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خیطیة البیضة الملقحة انقسامات إذ یطرأ على  ، Cleavageیبدأ التنامي الجنیني بمرحلة التقسم •

بنیة جنینیة تعرف فتشكل   Blastomeresمتتالیة معطیة خالیا أصلیة أو الجزیئات األصلیة 

قد والتي   Blastodermمن وریقة خلویة ھي األدیم األصلي مؤلفة   Blastulaبالجسم األصلي 

 .إما من طبقة خلویة واحدة أو من عدة طبقات خلویة حسب الزمر الحیوانیةتتألف 
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تبدأ المرحلة الثانیة المتمثلة بإعادة ترتیب الخالیا األصلیة في ثالث •

 :  وریقات وھي

على تماس مع الوسط  Ectoderm) األدیم الخارجي(الوریقة الخارجیة •

 .  الخارجي

 .  داخل الجنینوتقع   Endoderm) األدیم الداخلي(الوریقة الداخلیة •

بین تتوضع   Mesoderm) األدیم المتوسط(الوریقة الوسطى •

 .  الوریقتین الداخلیة والخارجیة

نتیجة   Gastrulaبالمعیدیةالجنین المكّون من ثالث وریقات یسمى •

 .كفراغ تحیط بھ الوریقة الداخلیة) بداءة أنبوب الھضم(تشكل المعي 

 :مقدمة
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لكن االختالفات اختالفات شكلیة واضحة فیما بینھا، أي الخالیا الجنینیة حتى ھذه المرحلة ال تبدي •

 Cell fateتكون كبیرة، إذ تحدد ھذه االختالفات الجزیئیة مصیر الخالیا على المستوى الجزیئي 

 .المكونة لكل وریقة

جمیع أنماط الخالیا المكونة لنسج ) واحدةخلیة (البویضة الملقحة كیف تعطي : السؤال المطروح•

 متعضیة كاملة؟ 

تتحول خلیة جنینیة غیر متخصصة إلى خلیة أي : Differentiationالجواب یمكن في التمایز •

 .  متخصصة ألداء وظیفة محددة، ویرافق ذلك تغیر شكل الخلیة للقیام بوظیفتھا على أكمل وجھ

 

 :مقدمة
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 :مصیر الخلیة الجنینیة•

 .قد تتمایز إلى أنماط خلویة مختلفة لھا وظائف محددة•

الخالیا الجذعیة تبقى في (قد تتحول إلى خالیا جذعیة لتعویض الخالیا التالفة في أنسجة المتعضیّة •

 ).حالة غیر متمایزة طیلة حیاة الكائن الحي

)  Apoptosis( المعروف باالستمواتأو قد یكون مصیر ھذه الخالیا الموت بحادثة الموت المبرمج •

 .على حجم النسج واألعضاء وحجم الجسم ككلللحفاظ 
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ھو اآللیة التي تغیر فیھا الخلیة حالتھا غیر المتخصصة •

إلى حالة أكثر تخصصاً تؤدي وظیفة أو عدة وظائف ) الجنینیة(

وبالنتیجة تتشكل االنماط الخلویة المختلفة ألنسجة جسم 

 .المتعضیّة

 .التمایز یغیر حجم وشكل الفعالیات االستقالبیة في الخلیة•

 .التمایز یغیر قدرة الخلیة على االستجابة إلى اإلشارات الخلویة•

ھذه التغیرات ترتبط بتبدالت التعبیر الجیني لمجموعة من •

بالنمط خاصة اصطناع بروتینات نوعیة المورثات وینتج عنھا 

 .  الخلوي

 

 :Cellular Differentiationالتمایز الخلوي 
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في ) Mammalia(تشكل أجنة الثدییات •

مراحل تقسمھا األولى مجموعة من 

 .  الخالیا

تتصف الخالیا األولى لجنین الثدییات •

 ،)Totipotent(بكونھا كلیّة القدرات 

فكل خلیة منھا لھا القدرة على إعطاء 

للبویضة متعضیّة كاملة بصورة مماثلة 

 .الملقحة

 

