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  المقدمة

ذا         ي ه دة ف ة متزاي ن أهمي ه م ا ل ة بم ا الجذعي اب موضوع الخالي ذا الكت اول ه يتن
رة في         العصر، حيث تعتبر ال    ة المبتك ائل العالجي م الوس ة من أه ا الجذعي معالجة بالخالي

ن              دًا م ر ج دد آبي الج ع ى ع درة عل ديها الق ا ل ذه الخالي ث إن ه ديث، حي ب الح الط
  .األمراض، ومن أهمها أمراض القلب والسرطان

ه صوالت وجوالت        في المجال الطبي أشواطًا آبيرة    لقد قطع التقدم العلمي      ان ل  ، وآ
ام بعض األمراض        في عالج مع   درات أم ه يظل محدود الق ظم األمراض المزمنة، ولكن
ى أساس            تتميز   ونجد أن المعالجة أحياناً   . المستعصية ة عل ى عالجات قائم باعتمادها عل

دًال من         :، وهي في ذلك تستخدم طريقين     الهدم وليس البناء    الجراحة واستئصال العضو ب
ة ، وإصالحه ي األدوي دالت ةتعرض المرضى للعدي أثيرات واألعراض الجانبي .  من الت

ومن هنا جاءت فكرة العالج بالحقن بالخاليا الجذعية لتلبي حاجاتنا للعالج بطريقة البناء    
ودة ل               ى الع ة عل ساعد األعضاء التالف ذلك ت مارسة  موإعادة بناء ما تعرض للهدم، وهي ب

  .وظائفها الطبيعية
ستخدم ر  ت ي الكثي ا ف ذه الخالي دول ه ن ال الج،م راض بعض  لع ام  أم ب والعظ القل
ستطيع    ومن أهم مزايا هذه الخاليا أنها        ،والعيون ا      إصالح ت تبدال الخالي د     واس ة عن التالف

د     تون. زراعتها في العضو المصاب، وهذا يغني عن الحاجة الستبدال العضو          ى أن يفي من
ر من   ا في معالجة الكثي      دوره هذا اإلصدار المهتمين بالدراسات على الخاليا الجذعية و       

  .األمراض

  ،،،واهللا ولي التوفيق
   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور

  األمين العام                                                        
  ةمرآز تعريب العلوم الصحي                     

  

   ـجـ 



 

 

  



 

 

  التمهيد

شكل جمي     ي ت ي الت ا ه ك الخالي ة، وتل ون خلي ن تريلي سمنا م ون ج ضائنا، يتك ع أع
وَّ   ضًا م              فالعظم مك ة أي ة، والعضالت مكّون ا عظمي ا عضلية    ن من خالي ولكن  ... ن خالي
ًاليست آل  شابهة تمام ا جسمنا مت ة، وال خالي ة العظمي شبه الخلي ة العضلية ال ت ، فالخلي

ة        ة (تشبه الخاليا الدموية، إذ أن الخلية العظمية مسؤولة عن تكوين العظم، والكري  )الخلي
ة        لكل   مسؤولة عن الدفاع عن الجسم، وهكذا فإن         البيضاء ا أعضائنا وظيف خلية من خالي

  . خاصة تختلف عن الخلية من النمط اآلخر
ة                   ـ ألسباب مختلف ارات من الخاليا إذا   ـ  ومن ناحية أخرى آل يوم تموت عدة ملي   ف

اد،   الجسم غير قادرآان  نعيش  أن  على تعويض الفاقد من هذه الخاليا، لما استطعنا بالك
سجة                          سيج من أن ة في آل عضو أو ن أآثر من شهرين فقط، ويكمن السر في وجود خلي

  . الجذعية الخلية هذه الخلية تسمىو الجسم،
ا المتخصصة                 تلك وتأتي أهمية  وع من الخالي وين أي ن  الخاليا من آونها تستطيع تك

ة،       ا المطلوب ى الخالي ور إل و وتتط د أن تنم اء ع   بع ث العلم ذلك يبح رقن الل يط   الت
ا الجذع  درة الخالي ن ق تفادة م ا االس ن خالله ستطيعون م ا ي د مختلف خالي ى تجدي ة عل ي

سم ا باب    الج يفتح لن ا س صابة، مم ضررة أو الم عًاالمت ن   ًا واس رة م ة آبي ة طائف  لمعالج
  .األمراض التي استعصت على العالجات المتوافرة حاليًا

اول موضوع الخال     ة      وتكمن أهمية هذا الكتاب في أنه يتن ه من أهمي ة، بمال ا الجذعي ي
مستقبلية، موضحًا تعريف الخاليا الجذعية وأنواعها وتقنيات الحصول عليها، باإلضافة           

