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 جـامعـة الشـام الخاصـة

 كليـة الطب البشري  

 

 اخللوي واخلاليا اجلذعية واالستمواتتمايز ال
 DIFFERENTIATION, STEM CELLS, APOPTOSIS  

 مقدمة:

ة المخصبة ضاثر جنسياً من خلية واحدة هي البيتبدأ الكائنات الحية كثيرات الخاليا التي تتك

Firtilized egg  التي يحوي جينومها على مزيج وراثي لصففففففبات اواوين واوهففففففال   وه ا

ر  ة تشبه اواوين  وذلك احادثة تعالجينوم يحوي كل المعلومات الوراثية الالزمة لتكوين متعضي  

   يلي ه ه الحادثة النمو والنضفففج الجنسفففيEmbryonic developmentااهفففل التنامي الجنيني 

 . Adult organismة االغة للوصول إلى متعضي  

  إذ يطرأ على البيضفففففة المخصفففففبة اعيد  Cleavageيبدأ التنامي الجنيني امرحلة التقسفففففل 

اإلخصففاع عدد كبير من اقسقسففامات الخيطية المتتالية معطية مجموعة من الخاليا تسففمى الخاليا 

مؤلبة من وريقة  Blastula ةيلصفففف  وأ التي تشففففكل انية جنينية تعر  اا Blastomeresاوصففففلية 

عدة طبقات طبقة خلوية واحدة أو من   وقد تتألف من Blastoderm خلوية هي اوديل اوصففففففلي

يلة إلى عدد معين )يختلف ااختال  صفف  خلوية حسففا الزمر الحيواسية  عند وصففول عدد خاليا اوأ 

 ترتيا الخاليا اوصففففففلية  ي ثالا وريقاتتبدأ المرحلة الثاسية المتمثلة اإعادة  (.الزمر الحيواسية

 وهي: 

 على تماس مع الوهط الخارجي.  Ectodermالوريقة الخارجية )اوديل الخارجي(  -

 وتقع داخل الجنين.  Endodermالوريقة الداخلية )اوديل الداخلي(  -

 ين. تتوضع اين الوريقتين السااقت Mesodermالوريقة الوهطى )اوديل المتوهط(  -

ستيجة تشففففففكل المعي )ادا ة  Gastrulaن من ثالا وريقات االمعيدية الجنين المكو  يعر  

أسبوع الهضفففففل( كبراط تحيط اه الوريقة الداخلية  وق تبدي الخاليا الجنينية حتى ه ه المرحلة أية 

اختال ات شففففكلية واضففففحة  يما اينها  إق أن اقختال ات على المسففففتوو الجزيةي تكون كبيرة  إذ 

المكوسة لكل وريقة. ويبقى السففففففؤال  Cell fate ه اقختال ات الجزيةية مصففففففير الخاليا تحدد ه

 المحاضرة الرابعة عشرة 

 أ.د.آدم متوج
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جميع أسماط الخاليا المكوسة لنسفج متعضية  (الرئيسفي كيف تعطي خلية واحدة )البيضفة المخصفبة

 ؟ (كاملة

  وهي الحادثة التي تتحول Differentiationه ا السففؤال  ي حادثة التمايز يكمن الجواع ل

خلية جنينية غير متخصصة ودا  وظيبة ما إلى خلية تقوم اوظيبة واحدة محددة مع ما يرا ق   يها

 يبتها على أكمل وجه. ظذلك من تغير شكلي يضمن لها القيام او

صففففففير خلية جنينية ق يتعلق  قط االتمايز إلى أسماط خلوية مختلبة  موتجدر اإلشففففففارة  أن 

ير متمايزة طيلة  ترة حياة المتعضففففية مشففففكلة سمطاً من أسماط وإسما قد تبقى ه ه الخلية  ي حالة غ

الخاليا التي يمكنها أن تعوض الخاليا التالبة  ي سسففففففج المتعضففففففية تعر  ه ه الخاليا االخاليا 

  أو قد يكون مصففففففير ه ه الخاليا الموت  إذ يؤدي أحد Adult stem cellsالج عية لدو البالغ 

دوراً حاهففففففماً  ي  Apoptosisج والمعرو  ااقهففففففتموات أشففففففهر أسماط الموت الخلوي المبرم

وهففففنبح   ي ه ه المحاضففففرة التمايز الحباظ على حجل النسففففج واوعضففففا  وحجل الجسففففل ككل. 

 الخلوي و ي المحاضرتين الالحقتين الخاليا الج عية واقهتموات. 

الخلوي اأسه اآللية التي تغير  يها الخلية حالتها غير المتخصففففصففففة إلى حالة يعر  التمايز 

أكثر تخصففصففاً  حي  تتشففكل اوسماط الخلوية المختلبة المشففكلة لنسففج المتعضففية. ويغير التمايز 

شفففففكل كبير حجل وشفففففكل البعاليات اقهفففففتقالاية  ي الخلية  ومن ثل قدرتها على اقهفففففتجااة إلى ا

ن مالتعبير الجيني لمجموعففة اإلشففففففففارات الخلويففة  وترتبط هفف ه التغيرات اتبففدقت  ي أسمففاط 

لنمط ( خاصفففة ااة أو تمايزيةيالمت اصفففطناو اروتينات سوعية )كبدقالمورثات  وينتج عن ه ه الت

 الخلوي. 

 :Potency of the embryonic cellsقدرة الخاليا الجنينية 

شكل أجنة الثدي سمها اوولى مجموعة من الخاليا تتصف  Mammaliaات يت  ي مراحل تق

ي  Totipotentة القدرات كلي  اكوسها  ة   ون كل خلية منها لها سبس القدرة على إعطا  متعضفففففف

 إذا  صلت خاليا جنين البأر امرحلة الخاليا الثماسياصورة مماثلة للبيضة المخصبة   مثالً  ةكامل

خاليا( تجريبياً وتل غرهها اشكل منبصل  ي رحل أمهات مهيأة للحمل   تستطيع  8)جنين يحوي 

لقدرة  ا ةينمو ويعيش حياة طبيعية  ل لك تعر  ه ه الخاليا اكلي  ل منها أن تتنامى إلى  رٍد كامل ك
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خلية  لن يتل الحصول على النتيجة سبسها  إذ تخبق  11إذا ما أعيدت ه ه التجراة  ي مرحلة الـفففففف 

 ة القدرة. تعد كلي  لل ه ه الخاليا  ي تشكيل  رٍد كامل   هي 

إذ تتمايز   خلية 11و  8 ي الواقع يحدا تغير مهل  ي قدرات خاليا جنين البأر اين مرحلة 

 يما اعد  اينما تعطي  Placentaالخاليا الخارجية من الكتلة الخلوية لتصففففبء جز اً من المشففففيمة 

الخاليا الداخلية خاليا الجنين المتنامي. إن الخاليا السففففففااقة )الخارجية والداخلية( ق تسففففففتطيع أن 

أي قادرة  ،Pluripotentكثيرة القدرات تعطي أجنة متكاملة  ل لك يشففففففار إلى ه ه الخاليا أسها 

  .على إعطا  الكثير من اوسماط الخلوية

 

 

 

 

 

 لمراحل المبكرة لتنامي جنين الثدييات ولقدرات خالياها

سم األولى للبيضة Totipotentكلية القدرات  Zygote تكون البيضة المخصبة ، ينتج عن مراحل التق

 متماثلة وتكون كلية القدرات أيضببا   Blastomeres أصببليةمن خاليا كون تالتي ت Morulaالمخصبببة التويتة 

المعروفة في الثدييات بالكيس  Blastulaتعطي التويتة األصببيلة  )حتى مرحلة الخاليا الثمانية في جنين الفأر(.

 .  Pluripotent والتي تكون فيها كتلة الخاليا الداخلية كثيرة القدرات Blastocyst األصل

توزو الخاليا الجنينية المتماثلة على اودمات )الوريقات( ت Gastrulaدية يمرحلة المع  ي

 Epidermisالثالا تتقيد قدرات الخاليا أكثر احي  تعطي خاليا الوريقة الخارجية خاليا اشفففففرة 

 Neuralالجلد وخاليا الجملة العصفففبية وأعضفففا  الحواس الملحقة اها  وخاليا العر  العصفففبي 

crest   دة مثل الخاليا الصفففباغية وغيرها. ويتشفففكل من الوريقة الداخلية سة وسماط خلوية عديالمكو

اه  ية والكبد والبنكرياس( وجهاز التنبس. وأخيراً  –جهاز الهضففففففل )والغدد الملحقة  الغدد اللعاا

ن الوريقة المتوهطة اقية سسج الجسل وأعضائه )جهاز الدوران جهاز اإلطراح والعضالت هتكو  

عبببديبببدة سفففة للوريقفففات الثالا اكوسهفففا تصففففففف الخاليفففا المكو  ت وافففالتفففالي  والعظفففام والفففدم(

 .Multipotentالقدرات
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 قدرات الخاليا الجنينية عند الثدييات

وتقل  ،البيضببة المخصبببة والخاليا األصببلية األولى )يختلا عددها باختالر الحمر الحيوانية تكون كلية القدرات(

يدة ومن ثم عد )كتلة الخاليا الداخلية( لتصبببببببة كثيرة القدراتقدراتها تدريجيا  مع اسببببببتمرار التنامي الجنيني. 

 القدرات )خاليا الوريقات الثالث التي تعطي األنماط المختلفة من الخاليا المتمايحة(.