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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كلیّة القدرات 
Totipotent 

كثیرة القدرات 
Pluripotent 

عديدة القدرات 
Multipotent 

قلیلة القدرات 
Oligopotent 

وحیدة القدرات 
Monopotent 
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وذلك عند ) فرد كامل(كل خلیة تعطي جنین كامل ) خالیا 8المكّون من  (جنین الفأر فصل : مثال•

 .كلیّة القدراتفصل الخالیا عن بعضھا وغرسھا في رحم أمھات مھیأة للحمل لذلك ھي 

خلیة ، تخفق ھذه الخالیا في تشكیل فرٍد كامل، فھي لم تعد كلیّة  16أعیدت التجربة في مرحلة الـ •

خلیة، فھي لم  16و  8الواقع یحدث تغیّر مھم في قدرات خالیا جنین الفأر بین مرحلة في . القدرة

 .تعد كلیة القدرات

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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تتمایز الخالیا الخارجیة من الكتلة الخلویة لتصبح جزءاً من المشیمة، الخالیا الداخلیة من إذ •

 .الكتلة الخلویة تعطي خالیا الجنین المتنامي

فھذه الخالیا الخارجیة والداخلیة ال تستطیع أن تعطي أجنة متكاملة، لذلك الخالیا ھي كثیرة •

في مرحلة المعیدیة .  الخلویةقادرة على إعطاء الكثیر من األنماط أي ) Pluripotent(القدرات 

 .الثالث) الوریقات(تتوزع الخالیا الجنینیة المتماثلة على األدمات 

 

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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 :تتقید قدرات الخالیا أكثر•

خالیا بشرة الجلد وخالیا الجملة العصبیة وأعضاء الحواس الملحقة بھا، وخالیا العرف العصبي تعطي الوریقة الخارجیة •

 .المكّونة ألنماط خلویة عدیدة مثل الخالیا الصباغیة وغیرھا

 .وجھاز التنفس) الغدد اللعابیة والكبد والبنكریاس –والغدد الملحقة بھ (جھاز الھضم تعطي الوریقة الداخلیة •

 ).جھاز الدوران وجھاز اإلطراح والعضالت والعظام والدم(بقیة نسج الجسم وأعضائھ تعطي الوریقة المتوسطة •

 .Multipotentالقدرات عدیدة وبالتالي تتصف الخالیا المكّونة للوریقات الثالث بكونھا •

 

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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ومع استمرار التنامي الجنیني بعد المعیدیة تتقید قدرات •

 ،Oligopotentالخلیة أكثر فأكثر، لتصبح قلیلة القدرات 

 .أي خالیا تعطي عدد قلیل من األنماط الخلویة

الخالیا الظھاریة العصبیة التي تعطي فقط الخالیا : مثال•

 .العصبیة والخالیا الدبقیة المكونة للجھاز العصبي المركزي

وفي النھایة تصبح ھذه الخالیا وحیدة القدرات •

Monopotent 

الخالیا المولدة لكریات الدم الحمراء تعطي فقط : مثال•

 .كریات حمراء

 

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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 :مما سبق نالحظ أن الجنین مبرمج بالزمان والمكان•

بالتزام ھذه الخالیا بسلسلة البیضة الملقحة مترافق أي أن قدرات الخالیا الجنینیة الناتجة من تقسم •

 .مسارات تمایزیة متتابعة وحتى إعطاء نمط خلوي محدد

 .فالبرمجة السابقة مرمزة في الطابع الوراثي، وغایة ھذه البرمجة تشكیل فرد سوي یماثل األبوین•

خالیا (ھو المسؤول الرئیسي عن اشتقاق خالیا متباینة الشكل والبنیة والوظیفة التعبیر الجیني التفاضلي •

 .البیضة الملقحةبدءاً من ) إلخ... عصبیة، وأخرى عضلیة، وثالثة دمویة، ورابعة غدیة

 

