس. ثشد ثْشُ جشاحی ّبی دستکص

 اص تَاى هی سٍ ایي اص. کٌذ هی آغطتِ لبسچ ضذ ٍ ثبکتشی ضذ هَاد ثِ سا تبسش ّب، لبسچ ٍ ثبکتشی ثشاثش دس خَد پشٍتئیٌی

 کشد. استفبدُ صخن پبًسوبى ثشای آى

  صٌعت دس کبسثشد

 ًجبت چتش کٌََّسدی، ثشای هحکن ثسیبس ّبی عٌبة تَلیذ

 هحکن هبّیگیشی تَسّبی تَلیذ

 ّب کَسِ ثشاثش دس همبٍم غَاصی لجبس تَلیذ

 گلَلِ ضذ لجبس تَلیذ

 عٌکجَت اص تملیذ ثب ثشتش هَاد خلك

 

 تبس تٌیذى دس ّب عٌکجَت تَاًوٌذی هغبلعِ ثب کِ ثبٍسًذ ثشایي(  UCLA)  آًجلس لس دس کبلیفشًیب داًطگبُ پژٍّطگشاى

 داًطگبُ فضب َّا ٍ هکبًیک داًطگبُ استبد ّبى، تَهبس ًظش ثٌبثشاظْبس.  ثشد پی ثْتش ٍ تش لَی هَاد تَلیذ ساص ثِ تَاى هی

 عشاحی فشایٌذ تبس، تٌیذى دس عٌکجَت لذست اص تملیذ ثب تَاًٌذ هی هٌْذسبى کسل، دس داًطگبُ استبد کَ فشاًک ٍ کبلیفشًیب

 افکي ثوت تب گشفتِ تٌیس ساکت اص سا گًَبگًَی هحصَالت کبسآیی تَاًٌذ هی ّب آى تشتیت ایي ثِ.  ثخطٌذ ثْجَد سا هَاد

 خَاظ، تغییش ثشاثش دس عٌکجَت تبس کِ دٌّذ هی ًطبى کَ پشفسَس تَسظ ضذُ اًجبم ّبی آصهبیص.  ثخطٌذ ثْجَد استلیث

 . تٌیذ آة صیش یب َّا دس سا آى تَاى هی ٍ است همبٍم العبدُ فَق

 راتی ّبی ٍیژگی.  داسًذ فشاٍاًی ّبی ثشتشی – هیکشٍى 0۰/0 حذٍد دس لغشی – آى ظشافت ٍ عٌکجَت تبس الیبف

 پشفسَس.  است جزاة ثسیبس ّستٌذ، صٌعتی ثبصاس ٍ هطتشیبى ثشای هَاد عشاحی حبل دس کِ هٌْذسبى ثشای تبسعٌکجَت

 ّن.  یبثذ هی کبّص چمشهگی کبس ایي ثب ٍلی سبخت لَی العبدُ فَق هَادی تَاى هی هعوَل عَس ثِ: »  گَیذ هی ّبى

 ٍیژگی دٍ ایي تشکیت.  یبفت خَاّذ کبّص استحکبم ٍلی سبخت ثبال العبدُ فَق چمشهگی ثب هَادی تَاى هی چٌیي

 . « هبست ّذف ضَد، هی هطبّذُ عٌکجَت تبس دس کِ گًَِ ّوبى