ية أكثر  أكثر  لتصففففففبء  نامي الجنيني تتقيد قدرات الخل قدرات قليلة الومع اهففففففتمرار الت

Oligopotent،  لى إعطا  عدد قليل من اوسماط الخلوية كما هي حال الخاليا عأي خاليا قادرة

 Glial cellsداقية والخاليا ال Neuronsالظهارية العصففففففبية التي تعطي  قط الخاليا العصففففففبية 

الخاليا   هه النهاية ي تصفففبء  مع التقدم  ي التنامي الجنينيجهاز العصفففبي المركزي  والمكوسة لل

أي يقتصففففففر قدراتها على إعطا  سمط واحد  كما هو الحال  ي  ،Monopotentوحيدة القدرات 

 الخاليا المولدة لكريات الدم الحمرا . 

ان  أي أن قدرات الخاليا الجنينية الناتجة كمما هفففبق سالحن أن الجنين مبرمج االزمان والم

البيضففة المخصففبة مترا ق االتزام ه ه الخاليا اسففلسففلة مسففارات تمايزية متتااعة ااتجاه من تقسففيل 

إعطا  سمط خلوي محدد. اكلمات أخرو  عندما تلتزم خلية جنينية مساراً تمايزياً يصبء مصيرها 

محدداً اإعطا  سمط خلوي محدد وق تعود قادرة على إعطا  اوسماط الخلوية اوخرو. إن البرمجة 

  وغاية ه ه البرمجة تشكيل  رد هوي يماثل اواوين. بيضة المخصبةلا جينومقة مرمزة  ي ااالس

هو المسففففؤول الرئيسففففي عن  Differential gene expressionيني التباضففففلي التعبير الجإن 
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اشففففتقاي خاليا متباينة الشففففكل والبنية والوظيبة )خاليا عصففففبية  وأخرو عضففففلية  وثالثة دموية  

ة... إلخ( اد اً من خلية واحدة هي البيضففة المخصففبة. إن ه ا التعبير الجيني التباضففلي ورااعة غدي

ا  الخلوي روزة  ي الغشففففمغظمها من طبيعة اروتينية( تكون عق يتل تلقائياً  ال اتأثير جزيةات )م

أو موجودة داخل الخلية سبسها  أو أسها تأتي من خارج الخلية أو قد تكون على شكل أيوسات اسيطة 

3)مثل 
-HCO ه(. ويمكن إجمال ه ه الجزيةات البروتينية والتي هففنبحثها قحقاً  ي محاضففرتنا ه 

   و التالي:على النح

 اروتينات الصدمة الحرارية. -4 .  عوامل النمو-3   .التبالمستق-2 .   هيتواالهمية محددات-1

 :Cell fate determinationتحديد المصير الخلوي 

سستطيع كشف المصير المقدر لخلية جنينية من خالل تتبعها اعد تلوينها االملوسات الحيوية  

ناتجة عن اسقسفففففففامها( أثنا  التنامي  إذ يمكن اه ه الطريقة متااعة الخلية وكل ذريتها )الخاليا ال

عن  ةالجنيني وتحديد المصففير الخلوي ال ي هففتصففل إليه. ومع ذلك ق تقدم ه ه الطريقة أية معلوم

 الخصائص داخلية المنشأ للخلية. 

إن الخلية التي هففتصففبء خلية عصففبية  تملك خصففائص داخلية تؤمن لها الوصففول إلى ه ا 

مصببببببير الخلية محدد المصففففففير مهما كاست شففففففروط البيةة المحيطة اها   ي ه ه الحالة يقال  إن 

Determined،   ًما ما ية دير محدد وعلى النقيض ت عندما  Undeterminedمصببببببير الخل

 عوامل البيةة المحيطة اها أن تغير مصيرها. تستطيع 

يوجد اين هاتين الحالتين )محددة المصففير اشففكل كامل وغير محددة المصففير سهائياً( طيف 

 Naïveواهفففع من الحاقت البينية. تكون الخلية الجنينية قبل أن تبدأ مرحلة التمايز خلية هفففاذجة 

cell ( الوهففففففط المحيط أي سمط خلوي وذلففك تبعففاً لظرو  أي غير متمففايزة  يمكن أن تعطي

.  إذا التزمت الخلية السفففاذجة (التي تملكها Intrinsic informationوللمعلومات داخلية المنشفففأ 

 .Cell committedخلية ملتحمة  ال عنهايقمسففففففاراً تمايزياً محدداً إلعطا  سمط خلوي معين  

و ي حال تعرضفففها لظرو  ايةية قسفففرية يمكن أن تتحول إلى مصفففير أخر إلى أن تصفففبء الخلية 

  عندها ق تستطيع أن تغير مصيرها مهما اختلبت شروط البيةة Determinedمحدودة المصير 

التغير اما شففكلها ابي ه ه المرحلة النهائية تصففبء الخلية متخصففصففة للقيام اوظيبة محددة  ويبدأ  

  .وظيبياً ومور ولوجياً  Differentiatedمتمايحة ه ه الوظيبة  ويمكن أن سقول عنها  إسها يالئل 
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 مخطط المسار التمايحي للخاليا الجنينية

، ومع Cell committedمسبببارا  تمايحيا  معينا ، فتصببببة خلية ملتحمة  Naïve cellتلتحم الخاليا السبببا جة 

عندها ال  Determinedإلى أن تصببببة الخلية محددة  لك يبقى مصبببيرها قابال  للت ير بحسبببب لبببروط الوسبببط 

) أي يا  ووظيف مورفولوجيا  البيئة حولها. ومن بعدها تتمايح الخلية تسببتطيع ت يير مصببيرها مهما اختلفو لببروط 

   تصبة وظيفية(

مرحلة من مراحل تناميها مجموعة محددة من وعلى العموم  تواجه الخلية الجنينية  ي كل 

الخيارات احسا المرحلة الجنينية التي وصلت إليها. اكلمات أخرو يمكن القول  أن الخلية تسا ر 

ار ية أن تأخ  القرار المناهففففا  ي اختعلى طول مسففففار تناٍم يتشففففعا اشففففكل متكرر  وعلى الخلي

 الخيارات مصيرها النهائية.  ي كل مبتري )تبرو(  ويحدد تتااع المسار المناها 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط الخيارات التي يمكن ان تواجهها الخلية الجنينية بحسب المرحلة الجنينية

، مما يجبر الخلية على اتخا  القرار المناسبببببب عند كل الحظ تشبببببعب المسبببببار التمايحي بشبببببكل متكرر

 Rhombomereفمثال  خلية البطين الرابع  مفترق للوصببوإ إلى المصببير النهالي المحدد لها.

 .Ectoderm في الدماغ عليها ان تختار في البداية ان تكون إحدى خاليا الوريقة الخارجية

ية  لدماغومن ثم إحدى خاليا  Neuroepitheliumومن ثم إحدى خاليا الظهارة العصببببببب  ا

  .Hindbrain الخلفي



7 

 

 : Molecular base of differentiationاألساس الجحيئي للتمايح 

التنظيل الدقيق لحادثة التمايز  والمعضفففففلة التي واجهت علما   Genomeيضفففففبط الجينوم 

اوحيا  هي  هل كيف يسففففففتطيع الجينوم القيام اه ا العمل   اقختال  مثالً اين الخلية العصففففففبية 

نوم )سبس س الجيل أن الخليتين تحويان سبوكرية الدم البيضففففففا  كبير لدرجة من غير الممكن التخي  

 قدان مجموعات من الجينات اشففففففكل استقائي عندما تتمايز  قديماً أسه يتل اعتقد العلما  .المورثات(

متعضففففية تحوي سبس الصففففبغيات السة لجسففففل الخلية  لكن حالياً سعلل أن كل اوسماط الخلوية المكو  

عات يعود وسها تعبر عن مجموواالتالي المورثات سبسها والهستوسات ذاتها  واقختال   يما اينها 

 مختلبة من الجينات  وعليه  التمايز الخلوي ينجز اوهاطة تغير  ي التعبير الجيني التباضلي. 

 خاليفففاإن التعبير الجيني )أي تحول النمط الجيني إلى النمط الظفففاهري( يتل  ي أسمفففاط 

اوسسففففففجة المختلبة على سحٍو تباضففففففلي  أي أن مجموعة الجينات التي تعمل )أو يعبر عنها(  ي 

العضففففففلية هي غير مجموعة الجينات التي تعمل )أو يأعبر عنها(  ي الخاليا العصففففففبية  الخاليا 

وهاتان المجموعتان من الجينات تختلف عن مجموعة الجينات التي تعمل  ي الخاليا الكبدية أو 

كرياهففففففية  وهك ا  بي كل سمط خلوي تعمل مجموعة من الجينات خاصفففففففة اه  وتختلف عن البن

ها موجودة  ي الخاليا كا ة  إسما لكل سمط خلوي طاقمه  الجينات كل  وعة أي سمط خلوي آخرمجم

 الجيني الخاص اه. 

 يمن اوسماط الخلوية المختلبة اوظيبة متخصففصففة ااقعتماد على الجينات التيقوم كل سمط 

مايزي يختلف من سمط خلوي  مايزها اروتين سوعي ت ية خالل ت ها  حي  يتراكل  ي الخل يعبر عن

ة الكيميائية الحيوية له ا البروتين   الكريات الحمرا  إلى أخر  وتكون وظيبة الخلية هي الخاصففففي  

ركة حوالخلية العضفففلية )الليف العضفففلي( تنجز ال   ي الدم تركا الهيموغلواين الناقل لألكسفففجين

اتقلصها واهترخائها ون البروتينان العضليان )اوكتين والميوزين( يتراكمان  ي الخلية العضلية  

غلوكاغون  هرمون تركا والخاليا ايتا  ي البنكرياس تصففنع هرمون اوسسففولين  اينما الخاليا ألبا

Glucagon . 