 

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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https://www.youtube.com/watch?v=gwAz_BtVuLA


 :التفاضلي یتم التعبیر الجیني •

 .بفضل الھستونات•

 .المتیلةتفاعل •

 .تفاعل األستلة•

 ).ارتباط البروتینات بالطاقم الجیني المعني(عوامل االنتساخ •

 .صفوف مختلفة من البروتینات والجزیئات العضویة الصغیرة، وحتى األیوناتبمساعدة •
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التعبیر الجیني التفاضلي ال یتم تلقائیاً، بل بتأثیر جزیئات معظمھا من طبیعة بروتینیة ، •

أنھا تأتي الخالیا أو موجودة داخل الخلوي أو في الغشاء تكون مغروسة ھذه الجزیئات قد 

 .من خارج الخلیة

 :ویمكن إجمالھا ب •

 .محددات سیتوبالسمیة•

 .المستقبالت•

 .عوامل النمو•

 .  بروتینات الصدمة الحراریة•

 

 

 : cellsPotency of the embryonicقدرة الخالیا الجنینیة 
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مجموعة الجزیئات الكبیرة المتوضعة في أماكن محددة من البیضة المخصبة أو داخل الخالیا ھي •

 Cytoskelatonاألصلیة مرتبطة إلى ألیاف الھیكل الخلوي 

تضمن للخالیا التي ترثھا أثناء مرحلة التقسم التزام مسار تمایزي معین، وھذه الجزیئات ھي في أغلب •

 .  األحیان منظمات للنسخ

تتوزع المحددات السیتوبالسمیة أثر االنقسام الخلوي توزعاً غیر متكافئاً بین الخلیتین البنتین، مما ینتج •

عنھ خلیتان بنتان مختلفتان على المستوى الجزیئي، ستتبع كل منھا مساراً تمایزیاً محدداً لقدرة 

 .  على تغییر التعبیر الجیني للخالیا البنات) منظمات النسخ(المحددات السیتوبالسمیة 

 :determinants Cytoplasmisالسیتوبالسمیة المحددات  -1
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مغروزة في غشاء تكون إما جزیئات بروتینیة سكریة، ھي •

تكون ضمن السیتوبالسما سطحھ، أو الخلیة، بارزة على 

 .ما تكون في النواةنادراً ) الستیروئیداتمستقبالت (

 :مستقبالت ألنھاسمیت •

 .تنبئ الخلیة بما یحیط بھا بوساطة مواد نوعیة•

 .تتعرف علیھا•

• ً  .ترتبط بھا جزیئیا

 الخلیةداخل بھ إلى تعمل على إدخال الجزيء الذي ترتبط •

 

 

 :Receptorsالمستقبالت  -2
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من المرات، یتشكل نمطان خلویان فقط، وحاالً یتكون على سطح كل البیضة الملقحة عدداً بعد انقسام •

 .نمط خلوي مستقبالت متباینة عن مستقبالت النمط الخلوي اآلخر

كلما تقدمت مراحل التنامي الجنیني تصبح المستقبالت أكثر تخصصیة ، وفي النھایة یملك كل نمط خلوي •

 ).یوجد مستقبالت عامة في األنماط الخلویة كافة(متمایز مستقبالت خاصة بھ 

مكان توضع كل نمط خلوي یختلف عن مكان توضع أي نمط خلوي آخر لذا فإن كل نمط خلوي، یتلقى •

 .  مختلفة عن أي نمط آخر) أو إشارات(معلومات 

 ):الجینات(المعلومات أو اإلشارات تنتقل إلى المورثات •

 .بصورة غیر مباشرة عندما یكون المستقبل مغروزاً في الغشاء الخلوي•

 .أو على نحو مباشر عندما یكون المستقبل داخل السیتوبالسما أو النواة•

 

 

 :Receptorsالمستقبالت 
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 . بروتینات ذات كتل جزیئیة صغیرة نسبیاً ولكل عامل نمو مورثتھ الخاصة بھ التي ترمزه•

