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مواضيع الدراسة

Site of hematopoiesisمكان تكون الدم•
 Hematopoietic stemالخاليا السلف و الجذعية المكونة للدم•

& progenitor cells
Bone marrow stromaسدى نقي العظم •
Hematopoietic growth factorعوامل النمو المكونة للدم •
Stem cell plasticityالخلية الجذعية( لدونة)تكيفية •
Apoptosis( الموت الخلوي المبرمج ) اْستِماتَة الخاليا •
•Growth factor receptor and signal transduction

إشاري( تبييغ ) مستقبالت عوامل النمو و تََحاّس 

Adhesion moleculesجزيئات االلتصاق •



اعتالل العقد اللمفية

أمام األذن

تحت زاوية الفك السفلي 

النكفية

الرقبية األمامية 

الرقبية الخلفية 

فوق الترقوة 

تحت الذقن

الفخذية

الحفرة المأبضية 

اإلبطية 

فوق الترقوة

األريبة

فوق البكرة

القصة

الفحص



فحص الطحال

حرك اليد لألعلى من الحفرة الحرقفية اليمنى باتجاه الربع العلوي من البطن



العنق و اإلبط, الرأس

األقدام 

المفاصل 

البطن

األيدي

النبض

الفم 

العين

الملتحمة

قعر العين

ضخامة اللثة 



Bloodالدم 

:يتكون منconnective tissueمتحرك الدم نسيج ضام ◼

◼Cellsالخاليا

 Extracellular Matrixالمسندة خارج الخلوية◼

,من وزن الجسم% 8-7يشكل , درجة38حرارته , أكثف من الماء◼

PH= 7,4حامضي , ذو طعم معدني



Components of Whole Blood

مكونات الدم الكامل



Bloodالدم 

الكريات الحمر 

البالزما

الكريات البيض



Hematopoietic Systems

األجهزة المكونة للدم

◼Reticuloendothelial System
البطانيالجهاز الشبكي 

:يتكون من◼
 Endothelial Cellsالخاليا البطانية◼

Monocyte Derivativesالوحيدات من الخاليا الناشئة ◼

Hepatocytesالخاليا الكبدية ◼

:فييتوضع◼
 Bone Marrowنقي العظم◼

Liverالكبد ◼

 Spleenالطحال◼

 Blood Vesselsاألوعية الدموية◼



Hematopoietic Systems

األجهزة المكونة للدم

◼Reticuloendothelial System
الجهاز الشبكي البطاني◼

Rolesدوره ◼

تشكيل خاليا مكونة للدم جديدة◼

تشكيل خاليا نسيج ضام جديدة◼

 Cleaning up old circulatingالتخلص من الخاليا الهرمة الجائلة◼

cells

 Control of iron metabolismالتحكم باستقالب الحديد◼



Bone Marrow نقي العظم

المكان التقليدي لتكون الدم ◼



Thymus التيموس

Child Thymus
(in adult it’s mostly fat)



Spleenالطحال 



Spleenالطحال 



 Liverالكبد

We’ll talk more

about the liver

next term



: النسج المكونة للدم

ألسابيع ضمن الكيس المحي الجنيني خالل ستة ايبدأ تكوين الدم ◼

ي  حيث تتكون طالئع الكريات الحمر الباكرة  ف, األولى

.لوذلك ابتداًء من األسبوع األول من الحم, الجزر الدموية

ر من األسبوع السادس حتى الشهر السادس إلى السابع تهاج◼

لخاليا حيث يتم إنتاج ا, الخاليا الجذعية إلى الكبد والطحال

(.  أرومات حمر و طالئع البيض, نواءات), الدموية البدئية



,  العظمومن ثم يتحول تكوين الدم باتجاه مقره النهائي في نقي◼

وهو الموقع األساسي لتكوين الـدم  طوال الحياة في الشخص

.الطبيعي

ـذا النقي تحتوي جميع العظام الجنينية على ه, في الحياة الباكرة◼

وعند . لكن يستبدل تدريجياً مـع تقدم العمر, العظمي المتجدد

)الكهول اليتواجد النقي الفعال سوى في العظام المسطحة 

بة وفي النهايات القري( األضالع , الحوض, الفقرات, القص

.للفخذ والعضد



Site of hematopoiesis أماكن تكون الدم
AGE العمر SITE الموقع

Fetus: 0-2 months Yolk sac الكيس المحي

2-7 months Liver, spleen الكبد و الطحال

5-9 months Bone marrow نقي العظم

Infants Bone marrow, practically all bones العظام

Adults Vertebrae, ribs, sternum, sacrum and 
pelvis, proximal ends of femur

ثم تنتقل تتوضع الخاليا المتطورة الدموية خارج الجيوب الوريدية لنقي العظم•

دوران األوعية marrow microcirculationالخاليا الناضجة إلى هذه الجيوب 

generalالدقيقة في النقي        الدوران الدموي العام circulation
pluripotent stem cellيبدأ تكون الدم من الخلية الجذعية متعددة القدرات.