 أكبر وكريك قد شففكل نمن قبل واتسفف DNAإذا كان اكتشففا  انية الحلزون المزدوج للـففففففف 

ؤال  كيف اختلبت الخاليا  يما اينها االرغل من سففففف   إن اإلجااة على الحدث في تاريخ البيولوجيا

امتالك كل خلية من الجسففل كما ذكرسا الصففبغيات سبسففها  واالتالي المورثات سبسففها والهسففتوسات 

عبير آلية هفففيرورات ه ا الت لكن يتو ر حالياً أدلة توضفففء  أعقد معضبببلة في البيولوجياذاتها يمثل 

 . واالتالي اإلجااة عن السؤال الم كور الجيني التباضلي
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 إن التعبير الجيني التفاضلي ينظم بأربع آليات: 

ال ي يكون سوعياً  أي يختلف من سمط  DNAاآللية اوولى تتمثل اارتباط الهستوسات مع الـففففف  -1

 خلوي إلى أخر. 

االكراون الخامس  CH3–يل )ارتباط زمرة الميتيل الثاسية تنحصر اتباوت عملية التمتواآللية  -2

 ( من سمط خلوي إلى آخر. DNA ي الـ  CPGمن السيتوزين المتبوو االغواسين 

تنطوي اآللية الثالثة على أهتلة )إضا ة زمرة اوهيتيل( الهستوسات على سحو استقائي  يختلف  -3

 من سمط خلوي إلى آخر 

 ثل اآللية الرااعة اطريقة ارتباط اروتينات عوامل النسخ االطاقل الجيني المعني. تتم -4

 كيا لخليتين لهما نفس الجينوم أن تصبحا مختلفتين؟ 

إن التعبير الجيني التباضففلي ق يتل كما أشففرسا أعاله تلقائياً  ال اتأثير جزيةات )معظمها من 

  لتباضففففليات اوراع المسففففؤولة عن التعبير الجيني طبيعة اروتينية(. ويوجد ااإلضففففا ة إلى اآلليا

 محددات هيتواالهمية  وعواملال  تجعل الخاليا مختلبة البنية والوظيبة وهي مجموعة من اآلليات

  .ة الحراريةواروتينات الصدم والمستقبالت النمو 

 : Cytoplasmic determinantsدور المحددات السيتوبالسمية -1

السفففيتواالهفففمية هي مجموعة الجزيةات الكبيرة المتوضفففعة  ي أماكن محددة من المحددات 

  Cytoskelatonالبيضففة المخصففبة أو داخل الخاليا اوصففلية مرتبطة إلى أليا  الهيكل الخلوي 

وتضمن للخاليا التي ترثها أثنا  مرحلة التقسل التزام مسار تمايزي معين  وه ه الجزيةات هي  ي 

  .ظمات للنسخأغلا اوحيان من

تتوزو المحددات السفففففيتواالهفففففمية أثر اقسقسفففففام الخلوي توزعاً غير متكا ةاً اين الخليتين 

نها مسففففففاراً هففففففتتبع كل مالبنتين  مما ينتج عنه خليتان انتان مختلبتان على المسففففففتوو الجزيةي  

سخ( على تغيير التعب سيتواالهمية )منظمات الن ني للخاليا ير الجيتمايزياً محدداً لقدرة المحددات ال

  .البنات
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 من خلية واحدةعلى خليتين بنتين مختلفتين بدءا   تمثيل آلليات الحصوإ

بسبببببب التوغيع دير المتكافح لمحددات سببببيتوبالسببببمية  تانمختلف تانبن ناتييولد اإلنقسببببام الالمتناظر خل -1

 )معظمها منظمات نسخ(.

بب مؤثرات بس نان مختلفتامتماثلتان، لكن تصبة بعدها هاتان الخليتخليتان بنتان يولد اإلنقسام المتناظر  -2

  الوسط المحيط التي تحرض على تفعيل منظمات نسخ بشكل انتقالي.

 : Receptorsالمستقبالت -2

إما مغروزة  ي غشفففا  الخلية  اارزة  اروتينية هفففكرية  تتوضفففع المسفففتقبالت هي جزيةات

على هففطحه  وأحياساً تكون ضففمن السففيتواالهففما )مسففتقبالت السففتيروئيدات( وسادراً ما تكون  ي 

ترتبط تعر  عليها  وتمواد سوعية  من النواة. وهففميت مسففتقبالت وسها تنبخ الخلية اما يحيط اها 

يطة االجزي  ال ي ترتبط اه )يعر  االرخال اها جزيةياً  كما أسها تعمل  ي معظل اوحيان على إد

Ligand إلى داخل الخلية.  سففففكر الدم مثالً  يدخل خاليا الجسففففل امسففففاعدة مسففففتقبل ذي عالقة )

 ااوسسولين. 

شكل سمطان خلويان  قط  حتى يتكون  أنما  سل البيضة المخصبة عدداً من المرات  ويت تنق

سففففففتقبالت النمط الخلوي اآلخر. وتصفففففبء على هففففففطء كل سمط خلوي مسففففففتقبالت متباينة عن م

المستقبالت أكثر تخصصية كلما تقدمت مراحل التنامي الجنيني  و ي النهاية يملك كل سمط خلوي 

متمايز مسفففتقبالت خاصفففة اه )يوجد مسفففتقبالت عامة  ي اوسماط الخلوية كا ة(. واالنظر إلى أن 

  ي آخر   إن كل سمط خلويط خلومكان توضففففع كل سمط خلوي يختلف عن مكان توضففففع أي سم

 معلومات )أو إشارات( مختلبة عن أي سمط آخر. يتلقى 

ة )عندما مباشففففرغير  اصففففورة وتنتقل المعلومات أو اإلشففففارات إلى المورثات )الجينات( 

و مباشفففر )عندما يكون المسفففتقبل داخل زاً  ي الغشفففا  الخلوي(  أو على سحروكون المسفففتقبل مغي
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 سحٍو هوي   إسما يرجع إلى ارتباطوإذا كاست الخاليا تؤدي وظائبها على . النواة(السيتواالهما أو 

رايطات سوعية امستقبالتها الخاصة اها.  المستقبالت ق تؤدي دوراً حاهماً  ي إحداا التباين  ي 

أي  عل  ةالحي ةخليالتمايز  ال إسه ق يتل  ي الما هفففففيتعلق االتعبير الجنيني التباضفففففلي وترهفففففيخ 

 ظيبي إق ويكون أهاهه ترااط رايطة امستقبل. و

 : Growth factorsعوامل النمو 

ساخ   هية من أجل التعبير الجينإن عوامل النمو التي تعمل جميعها كعوامل است ها  يليست أ

التباضففلي  حسففا  ال إسها تؤثر  ي زيادة مسففتوو ه ا التعبير. وعوامل النمو اروتينات ذات كتل 

ويعادل ثقل دالتون هو وحدة الكتلة الجزيةية  دالتون( )ال 12.111سسففففبياً )قرااة جزيةية صففففغيرة 

ويعمل عامل النمو عادة على شففكل ثنائي قسففيل  .(من ذرة اووكسففجين 11/1روجين  أو ذرة الهيد

Dimer ثته مور من جزيةين اثنين(. ولكل عامل سمولف لعامل النمو تتأ ة)أي أن الوحدة الوظيبي

 لتي ترمزه. الخاصة اه ا

من اوسماط  قد يكون لها تأثيرات متباينة  وتؤثر  من عوامل النمو عددويوجد لكل عامل 

ترجمتها إلى اروتينات معينة.  ومنمستواها  تزيد من  mRNAعوامل النمو  ي معدل سسخ الـفففففف 

وإذا تجاوز الحد المنبه للنسففخ ال ي يمارهففه عامل النمو حداً معيناً   قد يؤدي ذلك إلى اإلهففهام  ي 

 سشو  الخباثة أو التسرطن. 

 :Heat shock proteinsبروتينات الصدمة الحرارية

يل  ل التمتوتباععاله ابضفففل الهسفففتوسات اضفففلي كما هفففبق وذكرسا أتبالتعبير الجيني ال يتل

و  مختلبة من البروتينات والجزيةات العضوية بتساخ وتباعل اوهتلة  وامساعدة صوعوامل اقس

  وق تسفففففففاعد ه ه البروتينات على تمايز اوسماط الخلوية المختلبة الصففففففغيرة  وحتى اويوسات

ي سموها وظيبتها  و )التعبير الجيني التباضفففلي(  حسفففا  إسما تؤدي دوراً مهماً  ي إسجاز الخلية ل

سامها. إن المستقبالت وعوامل النمو واروتي ثة و  الثالبنات الصدمة الحرارية  إن ه ه الصواسق

 ل واوهففففففتلةيتي تسففففففاعد الهسففففففتوسات وتباعال التمتمن البروتينات  تأتي  ي مقدمة البروتينات ال

وعوامل اقستسففففاخ على تحقيق التعبير عن النمط الجيني إلى النمط الظاهري  كما أسها أهففففاهففففية 

 وظيبة الخلية ولنموها واسقسامها.ل

ه ا اقهل وسها اكتشبت  Heat shock proteinsولقد أعطت اروتينات الصدمة الحرارية 

عام  باكهة  1973أول مرة  اات ال اا مة  Drosophila melanogasterلدو تعريض ذ لصفففففففد
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اسخباضفففاً لها. وظهرت ه ه البروتينات عندئٍ   ن ذلك ارتباعاً لدرجة الحرارة أوحرارية هفففواً  كا