 .كعوامل انتساخجمیعھا تعمل •

 .التعبیر الجیني التفاضلي تزید من مستوى •

 .من مستواھا وترجمتھا إلى بروتینات معینةفتزید   mRNAالـعوامل النمو في معدل نسخ تؤثر •

إذا تجاوز الحد المنبھ للنسخ الذي یمارسھ عامل النمو حداً معیناً، فقد یؤدي ذلك إلى اإلسھام في نشوء •

 .  السرطان

 

 

 :  Growth factorsعوامل النمو  -3
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 .1973تم إكتشافھا عام •

 .عند تعریض ذبابات الفاكھة لصدمة حراریة سواًء كان ذلك ارتفاعاً أو انخفاضاً لدرجة الحرارة•

محددة من الصبغیات العمالیق للغدة اللعابیة لھذه  puffsظھرت ھذه البروتینات عندئٍذ كانتفاخات •

 .الذبابة

 

 

 

 

 : Heat Shock Proteinالحراریة الصدمة بروتینات  -4
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أن رفع درجة الحرارة أو خفضھا یفعّل بسرعة مجموعة من تبین •

 .الذي یترجم إلى ھذه البروتینات mRNAالجینات لنسخ الـ 

واتضح فیما بعد أن ھذه البروتینات تتشكل بسرعة كآلیة دفاعیة •

عن الخالیا لیس ضد التغیر المفاجئ لدرجة الحرارة فحسب بل 

أیضاً لحمایة الخلیة من فعل الجذور الحرة المخربة، ومن نقص 

O2. 

 .وحتى من تأثیر بعض أنواع التحلّل الخلوي المزمن•

 .أو الضغطلذلك تسمى حالیاً بروتینات الكرب •
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 تدافع بروتینات الصدمة الحراریة عن الخلیة ضد عوامل الكرب •

المعلومات الضروریة من السیتوبالسما إلى النواة كي یحدث االنقسام الخلوي، والتنامي الجنیني تنقل •

 . على نحو صحیح

 ).ارتفاع أو انخفاض الدرجة الحرارة(الخلیة من عوامل الكرب تقي •

 O2نقص •

 من تحلل بعض األنسجة•

 .والجذور الحرة المتلفة للخلیة•

 .فتنقذ الخلیة من الموت ،Stressإن معظم ھذه البروتینات یتشكل آنیاً عند بدء تأثیر الـ •

 

 

 

 

 :  Heat Shock Proteinالحراریة الصدمة وظائف بروتینات 
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ال تساعد ) وعوامل النمو وبروتینات الصدمة الحراریةالمستقبالت (البروتینات إن الصفوف الثالثة من •

 :مھماً فيفقط على تمایز األنماط الخلویة المختلفة إنما تؤدي دوراً 

 .إنجاز الخلیة لوظیفتھا •

 .نمو الخلیة •

 .الخلیةانقسام •

واألستلة وعوامل وتفاعالت المتیلة الصفوف الثالثة تأتي في مقدمة البروتینات التي تساعد الھستونات •

االنتساخ على تحقیق التعبیر عن النمط الجیني إلى النمط الظاھري، كما أنھا أساسیة لوظیفة الخلیة 

 .ولنموھا وانقسامھا
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  Stem Cellsالخالیا الجذعیة 
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 ).ألن مدة حیاتھا قصیرة(تفقد العدید من الخالیا المتمایزة القدرة على االنقسام •

 .وخالیا بطانة األمعاء) عدا الطبقة المولدة(مثل الكریات الحمراء وخالیا بشرة الجلد •

وصلت إلى نھایة مسارھا أي  Terminally differentiatedتُعرف ھذه الخالیا بنھائیة التمایز •

 .التمایزي

تستبدل عادة الخالیا نھائیة التمایز في الجسم ابتداًء من مخزون من الخالیا الطلیعیة المتكاثرة التي •