Peripheral Blood Smear
لطاخة الدم المحيطية





Bone Marrow Aspiration
بزل نقي العظم



Bone Marrow Biopsy
خزعة العظم













:لمحة فيزلوجية عن تكون الدم

ن تكون الدم هو العملية التي تحدد تطور مجموعة واسعة م•
.المكونات الخلوية للدم

رية تنتج العناصر المكونة للدم المحيطي عن عملية تطو •
.  معقدة ومنظمة

 Pluripotent Stem)تقوم الخلية الجذعية متعددة الكمون •

cell )الوقت وفي, تيابالحفاظ على ذاتهـا بعملية التجدد الذ
سـل لتكوين نفسه تبدأ باالنخراط في عملية تمايز متعددة السال

الخاليا المتخصصة الناضجة كما في الشكل التالي 



الخلية الجذعية 

الخاليا السليفة 

المتخصصة



الخلية الجذعية الدموية متعددة القدرات

السالئف النقوية المشتركة السالئف اللمفية المشتركة



مآل و هجرة الخاليا الدموية الناضجة



Stem CELL الخلية الجذعية

ن خلية دموية وخلية جذعية واحدة قادرة على إعطاء ملي•
ً 20ناضجة بعد  انقساماً خلويا

تاج قادرة على االستجابة لحاثات النمو النقوية مع زيادة إن•

.سلسلة خلوية واحدة أو أكثر حين الضرورة

self-renewalقادرة على تجديد نفسها •



• SC has the capability of self-renewal →
cellularity remains constant in a normal 
healthy steady state.



Stem Cell Plasticity
لدونة الخلية الجذعية

• Embryonic SC الخلية الجذعية المضغية

→ totipotent كاملة القدرات→ generate 
all tissues تولد كل األنسجة.

• Evidence → adults SC (in different 
organs) → pluripotent متعددة القدرات.

• Bone marrow نقي العظم:

– Hematopoietic SC

– Mesenchymal SC → clinical application 
→ th/mesenchymal disease أمراض

النسيج الضام 



Pluripotent(ial) Hematopoietic Stem Cell
الخلية الجذعية المكونة للدم متعددة اإلمكانيات

• Give rise to the separate cell 
lineage

• Exact phenotype unkown →
immunological testing: CD34+, 
CD38-

• Appearance ~ small/medium 
size lymphocyte

• Cell differentiation occurs from 
the stem cell down the 
erythroid, granulocytic and 
other lineages via the
committed hematopoietic 
progenitors cells → restricted 
in their developmental 
potential.



ا تنضج فبينم. بشكل هرمي منظم للغايةيسير التكون الدموي •

تعاني , وعيةالعديد من الخاليا البدئية تحت تأثير سيتوكينات ن

وجهـة العديد من االنقسامات الخلوية وتصبح خاليا سلفية م
.دد الذاتيباتجاه سلسلة واحـدة، وتفقد أيضاً قدراتها على التج