محددة من الصففففففبغيات العماليق للغدة اللعااية له ه ال اااة. وتبين أن ر ع درجة  puffsكاستباخات 

ال ي يترجل إلى ه ه  mRNAالحرارة أو خبضها يبعل اسرعة مجموعة من الجينات لنسخ الـففففففف 

يس ضد ل البروتينات. واتضء  يما اعد أن ه ه البروتينات تتشكل اسرعة كآلية د اعية عن الخاليا

حرارة  حسففففا ال أيضففففاً لحماية الخلية من  عل الج ور الحرة المخراة  التغير المباجخ لدرجة ال

 ى حالياً ن. ل لك تسففففففمومن عوز اوكسففففففجين  وحتى من تأثير اعض أسواو التحلل الخلوي المزم

. إن اروتينات الصففففدمة الحرارية ق تدا ع عن أو الضففففغط Stress proteins اروتينات الكرع 

من الخلية ضففففففد عوامل الكرع  حسففففففا  ال تؤدي دوراً مهماً  ي سقل المعلومات الضففففففرورية 

 . ءإلى النواة كي يحدا اقسقسام الخلوي  والتنامي الجنيني على سحو صحيالسيتواالهما 

باو درجة الحرارة تإن اروتينات الصففففدمة الحرارية كلها تقي الخلية من عوامل الكرع )ار

أو اسخباضفففها  والج ور الحرة المتلبة للخلية  وعوز اوكسفففجين  وتحلل اعض النسفففج( إن معظل 

  تنق  الخلية من الموت.   Stressه ه البروتينات يتشكل آسياً عند اد  تأثير الـ 
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تبقد العديد من الخاليا المتمايزة الواجا اهففففتبدالها ااهففففتمرار سظراً لمدة حياتها القصففففيرة 

الحمرا  وخاليا اشففففرة الجلد )عدا الطبقة المولدة( وخاليا  القدرة على اقسقسففففام  كما هي الكريات

  أي إسهففا Terminally differentiatedاطففاسففة اومعففا . تأعر  هفف ه الخاليففا انهففائيففة التمففايز 

وصففففلت إلى سهاية مسففففارها التمايزي. تسففففتبدل عادة الخاليا سهائية التمايز  ي الجسففففل ااتداً  من 

كففاثرة التي تشففففففتق من عففدد قليففل من الخاليففا الجفف عيففة اطيةففة مخزون من الخاليففا الطليعيففة المت

اقسقسففام. عادة ما تبقى الخاليا الج عية والخاليا الطليعية المتكاثرة حاضففرة  ي معظل النسففج جنباً 

 إلى جنا مع الخاليا المتمايزة. 

 خصالص الخاليا الجذعية: 

تعد الخاليا الج عية خاليا غير متمايزة يمكنها اقسقسفففام اشفففكل غير محدود )أقله طيلة حياة 

المتعضفففي ة(  وللخاليا البنات الناتجة عن اقسقسفففام الخيار إما البقا  كخلية ج عية وإما اقلتزام  ي 

 غير عكوس  وذلك عبر Terminal differentiationمسفففار تمايزي يبضفففي إلى تمايز سهائي 

هففلسففلة من اقسقسففامات المتتالية للخاليا الطليعية. تعر  خاصففي ة الخاليا الج عية  ي توليد خاليا 

ج عية جديدة مع كل اسقسففففام االتجدد ال اتي  وهي تضففففمن للخلية الج عية اهففففتمرارها إلى ما ق 

 سهاية. 

 

 

 

 

 

 

 مخطط ترسيمي النقسام الخلية الجذعية

الناتجة من انقسبببببام الخلية الجذعية إما أن تبقى خلية جذعية )تجديد الذات(، كل خلية من الخاليا البنات 

وإما أن تلتحم مسببببببار تمايح نهالي. تتنامى الخاليا نهالية التمايح بدءا  من خاليا طليعية تنقسببببببم عدد محدود من 

 المرات قبل أن تتمايح.
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 أدوار الخاليا الجذعية: 

ة  ي سسففففففيج ما ليس القيام االوظيبة النوعية للخاليا دور الخاليا الج عية والخاليا الطليعي

المتمايزة وإسما  ي إستاج الخاليا التي تقوم اه ه الوظائف المحددة. ويصففعا تمييز الخاليا الج عية 

 ضمن سسيج ما إذ تكون أعدادها قليلة ومظهرها غير متميز. 

و سمط تعويض الخاليا التالبة من قبل الخاليا الج عية من س شففففرة سففففيج إلى آخر   بي ايتنو 

  تتوضفففففع الخاليا Stratified epitheliumالتي تعد سسفففففيجاً ظهارياً مطبقاً  Epidermisالجلد 

مباشرة   Basal laminaالج عية والخاليا الطليعية  ي الطبقة القاعدية ملتصقة االغشا  القاعدي 

ناتجة عن اسقسفففففففامها التي التزمت المسفففففففار الت مايزي ااقستقال تدريجياً من اينما تبدأ الخاليا ال

 موضعها اوصلي ااتجاه الخارج مبتعدة عن الطبقة القاعدية.

 

 

 

 

 

 

 

 مقطع طولي في بشرة الجلد عند اإلنسان

تحوي الطبقة القاعدية محيجا  من الخاليا الجذعية والخاليا الطليعية المتكاثرة التي تُنتج من انقسبببببببام الخاليا 

ا جديدة من الطبقة القاعدية تتوقا عن االنقسببببببام وتتحرا بعيدا  باتجار الخارج الجذعية. وعندما تنشببببببأ خالي

متمايحة تدريجيا . وفي نهاية المطار ت يير الخاليا لكلها وتصبة مسطحة، ومن ثم تفقد النواة وتنتهي منكمشة 

 .Keratinممتلئة ببروتين خاص يعرر بـ الكيراتين 

 

حد من الخاليا ما يعطي سمط وا باً  مايزة   مثالً  وغال ماط من الخاليا المت عدة أس ج عية  ال

الخاليا الج عية لألمعا  تعطي الخاليا اقمتصفففاصفففية والخاليا الكأهفففية وأسماطاً أخرو عديدة من 
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بِرزة. وتقدم عملية تشفففففكل الخاليا الدموية المثال اووضفففففء له ه الظاهرة  إذ تتشفففففارك  الخاليا المأ

لدم  الكريات الحمر الناقلة لألكسففففففجين والعديد من أسماط الكريات جميع اوسماط الخلوية المكوسة ل

لدم  ية الج عية المولدة ل االخل ها المعرو ة  ية الج عية سبسفففففف االخل مدا عة عن الجسففففففل  البيض ال

Hemopoitic stem cell  االخاليا نا  ه ه الخاليا أجسفففففففام مد  والموجودة  ي سقي العظل  إذ ت

وليدها لنمطين على اوقل من الخاليا الطليعية متعددة القدرات  الدموية الناضففجة ااهففتمرار عبر ت

 Lymphoid progenitorوالطليعية اللمباوية  Myeloid progenitorوهما الطليعية النقوية 

يتكاثر ه ان النمطان من الخاليا الطليعية اهد  إعطا  طالئع أكثر تمايزاً  أي ذات قدرات أقل 

على تشففكل الخاليا الدموية الناضففجة  من كريات ايض اأسواعها وكريات حمر وأم النوو المولدة 

 للصبيحات الدموية.

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط تمايح الخاليا الدموية

تنقسببببببم الخلية الجذعية المولدة للدم لتعطي محيد من الخاليا الجذعية بعملية التجدد الذاتي ونمطين من 

وطليعة السبببببباللة  Myeloid Progenitorالخاليا الطليعية متعددة القدرات، وهما: طليعة السبببببباللة النقوية 

عطي خاليا طليعية قليلة القدرات . تتكاثر هاتان الخليتان الطليعيتان لتLymphoid Progenitorاللمفاوية 

 الصفيحات الدموية(. –الكريات البيضاء بأنواعها  –حيث تعطي الخاليا الدموية الناضجة )الكريات الحمراء 

 آليات ضبط النظام الخلوي الجذعي:

آلية ضففففففبط تضففففففمن إستاج الخاليا  Stem-cell systemيتطلا كل سظام خلوي ج عي 

واالعدد المطلوع. وتعتمد آليات الضفففففبط على إشفففففارات جزيةية يتل الجديدة  ي المكان المناهفففففا 

تبادلها اين كل من الخاليا الج عية وذريتها والنسج المحيطة. عدد ه ه اإلشارات والمسارات التي 
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تسفففتعملها قليل جداً االنسفففبة للتنوو الهائل لألسماط الخلوية  إذ يسفففتعمل ه ا العدد القليل  ي مرحلة 

 ي و ي المرحلة البالغة مراراً وتكراراً اتوليبات متباينة محرضاً اهتجااات مختلبة. التنامي الجنين

تسففهل معظل ه ه الجزيةات اإلشففارية مثال   ي ضففبط التنظيل المعقد للنظام الج عي لألمعا   

حي  يقوم أحد ه ه الجزيةات اإلشففففففارية )أحد البروتينات( االحباظ على الخاليا الج عية والخاليا 

يعية الموجودة  ي قاعدة الزغااات المعوية احال اسقسففففام مسففففتمر.  بي ه ه المنطقة وابضففففل الطل

البروتين )جزي  اإلشارة( تستمر الخاليا الج عية ااقسقسام  وانبس الوقت وخارج قاعدة الزغااة 

عها مما يجعل اعضففففها يتمايز إلى خاليا  تتبادل الخاليا اإلشففففارات اعضففففها مع اعض لضففففبط تنو 

 ة واعضها اوخر إلى خاليا امتصاصية.مبرز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دور جحيء اإللارة في ضبط إنتاج الخاليا المتمايحة بدءا  من الخاليا الجذعية في بطانة المعي

يحافظ جحيء اإللبببارة على تكاثر الخاليا في قاعدة الحدابة المعوية حيث توجد الخاليا الجذعية والخاليا 

الطليعية، تلتحم الخاليا الناتجة عن انقسببام الخاليا األخيرة بمسببارات تمايحية مختلفة )خاليا امتصبباصببية وخاليا 

بة حي مة الحدا مايحها نحو ق ناء ت فة عن إفراغية(. تتحرا الخاليا أث ث جحيء اإللبببببببارة مثب ط والخاليا متوق

 االنقسام.