 .تشتق من عدد قلیل من الخالیا الجذعیة بطیئة االنقسام

النسج جنباً إلى جنب مع معظم والخالیا الجذعیة حاضرة في المتكاثرة عادة ما تبقى الخالیا الطلیعیة •

 .  الخالیا المتمایزة

 :Stem Cellsالخالیا الجذعیة 
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االنقسام بشكل یمكنھا غیر متمایزة تعد الخالیا الجذعیة خالیا •

 ).أقلھ طیلة حیاة المتعضیّة(غیر محدود 

أو كخلیة جذعیة إما أن تبقى االنقسام خالیا البنات الناتجة عن •

عبر سلسلة من وذلك ) تمایز نھائي غیر عكوس( تتمایز

 . االنقسامات المتتالیة للخالیا الطلیعیة

تعرف خاصیّة الخالیا الجذعیة في تولید خالیا جذعیة جدیدة •

وھي تضمن للخلیة الجذعیة ، الذاتيبالتجدد مع كل انقسام 

 . استمرارھا إلى ما ال نھایة

 :خصائص الخالیا الجذعیة
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 .الخالیا التي تقوم بھذه الوظائف المحددةإنتاج دور الخالیا الجذعیة والخالیا الطلیعیة في نسیج ما •

 . ویصعب تمییز الخالیا الجذعیة ضمن نسیج ما إذ تكون أعدادھا قلیلة ومظھرھا غیر متمیز•

 :یتنّوع نمط تعویض الخالیا التالفة من قبل الخالیا الجذعیة من نسیج إلى آخر•

تتوضع الخالیا الجذعیة والخالیا الطلیعیة في الطبقة القاعدیة ) نسیج ظھاري مطبق(ففي بشرة الجلد •

، بینما تبدأ الخالیا الناتجة عن انقسامھا التي التزمت مباشرة   Basal laminaالقاعديملتصقة بالغشاء 

 .المسار التمایزي باالنتقال تدریجیاً من موضعھا األصلي باتجاه الخارج مبتعدة عن الطبقة القاعدیة

 :أدوار الخالیا الجذعیة
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 مقطع طولي في بشرة الجلد عند اإلنسان•

تحوي الطبقة القاعدیة مزیجاً من الخالیا •

الجذعیة والخالیا الطلیعیة المتكاثرة التي 

وعندما . تُنتج من انقسام الخالیا الجذعیة

تنشأ خالیا جدیدة من الطبقة القاعدیة تتوقف 

عن االنقسام وتتحرك بعیداً باتجاه الخارج 

 ً وفي نھایة المطاف تغییر . متمایزة تدریجیا

الخالیا شكلھا وتصبح مسطحة، ومن ثم تفقد 

النواة وتنتھي منكمشة ممتلئة ببروتین 

 .Keratinخاص یعرف بـ الكیراتین 
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 :أدوار الخالیا الجذعیة



كل األنماط الخلویة المكونة تعطي خلیة جذعیة واحدة •

 .للدم والموجودة في نقي العظم

  طلیعیة نقویة وتعطي خالیا جذعیة حیث أن كل خلیة •

 خالیا طلیعیة لمفاویة

یتكاثر ھذان النمطان من الخالیا الطلیعیة بھدف إعطاء •

 :طالئع أكثر تمایزاً 

 كریات حمراء•

 كریات بیضاء بأنواعھا•

 صفیحات دمویة•

 :الدمویةتشكل الخالیا 
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تحضر الخالیا الجذعیة الجنینیة بدءاً من الكتلة •

الخلویة الداخلیة للبالستوال ، ویحافظ علیھا 

غیر متمایزة باستنباتھا في أوساط مناسبة، إذا 

أعیدت ھذه الخالیا إلى الجنین تندمج بشكل 

.  مثالي وتتمایز بحسب البیئة التي توجد فیھا

یمكن توجیھ تمایز الخالیا الجذعیة في أوساط 

االستنبات إلى أنماط خلویة مختلفة بإضافة 

ھرمونات وعوامل نمو مختلفة إذ یمكنھا ان 

 .تعطي كل أنماط خالیا الجسم
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 :  المعالجة بالخالیا الجذعیة الجنینیة وبالخالیا الجذعیة