وعية تتحول هذه الخاليا من خاليا غير ن, من الناحية الشكلية•

ون مشـبهة باألرومات إلى خاليا يمكن تمييزها عن طريق الل

.  والشكل والمحتوى النووي والحبيبي

ة الخاليا وظيفياً مستقبالت سطحية مميزتكتسب هذه 

.  وتستجيب لإلشارات النوعية



Hematopoietic Stem & Progenitor Cells
الخاليا السليفة و الجذعية المكونة للدم



مزيد وتعاني المحببات والخاليا الحمر اآلخذة بالنضج من ال•

في حين تهاجر. من االنقسامات الخلوية في نقي العظم

يد من اللمفاويات إلى التيموس والعقد اللمفاوية من أجل المز

.  التطور

نقسام تتوقف النواءات عن االنقسام الخلوي بينما تتابع اال•
.النووي

ريات وفي النهاية تتحرر هذه الخاليا من النقي علـى شكل ك•

 ً ,  داتوحي, محببات,  إلى خاليا بدينة, حمر ناضجة وظيفيا
.بالعات وصفيحات, حمضات



Bone Marrow Stroma سدى نقي العظم

طورهابيئة مناسبة لنمو الخلية الجذعية و ت•

stromalتتكون من خاليا سدوية•
cells + شبكة أوعية دقيقة

microvascular network

 Stromalالخاليا السدوية
cells

adipocytesالخاليا الشحمية•
Fibroblastاألرومات الليفية •
Reticulumالشبكية •

Endothelial cellsالبطانية 
Macrophagesالبالعم •

Extracellular molecules:
• Collagen
• Glycoprotein (fibronectin, 

thrombospondin)
• Glycosaminoglycans

(hyaluronic acid & 
chondroitin derivates)

• Growth factors → for cell 
survival

تفرز



Hemopoietic Growth Factors
حاثات النمو المكونة للدم

 Glycoprotein hormonesالهرمونات البروتينية السكرية•
و وظيفة تنظم تكاثر و تمايز الخاليا الجذعية المكونة للدم

.خاليا الدم الناضجة

الهدف تتواسط التأثيرات الحيوية لحاثات النمو على الخاليا•
.مستقبالت نوعية

Actتعمل :•
 cell-cellخلية–في المكان الذي تنتج فيه بواسطة االتصال خلية –

contact.

.Circulate in plasmaتنتقل في البالزما –



Hemopoietic Growth Factors(HGF)
حاثات النمو المكونة للدم

صق بها ترتبط بالمسندة خارج الخلوية فتشكل أعشاشاُ تلت•
الخاليا الجذعية و الخاليا المكونة للدم متعددة اإلمكانيات

Major sourcesالمصادر الرئيسية •

T-lymphocytesاللمفاويات التائية –

Monocytes & macrophagesالوحيدات و البالعم –

Stromal cellsالخاليا السدوية –

يصنع في الكليةErythropoietin :90%االريثروبويتين •

معظمه يصنع في الكبد:Thrombopoietinالثرومبوبويتين •



Leukopoiesis →also stimulates by endotoxin
ا  يحرض تكون الكريات البيض بالذيفانات الداخلية أيض

االنترلوكين
المستضد 

الذيفان الداخلي

اللمفاويات التائية

الوحيدات



المميزات العامة لحاثات النمو النقوية و اللمفية

.يعمل بتركيز منخفض جداً Glycoproteinبروتين سكري •
hierarchically.(هرمي ) يعمل بشكل تراتبي •
.تنتجها أنماط خلوية عديدة•

.يؤثر في أكثر من ساللة خلوية واحدة•

.النتهائيةو كذلك على الخاليا الوظيفية ا, فعالة في الخاليا الجذعية و السلف•

.تبدي تداخالت تآثرية و إضافية مع حاثات النمو األخرى•

.  تعمل غالباً على المكافئات الورمية للخاليا الطبيعية•

تمايز proliferation ,تكاثرMultiple action:أفعال متعددة•
differentiation,نضج, maturation تفعيل وظيفيfunctional

,activation  الوقاية من االستماتة. prevention of apoptosis





Hematopoietic 
Growth Factor
حاثات النمو المكونة

للدم

Site of action موقع الفعل HGF حاثات النمو المكونة للدم

Stromal cell IL-1, TNF

Pluripotential stem cell Stem cell factor (SCF), Flt ligand (Flt-L)

Multipotential progenitor cell IL-3, GM-CSF, IL-6, G-CSF, thrombopoietin

Committed progenitor cell G-CSF*, M-CSF, IL-5 (eosinophil-CSF),
erythropoietin, thrombopoietin*



ة العالقةةةة بةةةا بةةةي  الخليةةةالشحححك  يوضححح 

لية الجذعية بتعددة الكمون و المراحل التا

الخاليةا ب  بختلف السالسل التةي نتتيةي ب

عوابةةل ونةةيرير السةةيتوتتيال والالتاضةةجة 

المحرضةةةة للتمةةةو لةةةي بختلةةةف براحةةةل 

لفة بة  حيث نتتج بيئة التقي المؤنطورها 

ة البالعةةةةال والخاليةةةةا البطانيةةةةة وا نسةةةةج

ضةةةة الشةةبكية الليفيةةةة تةةل العوابةةةل المحر

) عةةال للبالعةةال  و للجملةةة التقويةةة و للبال

GM-CSF  ) و عابةةةةةةل سةةةةةةتيل(SF )