وتجدر اإلشارة إلى أن أي خلل  ي اآلليات اإلشارية هيؤثر  ي انية اطاسة المعي وهيؤدي 

 إلى اوشكال الشائعة لسرطان اومعا . 
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 المعالجة بالخاليا الجذعية الجنينية وبالخاليا الجذعية: 

 ي إثر إخصففففاع البيضففففة من قبل النطبة  تسففففرو البيضففففة ااقسقسففففام المبرمج  ي المكان 

والزمان )السفففرطان اسقسفففام أادي وعشفففوائي(. وتحصفففل  ي سهاية مرحلة اقسقسفففام )التي تسفففمى 

( والتي تستمر  ي اإلسسان )قرااة أهبوعين من لحظة اإلخصاع( على Cleavageمرحلة التقسل 

خلية تقريباً  تشففكل حويصففالً يمأل جو ه هففائل  151لمخصففبة  ويتألف من جسففل له حجل البيضففة ا

خاص أ رزته خاليا اقسقسففففففام  ثخاسته طبقة خلوية واحدة  ما عدا جاسباً واحداً من جواسبه  حي  

تصففففبء الطبقة الواحدة عدة طبقات  ويطلق عموماً على ه ه المرحلة اهففففل اوصففففيلة )البالهففففتوق 

Blastulaالخلوية الثخينة التي تتوضففع  ي أحد جواسا اوصففيلة  والتي هففتعطي  يما  ( أما الكتلة

 . Inner cell massاعد أعضا  الجنين   يطلق عليها اهل الكتلة الخلوية الداخلية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قدرات الخاليا الجذعية الجنينية

للبالسببببببتوال ، ويحافظ عليها دير ر الخاليا الجذعية الجنينية بدءا  من الكتلة الخلوية الداخلية تحضبببببب

متمايحة باسببتنباتها في أوسبباط مناسبببة، إ ا أعيدت هذر الخاليا إلى الجنين تندمج بشببكل مثالي وتتمايح بحسببب 

البيئة التي توجد فيها. يمكن توجيه تمايح الخاليا الجذعية في أوسبببببباط االسببببببتنبات على أنماط خلوية مختلفة 

 لفة إ  يمكنها ان تعطي كل أنماط خاليا الجسم.بإضافة هرمونات وعوامل نمو مخت
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ومن الجدير اال كر أن خاليا الكتلة الخلوية الداخلية هي خاليا غير متمايزة  ويمكن توجيه 

تمايزها  ي المختبر  ي أي اتجاه يرغا  يه   تصبء مثالً خاليا عصبية  أو دموية أو عضلية.... 

خاليا للدقلة على  Embryonic stem cellsجنينية" ويطلق الباحثون اآلن "الخاليا الج عية ال

 الكتلة الخلوية والخاليا المماثلة التي تنشأ عن اسقسامها. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل الحصوإ على الخاليا الجذعية الجنينية من الكتلة الخلوية الداخلية لألصيلة )البالستوال( 

 وتكثيرها وإمكان استعمالها

أو الكيس  Blastulaتؤخ  كما عرضنا أعاله من مرحلة اوصيلة  والخاليا الج عية السااقة

  حي  يكون الجنين  ي أهفففبوعه الثاسي  ولل ينغرس اعد  ي جدار الرحل  Blastocystاوصفففلي 

 Pluripotentويمكن أن تتجه ه ه الخاليا  ي أي منحى تمايزي يهي  لها   هي كثيرة القدرات 

 جة المختلبة  ي المتعضي ة(. )أي مقدرتها على إعطا  أسماط اوسس

ويرجع ذلك إلى أن التعبير الجيني التباضلي لل يبدأ اعد  إذ تكون طريقة ارتباط الهستوسات 

يكون كلياً احالة غير مميتلة  DNAعامة وغير سوعي ة  كما أن حلزون الـففففف  DNAالخمسة االـففففف 

أسجز )إثر اإلخصففففففاع( سزو  )غير مرتبطة اأي زمرة ميتلية(  حي  يكون أسزيل سازو الميتيل قد

جميع زمر الميتيل عن جينات اوع وجينات اوم   تغدو كصبحة ايضا   وك لك هي الحال  ي ما 

يتعلق اأهففففتلة الهسففففتوسات ومع أن الخاليا الج عية الجنينية تقوم اتركيا البروتينات اوهففففاهففففية 
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يبها تطيع أن تتباين لعدم تركالضففففففرورية لبنية الخلية )أي اقا  الخلية على قيد الحياة(  وق تسفففففف

 البروتين التمايزي أو الكمالي ال ي يعطي للخلية وظيبة محددة. 

  غير محددة المصففير  Naive cellsومجمل القول إن الخاليا الج عية هي خاليا هففاذجة 

يمكن توجيهها  ي أي مسفففار تمايزي منشفففود اتغيرات سدخلها على تركيا وهفففط الزرو  ذلك أن 

 ي ه ه الخاليا الساذجة لل يمتلك اعد سمطاً هستوسياً  أو تمتيالً محدداً  وأهتلة  DNAحلزون الـفففففف 

 خاصة للهستوسات  وأن عوامل النسخ النوعية للتعبير الجيني التباضلي لل تشرو  ي عملها اعد. 

ن إذ لل يتمكن العلما  موتمثلت  ي الماضففففي صففففعواة التعامل مع الخاليا الج عية الجنينية 

حدد  كاست تتمايز إلى سمط خلوي م حي   إعلى هويتها الجنينية أثنا  تنميتها  ي المختبر الحباظ

( من إيجففاد الشففففففروط المالئمففة لزراعتهففا  1999ولكن البففاحثين تمكنوا قبففل أعوام قليلففة )عففام 

 ي المختبر  دون أن تشففففرو االتمايز إلى أي سمط خلوي. ال إن العلما  عالجوا الخاليا  وتنسففففيلها

امواد سوعية توجه تمايزها  ي اتجاه محدد )كخاليا عصفففففبية أو أليا  عضفففففلية ملسفففففا  أو خاليا 

 القرسية عند اإلسسان  أو خاليا المثاسة البشرية  وحتى خاليا اووعية الدموية(. 

خاليا الج عية المستنسخة  قغتراهها مكان أسماط خلوية ق تقوم اوظيبتها  ويتل اآلن سقل ال

كاهففتعمالها كي تأخ  مكان الخاليا العصففبية التالبة المسففؤولة عن دا  ااركنسففون  أو مكان خاليا 

ايتا  ي جزر قسغرهاسس التي ق تتمكن من تركيا هرمون اوسسفففففولين أو مكان الخاليا التالبة  ي 

 الكبد. مرضى تشمع 

ومن الجدير أن ي كر  أن جميع اوسسفففففجة البالغة  ي جسفففففل اإلسسفففففان تحوي خاليا ج عية 

هاجعة  تنقسففففففل عند الحاجة لتع وض عن الخاليا التالبة  يمكن اهففففففتخدام ه ه الخاليا  ي المعالجة 

( عن اهفففتعمال خاليا ج عية االغة  ي 2113وهندهفففة النسفففج كخاليا ج عية. ولقد أعلن مؤخراً )

معالجة اقحتشا  القلبي لدو اإلسسان  حي  اهتطاعت خاليا ج عية عضلية  أخ ت من المريض 

 (. La Reche 363,21,2003سبسه  أن تحل مكان الخاليا العضلية القلبية التالبة )

ومن المبيد أن سشير إلى ضرورة توجيه اواحاا لإل ادة من الخاليا الج عية التي توجد  ي 

سج ج سيج من س سه كل س شخص سب صبء ااإلمكان عزل ه ه الخاليا من ال سان البالغ.  إذا أ سل اإلس

ال ي يحتاج لمعالجة ما  وتنميتها هففتكون ذات  ائدة قصففوو  ون الخاليا المزروعة )كالخاليا ايتا 

مثالً  ي جزر قسغرهاسس  ي البنكرياس والتي تبرز اوسسففففولين  وق تقوم اوظيبتها  ي مرضففففى 

أو العضففو المزروو ال ي كان هأنِدس  سسففيجياً  لن ير ض من قبل الجهاز المناعي الدا  السففكري( 

 للبرد المعالج  ون الخاليا أو العضو هما من ال ات )أي من الجسل سبسه(. 
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ولكن  وعلى الرغل من أهمية اهففتعمال الخاليا الج عية الجنينية  ي ه ه اوسماط من العالج 

 إن إمكان اهففففففتغالل اوهدا  النبيلة له ه المعالجات وغراض مادية )وتوجيهها لتحقيق الراء 

المالي السفففريع عن طريق المتاجرة ااوجنة البشفففرية  وتشفففجيع النسفففوة البقيرات على اإلجهاض 

 ايع أجنتهن(.  اهد 

 :Stem cells & Tissues repairالخاليا الجذعية وتصلية النسج 

اما أن الخاليا الج عية تتميز اقدرتها على اقسقسففففففام اشففففففكل قسهائي وعلى إعطا  مختلف 