 المبرمجالموت الخلوي 
  Programmed Cell Death 
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 Necrosisالتنخر •

 :ولھ عدة أنواع منھا Programmed cell deathالموت الخلوي المبرمج •

 Apoptosisاالستموات •

 Autophagyااللتھام الذاتي أو البلعمة الذاتیة •

 : deathDifferent forms of cellاألشكال المختلفة للموت الخلوي 
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، یحدث مثالً في حاالت مرضي ھو موت خلوي •

 .الرضوض

ھي وعضیّاتھا ،  بانتفاخھاالخالیا المتنخرة تتصف •

بتمزق أغشیتھا ، مما یؤدي إلى  انفجارھاومن ثم 

 .خروج محتویاتھا إلى الوسط الخارجي

خروج المواد داخل الخلویة بما فیھا أنزیمات الجسیمات •

في الخالیا المجاورة محدثة  أذیّاتالحالّة یؤدي إلى 

التھابات في المحیط ، وھذا یستدعي الخالیا المناعیة 

المختصة كالخالیا البلعمیة الكبیرة للتدخل وإزالة البقایا 

 .  الخلویة

 :Necrosisالتنخر 
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ال تقل أھمیة عن ظاھرتي كل من االنقسام الخلوي غیر المباشر  طبیعیةالموت الخلوي المبرمج سیرورة خلویة •

 .والتمایز الخلوي

 المحافظحجم المجموعات الخلویة المكّونة لألنسجة واألعضاء بصفة دائمة ، وھو  لمراقبةفھو یمثل اآللیة الرئیسیة •

 .  الجسمداخل   Homeostasisاالستتبابعلى 

 :یتم تنظیم عدد الخالیا في كل تجمع بدقة عالیة بوساطة ضبط معدل•

 .االنقسام الخلوي•

 .معدل الموت الخلوي•

بتفعیلھا برنامج موت داخلي المنشأ، الذي یضم مجموعة من اآللیات   Suicideالخلیة التي ال یحتاجھا الجسم تنتحر•

 .تُعرف بآلیات الموت الخلوي المبرمج

 .أشھرھا وأكثرھا انتشاراً  Apoptosisویعد االستموات •

 :Programmed Cell Deathالموت الخلوي المبرمج 
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یتم بدءاً من المرحلة الجنینیة ، فمثالً أثناء تنامي الجھاز العصبي للفقاریات تموت أكثر من نصف •

 .الخالیا العصبیة بعد فترة قصیرة من تشكلھا

وفي المرحلة البالغة إلنسان سلیم تموت ملیارات الخالیا كل ساعة خاصة في نقي العظام •

 . واألمعاء

خاصة أن الخالیا التي تموت عادة ما تكون " الھدر"والسؤال المطروح؟؟ لماذا ھذا المقدار من •

 سلیمة لماذا ھذا الكم من االنتحار الخلوي؟ 

الموت الخلوي المبرمج خالل  Sculptفي بعض األحیان تكون اإلجابات واضحة ، فمثالً ینحت •

 .التشكل الجنیني أجسام األجنة مزیالً كل البنى الثانویة

 :موت الخالیا

6/21/2021 

38 



تكون الید في البدء صفیحة والقدمین، حیث أصابع الیدین مثال تشكل •

 .كاملة

االستموات في الطرف األمامي للفأر اثناء التنامي الجنیني حیث تتشكل •

 األصابع

•)A ( األمامي لجنین الفأر ملون بصباغ یوسم بشكل نوعي الطرف

الخالیا في حالة االستموات، إذ تبدو الخالیا المستموتة بشكل بقع 

 .خضراء فاتحة بین األصابع

•)B ( الموت الخلوي النسیج بین األصابع كما یظھر في الصورة یزیل

األصابع بأخذ شكلھا تبدأ ) A(المأخوذة بعد یوم واحد من الصورة 

 . النھائي

 