 و داخلةيكاستجابة لتحريض محن ييفحان 

بةةة  1ا نترلةةةوتي  TNF/1L1نفاعةةةل 

ا تةةذلا الخاليةة, العابةةل التسةةجي التخةةر 
IL5و GM-CSF,1L-3التائيةة نتةتج 

وتما ,IL1تاستجابة ضدية  و نحريض 

يالحةةةن هتةةةال نةةةداخل لةةةي نةةةيريرال هةةةذ  

 وليةة السيتوتيتال لي بختلف المراحةل ا

. مطلوبواالنتيائية حتى يتحقق التطور ال



Apoptosis االستماتة

:Homeostasisاالستتباب •
cell destructionتقويض الخاليا  ↔ production cellإنتاج الخاليا

تقود يطلق تفعيل بروتينات داخل خلوية عملية منظمة للموت الخلوي     •
الموت الخلوي

Morphologicallyمن الناحية الشكلية• :
– Cell shrinkage  انكماش الخلية

– Condensation of nuclear chromatin النوويالكروماتينتكثف 

– Fragmentation of the nucleus تجزؤ النواة

– Cleavage of intranucleosomal DNA  انشطار الدنا داخل صبغيات النواة

تطور وعملية هامة للمحافظة على استتباب النسيج في تكون الدم •
.اللمفاويات



Pathway of apoptosis مسلك االستماتة



Growth Factor 
Receptors & Signal 

Transduction

Control hematopoiesis by growth 
factors:
• Factors acts on cells expressing 
the 
corresponding receptors.

• Binding of GF to its receptor 
activates 

by JAKs → then phosphorylate 
STATs  

which translocate to the nucleus 
and 

activate transcription of specific  
genes



Adhesion Molecules جزيئات االلتصاق

Glycoproteinمواد بروتينية سكرية •

الكريات البيض إلى المكونات ,يتواسط ارتباط الطالئع النقوية•
:المختلفة  للمسندة خارج الخلوية إلى

Endotheliumالبطانة –

Other surfacesالسطوح األخرى –

Each otherكل باآلخر –

.طعلى الكريات البيض توجد مستقبالت تتفاعل مع الروا•

غلوبولين main families 3:ثالث عائالت رئيسية•
Immunoglobulinintegrin ,selectinsمناعي ,





Cells and Cell Functions

الخاليا ووظائفها

Red Blood Cellكريات الدم الحمر ◼

Transportالنقل ◼

◼Oxygen

◼Carbon Dioxide

◼Protons

◼Large Proteins by Cell Surface Receptors



Cells and Cell Functions

الخاليا ووظائفها

Red Blood Cellكريات الدم الحمر ◼

Metabolismاالستقالب ◼

 Acid-Base Metabolismاالستقالب القلوي الحامضي◼

◼Repair of Oxidative Stress

◼Repair of Reductive Stress

◼Catabolism of neurohormones



Cells and Cell Functions

 White Blood Cellsالكريات البيض◼

 Body Repairترميم الجسم◼

◼Wound Healing

◼Scar Maturation

 Metabolismاالستقالب◼
◼Control of blood ECM (regular, acute inflammatory, 

chronic inflammatory)

◼Control of body Iron stores



Cells and Cell Functions

Plateletsالصفيحات ◼

Coagulationالتخثر ◼

Anticoagulationمضادات التخثر ◼

 Thrombolysisانحالل الخثرة◼

Inflammationااللتهاب ◼

 Wound Healingشفاء الجروح◼



Extracellular Matrix

المسند خارج الخلوي

Plasma versus Serumالبالزما و المصل ◼

Fibrinogenالفيبرينوجين Clotting Factors,عوامل التخثر ◼

Protein Electrophoresisرحالن البروتينات الكهربي ◼

مسؤول عن الضغط الجرميAlbuminاأللبومين ◼

 Globulinsالغلوبولين◼

◼Alpha-1, Alpha-2, Beta-1, Beta-2

◼ “Gamma”-globulins (immunoglobulins)



Plasma Functions

وظائف البالزما

التخثر و االلتهاب◼

  Transportالنقل◼

◼The ECM that does not rely just on diffusion

 Nutrients and Wastesالمغذيات و الفضالت◼

 (Endocrine, Neuroendocrine, Immune)االشارات◼

Cellsالخاليا ◼

Metabolismاالستقالب ◼



Any questions?