أسماط الخاليا  إن تسففتخدم لتو ير خاليا تتجدد ااهففتمرار وتعوض الخاليا التالبة اشففكل طبيعي  ي 

النسفففج المصفففااة اأذية  ي أعضفففا  الجسفففل.  مثالً عند سقل عدد قليل من الخاليا  النسفففج أو تصفففليء

  تقوم الخاليا Irradiationالج عية المولدة للدم لبأٍر قتلت  يه خاليا الدم التالبة لديه االتشففففففعيع 

د الحيوان اخاليا دم جديدة تنق ه من الموت المحتل ابق  رالمنقولة االتوضففع ضففمن سقي العظام وتزو 

 والعدوو. Anemiaالدم 

اطريقة مماثلة  حي  يتل قتل  Human leukemiaيعالج حالياً اايضاض الدم عند اإلسسان 

الخاليا السففرطاسية  ي سقي العظام المصففاع إما االتشففعيع وإما اإعطا  دوا  هففام له ه الخاليا ومن 

وطن عادة ه ه السففففففليمة  إذ تسففففففت Bon marrow transplntationثل زرو خاليا سقي العظل 

الخاليا المزروعة أماكن الخاليا الميتة  وتقوم ااقسقسففففام والتمايز وإعطا  خاليا دموية جديدة تنق  

 حياة المريض. 

وتستخدم الخاليا الج عية المأخوذة من سسج اإلسسان البالغ  ي المعالجة الخلوية الهاد ة إلى 

ات النسففففففيجية ولكن تملك الخاليا الج عي  Embryonis stem cellsة الجديدة تصففففففليء اوذي 

 –والتي تسفففمى كما ذكرسا هفففااقاً الكتلة الخلوية الداخلية  Blastulaالمعزولة من مرحلة اوصفففيلة 

 قدرات تصليحية أكبر. 

ى اتوا ر الشفففروط المناهفففبة أن تبق -كما هفففبق وذكرساه–تسفففتطيع الخاليا الج عية الجنينية 

ها اقسقسفففففففامية إلى م قدرت مايز إلى أي سمط خلوي ) هي كثيرة محا ظة على  ية  وأن تت ها ا ق س

القدرات( يمكن له ه الخاليا إذا ما سقلت من وهفففط اقهفففتنبات وأعيدت إلى أجنة  ي مراحل مبكرة 

من التنامي أن تأسففففففهل  ي إعطا  كل اوسماط الخلوية للجسففففففل اما  يها الخاليا المولدة لألعراس  

 ي أي سسففيج لها سبس صففبات وهففلوك الخاليا الطبيعية )يرجع إلى والخاليا المتمايزة التي تعطيها 

 الشكل تمثيل لقدرات الخاليا الج عية الجنينية(. 
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ويتل حالياً الحصول اسهولة على الخاليا الج عية الجنينية البشرية ااتداً  من اوجنة المكوسة 

اوسبوع( والمعدة  )طبل In vitro fertilizationخارج الجسفففل اطريقة اإلخصفففاع  ي الزجاج 

لإلتال   إذ يتل تحضففففير عدد من اوجنة يعاد اعضففففها إلى رحل اوم اينما يتلف الباقي. يمكن له ه 

الخاليا أن تحمل اآلمال الواعدة  ي اهفففتبدال وتصفففليء النسفففج التالبة والمتضفففررة لدو اإلسسفففان  

ت قدرة الخاليا الج عية وقهفففيما أن التجارع التي أجريت على البةران أعطت ستائج مبهرة أظهر

 Muscularالجنينية على تعويض خاليا العضففففففالت الهيكلية  ي حاقت الضففففففمور العضففففففلي 

dystrophy  والخاليا العصففففبية التالبة  ي مرض ااركنسففففونParkinson's disease  والخاليا

الميرسشففففففيميففة المبرزة لألسسففففففولين والنوو اآلخر من الخاليففا الجفف عيففة هي الخاليففا الجفف عيففة 

Mesenchymal stem cells   المشفففتقة من سسفففيج الحبل السفففري البشفففري المأخوذ اعد الوقدة

  اهتخدمت من ه ه الخاليا  ي Stem cell banksوهي مكون أهاهي  ي انوك الخاليا الج عية 

 التجارع السريرية لدو المصااين اآ ات قلبية ومبصلية. 

اً  ي أاحاا الخاليا الج عية  إق أن ه ه اواحاا خلقت ويشهد العصر الحالي هباقاً محموم

تحديات علمية وأخالقية كبرو.  ال يزال الجدل هففففففائداً حول مدو أخال ية إتال  أجنة اشففففففرية 

 للحصول على خاليا ج عية جنينية اشرية. 

ويجا أن تتصفففف الخاليا الج عية اعد عزلها واهفففتنباتها  ي أوهفففاط مناهفففبة اهد  إجرا  

  بمجموعة من الخصالص والصفات أهمها:ت عليها دراها

 القدرة على التجدد ال اتي. -1

 القدرة على البقا  على الحالة غير المتمايزة )الجنينية( اغياع العوامل الموجهة لتمايزها.  -2

 القدرة على إعطا  خاليا متمايزة عند إضا ة عوامل النمو أو هرموسات مناهبة.  -3

ية المحضفففففرة من سسفففففيج معين من البالغ أن تعطي خاليا متمايزة قدرة الخاليا الج عية الجنين -4

 لنسيج أخر. 

قدرة الخاليا الج عية على توليد أسماط خلوية مشففففففتقة كأن تعطي الخاليا الج عية المولدة للدم  -5

 )من الوريقة الوهطى( خاليا عصبية )من الورقية الخارجية(.
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يعتبر الموت الخلوي المبرمج هيرورة خلوية طبيعية ق تقل أهمية عن ظاهرتي كل من اقسقسام    

 هو يمثل اآللية  Cellular differentaitionوالتمايز الخلوي  Mitosisالخلوي غير المباشر 

سة لألسسجة واوعضا  اصبة دائمة  وهو المحا ن  الرئيسية لمراقبة حجل المجموعات الخلوية المكو 

 داخل الجسل.  Homeostasisعلى اقهتتباع 

كثيرات الخاليا  ي تجمعات منظمة من أسسففجة وأعضففا .  ةتترتا الخاليا المشففكلة لمتعضففي  

 Cellع ادقة عالية اوهفففففاطة ضفففففبط معدل اقسقسفففففام الخلوي ويتل تنظيل عدد الخاليا  ي كل تجم

division  ومعدل الموت الخلويCell death إذا لل تعد هناك حاجة إلى خلية ما يمكن له ه  .

شأ  يضل مجموعة من اآلليات تأعر  ياتبع Suicideالخلية أن تنتحر  لها ارسامج موت داخلي المن

 Apoptosis  ويأعد اقهففففففتموات Programmed cell deathاآليات الموت الخلوي المبرمج 

 أشهرها وأكثرها استشاراً. 

يتل موت الخاليا اد اً من المرحلة الجنينية   مثالً أثنا  تنامي الجهاز العصففففففبي للبقاريات 

تموت أكثر من سصف الخاليا العصبية اعد  ترة قصيرة من تشكلها  و ي المرحلة البالغة إلسسان 

 الخاليا كل هاعة خاصة  ي سقي العظام واومعا .  هليل تموت مليارات

لماذا ه ا المقدار من "الهدر" وقهففيما أن معظل الخاليا الميتة عادة  والسببؤاإ الذي يطرن نفسببه:

ما تكون هفففففليمة تماماً  ي الوقت ال ي تقتل  يه سبسفففففها؟ ما الهد  من ورا  ه ا الكل من اقستحار 

 الخلوي؟ 

الموت الخلوي  Sculptون اإلجففااففات واضففففففحففة   مثالً ينحففت  ي اعض اوحيففان تك     

المبرمج خالل التشففففففكل الجنيني أجسففففففام اوجنة مزيالً كل البنى الثاسوية. وس كر كمثال على ذلك 

 تشكل أصااع اليدين والقدمين  إذ تكون اليد  ي البد  صبيحة كاملة. 
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 الجنيني حيث تتشكل األصابعاالستموات في الطرر األمامي للفأر اثناء التنامي 

A الطرر األمامي لجنين الفأر ملون بصببباغ يوسببم بشببكل نوعي الخاليا في حالة االسببتموات، إ  تبدو الخاليا :

 المستموتة بشكل بقع خضراء فاتحة بين األصابع.

Bخو ة بعد يوم واحد من أكما يظهر في الصورة الم : يحيل الموت الخلوي النسيج بين األصابع( الصورةA  إ )

   تبدأ األصابع بأخذ لكلها النهالي.

 

سيج الغشائي ال ي تراط اوصااع اعضها ابعض مما يؤدي إلى  ق تلب  أن تموت خاليا الن

اسبصففففال اوصففففااع اعضففففها عن اعض وانبس اآللية يتل أيضففففاً اهففففتموات الخاليا الداخلية للبنى 

(  واالنتيجة تتشففففكل Lumen)مبردها لمعة أو جو   Lumensالمجو ة لتشففففكل لمع أو أجوا  

سليمة المجو ة كالمثاسة أثنا  التنامي الجنيني. ويعر  ه ا ااقهتموات المكون للشكل  اوعضا  ال

 الطبيعي. 

 ي حفاقت أخرو يزيفل اقهففففففتموات البنى التي لل يأعفد هنفاك حفاجفة لهفا   عنفدمفا يتحول 

وت خاليا ال يل   الضبدو البالغ لل يعد احاجة إلى ه ه الشرغو  إلى ضبدو تندثر الغالصل وتم

 البنى. 