 :موت الخالیا
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 .في الموت الخلوي المبرمج محتویات الخلیة إلى الخارجال تتسرب •

مما یحفظ الخالیا المجاورة من التأذي وبالتالي یعد التھابات، ذلك بأیة ال تترافق وبالتالي •

 ً  .ھذا النمط من الموت الخلوي موتاً نظیفا

ویضم الموت الخلوي المبرمج عدة آلیات یمكن التمییز بینھا باالعتماد على معاییر شكلیة •

 :منھاباستعمال المجھر الضوئي والمجھر اإللكتروني 

   Apoptosisاالستموات •

  .Autophagyالذاتي االلتھام •

 : deathProgrammed cellالموت الخلوي المبرمج 
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عكسھا (عملیة موت مبرمج ونشط وھادئ تقررھا الخلیة ھو •

 ).الموت بالتنخر الذي یعد عملیة ال إرادیة عرضیة

یتمثل االستموات بانكماش وتكاثف كروماتین النواة ضمنھا ، •

 .والغشاء النووي بالتقطعبالتكسر  DNAومن ثم یبدأ الـ 

وتبدو الخلیة من الخارج وكأنھا تغلي، إذ یتشكل على الغشاء •

 .الخلوي فقاعات تشبھ تلك التي تحدث عند غلیان الماء

 :Apoptosisاالستموات 
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 ).أجزاء من الغشاء الخلوي(تتقطع الخلیة إلى أجزاء یُحاط كل منھا بغشاء بعدھا •

تحوي في داخلھا عضیّات الخلیة وقطعاً من الكروماتین ، تعرف ھذه األجزاء بأجسام االستموات •

 . حدوث التھاباتدون   Macrophagesالتي تبتلع من قبل الخالیا البلعمیة الكبیرة 

 

 :Apoptosisاالستموات 
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مع زیادة الستیوبالسما، یتمیز الموت الخلوي بااللتھام الذاتي بظھور عدد كبیر من الفجوات في •

 .في الفعالیّة الحالّة

وتندمج في مرحلة الحقة العضیّات الخلویة مع الفجوات السیتوبالسمیة ویحاط المجموع بأجزاء •

 .من أغشیة الشبكة البالسمیة الداخلیة

في النھایة تتحد ھذه الفجوات مع الجسیمات الحالّة األولیة لتعطي الجسیمات الحالّة الثانویة •

 .حیث تھضم المكونات الخلویة المحتجزة). التي تعرف بالجسیمات الحالّة الذاتیة(

 .تُعد ھذه العملیة اآللیة الرئیسیة للتخلص من العضیّات التالفة إذا ما تم تفعیلھا على نطاق ضیق•

 .إذا ما تم تفعیلھا على نطاق واسع یؤدي إلى موت الخلیة نفسھا•

 

 :Autophagyااللتھام الذاتي أو البلعمة الذاتیة 
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 :Autophagyااللتھام الذاتي أو البلعمة الذاتیة 
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https://www.youtube.com/watch?v=1vaEVcMfa1E&vl=en
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 :مما سبق نستنتج
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یؤدي موت الخلیة بالتنخر إلى حل الخلیة بانفجارھا وخروج محتواھا إلى الوسط المحیط مما •

 .یسبب التھابات

االستموات یؤدي إلى تعبئة أجزاء الخلیة وقطعاً من الكروماتین ضمن أجسام االستموات لیتم •

 . التخلص منھا بدون أیة التھابات

سیتوبالسمیة تحیط بكمیات ضخمة من ) فجوات(یتمیز الموت بااللتھام الذاتي بظھور حویصالت •

 .السیتوبالسما والعضیّات ، تھضم محتوى ھذه الحویصالت بعد أن تندمج مع الجسیمات الحالّة
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