 

 

 

 

 

 

 التحوإ الشكلي للشردور إلى ضفدع بالغ يختفي  يل الشردور عند التحوإ الشكلي باستموات خاليا الذيل.
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بالغة  إذ يحا ن مع  ويسففففففتمر الموت الخلوي المبرمج اتأدية دوراً محورياً  ي المرحلة ال

 على حجل النسج واوعضا  وحجل الجسل عامة.  اقسقسام الخلوي

 : Different forms of cell deathاأللكاإ المختلفة للموت الخلوي 

 : Necrosisالتنخر -1

يمكن التمييز اشففففففكل واضففففففء اين الخاليا التي تعاسي الموت الخلوي المبرمج  وتلك التي 

يحدا  ي حاقت اإلصففففااات   ال ي Pathologic cell deathتعاسي الموت الخلوي المرضففففي 

االتنخر  ه ا الموت يعر   حادة كحاقت الرضففففففوض   . تتصففففففف الخاليا المتنخرة Nerosisال

  ومن ثل اسبجارها اتمزي أغشففيتها  مما يؤدي إلى خروج محتوياتها إلى اتهاااستباخها هي وعضففي  

الوهففففففط الخففارجي. إن خروج المواد داخففل الخلويففة  امففا  يهففا أسزيمففات الجسففففففيمففات الحففالففة 

Lysosomal enzymes   اات  ي المحيط ها ثة الت ات  ي الخاليا المجاورة محد ي  يؤدي إلى أذ

للتدخل  Macrophagesصفففففففة كالخاليا البلعمية الكبيرة وه ا يسففففففتدعي الخاليا المناعية المخت

 وإزالة البقايا الخلوية. 

 :Programmed cell deathالموت الخلوي المبرمج -2

ق تتسفففرع  ي الموت الخلوي المبرمج محتويات الخلية إلى الخارج   معالجة المواد الناتجة 

تالي يعد ه ا النمط من  تأذي واال عنه ق تترا ق اأية التهااات  مما يحبن الخاليا المجاورة من ال

اقعتماد االموت الخلوي موتاً سظيباً. ويضففل الموت الخلوي المبرمج عدة آليات يمكن التمييز اينها 

ها اقهففففففتموات  مال المجهر الضففففففوئي والمجهر اإللكتروسي  من ااهففففففتع ية  عايير شففففففكل على م

Apoptosis تهام ال اتي ل)وهو اوكثر شيوعاً على اإلطالي( واقAutophagy . 

 :Apoptosisاالستموات -أ

الموت الخلوي المبرمج هو عملية موت مبرمج وسشففففففط وهاده تقررها الخلية )عكسففففففها 

ت االتنخر ال ي يعد عملية ق إرادية عرضفففففية(. ظهر ه ا المبهوم  ي السفففففبعينات من القرن المو

( تشففير إلى هففقوط أوراي Apoptosisالعشففرين  الموت الخلوي المبرمج كلمة يوساسية اوصففل )

شجر إاان  صل الخريف. يتمثل اقهتموات ااسكماش وتكاثف كروماتين النواة ضمنها  ومن ثل  ال

  وتبدو الخلية من الخارج Fregmentationاالتكسففر والغشففا  النووي االتقطع  DNAيبدأ الـففففففف 

وكأسها تغلي  إذ يتشكل على الغشا  الخلوي  قاعات تشبه تلك التي تحدا عند غليان الما   اعدها 

تتقطع الخلية إلى أجزا  يأحاط كل منها اغشففا  )أجزا  من الغشففا  الخلوي(  وتحوي ه ه اوجزا  
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قطعاً من الكروماتين  تعر  ه ه اوجزا  اأجسففففففام اقهففففففتموات وا عضففففففي ات الخلية  ي داخله

Apoptotic bodies  التي تبتلع من قبل الخاليا البلعمية الكبيرةMacrophages  دون حدوا

 التهااات. 

 

 

 

 

 

صورة بالمجهر اإللكتروني الماسة لكرية دم بيضاء سليمة )على اليسار( ولكرية بيضاء في طور 

 االستموات )على اليمين(. الحظ تشكل أجسام االستموات التي تعطي ال شاء مظهر فقاعات ال ليان.

 : Autophagyتهام الذاتي أو البلعمة الذاتية لاال

اظهور عففدد كبير من  Autofagic cell deathيتميز الموت الخلوي اففاقلتهففام الفف اتي 

 .Lysosomal activityة الحال ة البعالي   ي السففففتيواالهففففما  مع زيادة  ي  Vacuolesالبجوات 

وتندمج  ي مرحلة قحقة العضففي ات الخلوية مع البجوات السففيتواالهففمية ويحاط المجموو اأجزا  

من أغشفففففية الشفففففبكة البالهفففففمية الداخلية  تتحد أخيراً ه ه البجوات مع الجسفففففيمات الحال ة اوولية 

حي   Aotolysosomesجسففيمات الحال ة ال اتية لتعطي الجسففيمات الحال ة الثاسوية التي تعر  اال

تهضففل المكوسات الخلوية المحتجزة. تأعد ه ه العملية اآللية الرئيسففية للتخلص من العضففي ات التالبة 

 .إذا ما تل تبعيلها على سطاي ضيق  اينما يؤدي تبعيلها على سطاي واهع إلى موت الخلية سبسها
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وااللتهام  Apoptosisواالستموات  Necrosis مخطط للت يرات الشكلية المميحة لموت الخلية بوساطة التنخر

 Autophagyالذاتي 

يؤدي موت الخلية بالتنخر إلى حل الخلية بانفجارها وخروج محتواها إلى الوسببببببط المحيط مما يسبببببببب 

موات ليتم التخلص منها بدون أية التهابات. يتميح إلتهابات، بينما تعبأ الخاليا المسببتموتة  ضببمن أجسببام االسببت

تحيط بكميات ضخمة من  Cytoplasmic Vesiclesالموت بااللتهام الذاتي بظهور حويصالت سيتوبالسمية 

 .Lysosomesالسيتوبالسما والعضي ات، تهضم محتوى هذر الحويصالت بعد ان تندمج مع الجسيمات الحال ة 

 

 نستنتج مما سبق اآلتي: 

يؤدي موت الخلية االتنخر إلى حل الخلية ااسبجارها وخروج محتواها إلى الوهففط المحيط مما  -1

 تهااات. ليحرض على حدوا اق

يؤدي موت الخلية ااقهفففتموات إلى تعبةة أجزا  الخلية وقطعاً من الكروماتين ضفففمن أجسفففام  -2

 ااية.   ليتل التخلص منها ادون أي اهتجااة التهApoptotic bodiesاقهتموات 

 Cytopasmicاظهور حويصففففالت ) جوات( هففففيتواالهففففمية  ال اتي يتميز الموت ااقلتهام -3

Vesicles  تحيط اكميات ضففففففخمة من السففففففيتواالهففففففما والعضففففففي ات  تهضففففففل محتوو ه ه

 . Lysosomesالحويصالت اعد أن تندمج مع الجسيمات الحال ة 
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 :Apoptosis Mechanismآلية االستموات 

تبدو اآلليات المسفؤولة عن اقهفتموات  ي جميع الخاليا الحيواسية متشفااهة إلى حد كبير  إذ 

)اوسزيمففات الحففالففة للبروتينففات(  proteasesتشففففففترك  يهففا مجموعففة من أسزيمففات البروتيففاز 

. وهي تضففففففل مجموعففة من طالئع الكففاهففففففبففاز Caspasesوالمعرو ففة اففأسزيمففات الكففاهففففففبففاز 

procaspases ل ة   تبع ل كاهتجااة لإلشارات المحرضة لالهتموات  وتقوم الكاهبازات غير البعا

لة   ازات أخرو  ويتتالى ذلك اشكل شالل متتااع. باتبعيل كاه Activated caspasesالمبع 

لة اتحطيل اروتينات أهاهية  ي الخلية  حي  تحطل اروتينات الالمين  تقوم الكاهبازات المبع 

Lamin proteins  المشففففكلة للصففففبيحة النووية مما يسففففبا تحطماً غير قاال للعكس للصففففبيحة

النووية  ومن ثل تقطع الغال  النووي  واآلية مماثلة يتل تحطيل انى الخلية رويداً رويداً وتشفففففكيل 

أجسام اقهتموات  واه ه الطريقة تخرع الخلية سبسها واشكل سظيف ويتل هضل )ر اتها( من قبل 

 ة. الخاليا البلعمي

يعد شففالل التحطيل البروتيني المدمر للخلية غير قاال للعكس   عندما تصففل الخلية إلى سقطة 

ق يمكن لها العودة للخلف  ل لك من المهل جداً أن يكون قرار  Destructionحرجة  ي التدمير 

 الموت مضبوط ادقة متناهية. 

باز غير تحوي الخاليا الحيواسية  ي داخلها كل ما يلزم لتخريبها  إ ذ تنتظر طالئع الكاهفففففف

ة إشففففارة من أجل التدمير  ل لك ليس مسففففتغرااً أن تكون  عالي ة الكاهففففباز منظمة ادقة داخل لبع  الم

 الخلية للتأكد من اقا  ارسامج الموت الخلوي تحت السيطرة لحين الحاجة إليه. 
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 تمثيل لتواسط جحيئات الكاسباغ حادثة االستموات

A يأخذ جحيء الكاسبببباغ لبببكل طليعة كاسبببباغ :Procaspase (أ)هذا يُفعل أنحيم كاسبببباغ آخر نحيم دير فعاإ ،

 Active)من مجموعة البروتياغ( بوسبباطة التحطيم. تتحد قطعتان من طاللع الكاسببباغ لتشببكل الكاسببباغ الفع اإ 

caspase  مكون من تحو وحدتين صبب يرتين وتحو وحدتين كبيرتين حيث يتم التخلص من المجالين الطليعيين

Prodamains. 

B ،يسبببتطيع كل جحيء كاسبببباغ مفع ل ان يحطم جحيئات طاللع الكاسبببباغ مفعال  إياها وهذر بدورها تفعل أخرى :

يل تفاعل تسببلسببلي )يعرر بالشببالإ( إلى تفعوبالتالي التفعيل االولي لعدد قليل من جحيئات الكاسببباغ يؤدي عبر 

عدد كبير من الكاسببببببباغات. تقوم بعا جحيئات الكاسببببببباغ المفع لة بتحطيم عدد من برويتنات الخلية كالالمين 

 النووي مؤديا   لك إلى موت الخلية بصورة نظامية.

   

نات بروتيإن البروتينات الرئيسففففففية التي تنظل  عالي ة طالئع الكاهففففففباز هي مجموعة من ال

لة  عائ تالي Bcl2تعر  ا اال بازات و كاهفففففف نات على تبعيل طالئع ال ه ه البروتي   يحرض اعض 

من أهل ه ه  Bakو  Bax نآلخر ه ه العملية. يعد البروتيناالموت الخلوي  اينما يثبط اعضففففففها ا

ضففففة على الموت الخلوي  إذ يبع    لطالئع الكاهففففبازات اشففففك نل ه ان البروتيناالبروتينات المحر 

من الجسففففففيمففات الكوسففدريففة وخروجففه إلى  Cغير مبففاشففففففر عن طريق تحرير السففففففيتوكروم 

 السيتواالهما. 

تجمع انية ضفففففخمة هفففففباعية اوذرو التي تتحد معها جزيةات من  Cيحرض السفففففيتوكروم 

ال ي  Apoptosomeطالئع الكاهففبازات مشففكلة معقداً اروتينياً ضففخماً يدعى جسففيل اقهففتموات 

 يستطيع أن يأطلق شالل الكاهباز المؤدي إلى اقهتموات. 
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سبسفففففففففه على تثبيط Bcl2امفففا  يهفففا البروتين  Bcl2من مجموعفففة  أخرو تعمفففل أسزيمفففات     

 Bakو  Baxلها واالتالي منع اقهففففتموات  وذلك اتثبيط قدرة البروتين الكاهففففبازات ادقً من تبعي  

 من الجسيمات الكوسدرية.  Cعلى تحرير السيتوكروم 

 

 

 

 

 

 

 

 تمثيل لكيفية إطالق حادثة االستموات من قبل البروتينات المحرضة لالستموات

كل من  ل  ع  ما يُف خارجي  Baxأو  Bakعند طة محرض لالسببببببتموات تتجمع على ال شببببببباء ال بوسبببببببا

ن للميتوكوندريا إلى من مخاغنه في الفراغ بين ال شبببببباليي Cللميتوكوندريا، وتؤدي إلى خروج السببببببيتوكروم 

سيتوكروم  سيتوبالسما.  يرتبط ال سباعي األ رع، يجذب هذا  Cال إلى بروتين محوإ مما يجعله يتجمع في معقد 

مشببكال  بنية تعرر بجسببيم االسببتموات  9 -المعقد سبببع جحيئات من طليعة الكاسببباغ نوعية هي طليعة الكاسببباغ

Apoptosomeمفع لة وتستطيع ان تفع ل طاللع كاسباغات أخرى  9 -باغ، ضمن هذا الجسيم تصبة طليعة الكاس

 موجودة في السيتوبالسما موجودة بشكل لالإ مسببة االستموات.

 

ازات يمثل الخطوة المحورية لبرسامج اقهفففتموات وقد تل بل الكاهفففأن تبعي   نالحظ مما سببببق

لدو الثدييات يعر  اوول االسففبيل الخارجي  وصففف هففبيلين لالهففتموات تتواهففطهما الكاهففبازات

Extrinsic pathway  ل عن طريق ارتباط عامل خارجي محر ض للموت امسففففففتقبل ال ي يبع 

 يحرض مسار إشاري داخل خلوي  Death receptorعلى هطء الخلية يعر  امستقبل الموت 

سبيل الداخلي  هتموات الخلية. ويعر  الثاسي اال ال ي يبع ل ازوال  Intrinsic pathwayينتهي اا

)عوامل البقا  على قيد الحياة( أو ستيجة أضففففففرار غير قاالة  Survival factors البأقياعوامل 

  .الخلية DNAلتصحيء أخطا  أصاات 
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 : Survival factors البُقياعوامل 

 Surviveلماذا تموت اعض الخاليا اينما تبقى خاليا حولها حية؟ ما اآلليات التي تنظل اقيا 

 الخلية أي اقا  الخلية على قيد الحياة؟ 

أظهرت الدراهففففففات أن جميع الخاليا الحيواسية لديها ارسامج "استحار" ذاتي  وه ا البرسامج 

ال لكي تبقى الخليفة حيفة  كمفا أن اقفا  الخليفة على قيفد الحيفاة يعتمفد على  يجفا أن يبقى غير  عف 

هد   ي معظمها إلى تحييد ارسامج الموت مما يعني أن إشفففارات تأتيها من الخاليا المحيطة التي ت

 – Deathكفففل الخاليفففا مبرمجفففة لتموت  إق إذا تلقفففت إشففففففففارات خفففارجيفففة كفففااحفففة للموت 

suppressing signals  أكثر أسواو ه ه اإلشففففففارات شففففففيوعاً هي عبارة عن اروتينات تعر .

على هفففطء الخلية   بي حال  التي ترتبط امسفففتقبالت خاصفففة Survival factors البأقيااعوامل 

المناهففا واالكميات المناهففبة يتبعل ارسامج الموت ضففمن  البأقيااقخباي  ي الحصففول على عامل 

 الخلية ال ي يؤدي إلى زوالها. 

 مثالً يتل إستاج أعداد زائدة من الخاليا العصففبية أثنا  تنامي الجهاز العصففبي المركزي ومن 

 المبرزة من قبل الخاليا الهد ية التي البأقياعداد المحدودة من عوامل ثل تتنا س ه ه الخاليا على او

ا اوخرو تحيا اينما تموت الخالي البأقياتتصفففل معها   الخاليا التي تسفففتقبل كميات كا ية من عامل 

اتبعيلها اقهتموات. ويتل اه ه الطريقة ضبط عدد الخاليا العصبية التي تبقى تلقائياً اما يتناها مع 

 الخاليا الهد ية التي تتصل  يها.  عدد

 

 

 

 

تمثيل يبين كيا يساعد االستموات في ضبط عدد الخاليا العصبية المتنامية بالنسبة لعدد الخاليا الهدفية التي 

 تتصل معها

يتشببكل عدد كبير من الخاليا العصبببية أكبر مما تسببتطيع أن تدعم بقاله حيا  من عوامل البُقيا المحررة من 

الخاليا الهدفية، لذلك تتلقى الكثير من الخاليا كميات دير كافية من عوامل البُقيا وبالنتيجة تدخل هذر الخاليا قبل 

باالسببببتموات. تضببببمن هذر االسببببتراتيجية حصببببوإ كل خلية من الخاليا الهدفية على اتصبببباإ مع خلية عصبببببية 

 والفالا من الخاليا العصبية يتم إغالته تلقاليا  باالستموات.
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عادة عن طريق ارتباطها إلى مسفففتقبالت هفففطحية  مما يؤدي إلى تبعيل  البأقياعمل عوامل ت

المسفففتقبل وسقل اإلشفففارات لداخل الخلية عبر مسفففار إشفففاري خاص يؤدي تبعيله إلى الحباظ على 

نات من مجموعة  طاً من خالل تنظيل اروتي سامج الموت مثب مل ض    بعBcl2ار ياعوا مثالً  البأق

   المثبط لالهتموات. Bcl2البروتين تزيد إستاج 

 

 

 

 

 

 

 

 في منع االستموات البُقياتمثيل ألثر عوامل 

ياعادة ما تمنع عوامل  في هذه الحالة يفّعل . Bcl2االسببببببتموات من خالإ تنظيمها ألفراد عاللة  البُق

فّعل  بارتباط عامل البُقيا، منظم انتسببببا  في السببببيتوبالسببببما، مما يجعله يدخل النواة حيث يفع ل المستتتتت اللُ الم 

 والبروتين الناتج يثبط االستموات. Bcl2انتسا  الجين المرمحة 

 ملخص احملاضرة

تعرفنا في هذا الفصببببببل على أهم الحادثات التي تطرأ على الخاليا الجنينية وتجعلها تعطي 

ي. الجحيئ هاأسبباسببلخلوي ، واآلليات التي تضبببطها والتمايح ا حادثة البالغ، وهيكل أنماط الفرد 

وتعرفنا أيضببببببا  على نمط خاص من الخاليا دير المتمايحة في المتعضببببببيات البال ة وهي الخاليا 

 الجذعية والتي تسهم في استبداإ الخاليا الميتة وتصلية النسج التالفة.

بأحد أهم أنماط الموت الخلوي المبرمج )االسببببببتموات(  وبحثنا أخيرا  في اآللية الجحيئية

 ودورر في تشكل األعضاء أثناء المرحلة الجنينية.

 
 المحاضرة الرابعة عشرة نهاية 

 أ.د.آدم متوج