آما يتطرق الكتاب إلى عملية زرع نقي العظم،          . إلى أحدث التطبيقات التي تستخدم فيها     
ستينيات           ذ ال اب    ويج. باعتبارها من تطبيقات الخاليا الجذعية الممارسة بنجاح من يب الكت

ا               عن العديد من التساؤالت التي تهم المريض والباحث في موضوع الخاليا الجذعية، آم
  .أنه يوضح اآلراء المتعارضة التي أثيرت حول هذا الموضوع

  .وأخيرًا، نأمل أن يكون هذا الكتاب مفيدًا للقارئ العربي
  

 ،،،واهللا ولي التوفيق

   يعقوب أحمد الشراحآتور الد

  األمين العام المساعد                                                          

  ةحيمرآز تعريب العلوم الص                                                         

هـ ـ  ـ



 

 

  

 



 

 

  المؤلف في سطور

 هقاسحيدر  موسى الدآتور •

 .1967سوري الجنسية، ولد عام  -

 .1991ـ سوريا الطب ـ جامعة حلب على بكالوريوس حاصل  -

 .1994ـ سوريا حاصل على درجة الماجستير في األمراض الباطنية ـ جامعة دمشق  -

 .يعمل طبيب ـ وزارة الصحة ـ دولة الكويت -
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  مقدمة المؤلف

أصبحت الحاجة إلى البحث العلمي في وقتنا الحاضر أشد منها في أي وقت مضى،            
ر           رة            حيث أصبح العالم في سباق للوصول إلى أآب ة المثم ة الدقيق در ممكن من المعرف ق

سان    ة لإلن ة والرفاهي ل الراح ي تكف د . الت ان    اوُيع ن أرآ يًا م ًا أساس ي رآن ث العلم لبح
  .المعرفة اإلنسانية في ميادينها آافة، آما ُيعد أيضًا السمة البارزة للعصر الحديث

افعُ            إ ه من ة ل شرعية واألخالقي ضوابط ال ادت   ن البحث العلمي الذي يراعي ال ة أف  جم
وفير،        ر ال ر والخي النفع الكبي ي حيث      اإلنسانية، وعادت عليه ب يما في المجال الطب  والس

ه من                    ه معانات تنقذ تلك األبحاث حياة اإلنسان التي هي أسمى ما في الوجود، أو تفرج عن
ة البحث العلمي ع         .بعض األمراض الخطيرة والمستعصية على العالج      ى  وتكمن أهمي ل

ا معال            بالذات في أن     الخلية الجذعية  ذا المجال سيوفر لن ة واسعة      التقدم في ه جات لطائف
يس لمرض واحد فقط          ـ  من األمراض  ددة  - ول ى العالج           المه اة أو المستعصية عل  للحي

وستزيد معرفتنا أآثر عن أسباب حدوث     .التي يعاني منها الماليين من الناس حول العالم       
  .آيف يمكن أن نمنعها أو نعالجهاو وبالتالي سنعرف آيف نشخصها، ،األمراض

ة إن أبحاث  ة الجذعي ا الخلي دم لن سارهشروحًاتق ة، وم ة الطبيعي ا،  عن تطور الخلي
ا، و ات عمله ا ت  وآلي ة وتجعله صيب الخلي ي ت شذوذات الت ا ال سر لن دتف سارها حي ن م  ع

  .الطبيعي وتتحول إلى خلية مريضة أو إلى خلية سرطانية

 عن  نجحنا في تبسيط المعلومات ما أمكن      أن نكون قد     وفي هذا اإلصدار المهم نتمنى    
  . لكي يستطيع أن يفهمها القارئالخلية الجذعية

  
 

  واهللا الموفق
 

  هموسى قاس /دآتورال

  

  

  
  ـط   ـ 
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  الفصل األول

  الخلية الجذعية

  :تعريف الخلية الجذعية
ا                    د من الخالي ى العدي و إل ى التطور والنم درة عل ا الق هي خلية غير متخصصة له

ذلك   ة، ل ي  فالمتخصصة المختلف ة ه ة الجذعي ة الخلي ا "األم"الخلي واع الخالي ل أن ،  لك
ة "وسميت   و ويعطي األغصان           " جذعي ذي ينم شجرة ال سبًة لجذع ال و    واأل،ن رة تنم خي

  .وتعطي األوراق واألزهار والثمار

ى،         ه األول ا  وتوجد الخلية الجذعية في الجنين وذلك في مراحل ضاً   أ آم ا توجد أي  نه
ي حال تعرضها  سجة ف ة، من أجل إصالح األن داد مختلف سجة بأع د من األن ي العدي ف

  :أي أن الخاليا الجذعية تختلف عن الخاليا األخرى، بخاصتين مهمتين .ألذى

  .نها خاليا غير متخصصة قادرة على تجديد نفسها باالنقسام الخلويأهي  :األولى

ة ي  :الثاني اثر وتن أه ة تتك ا وتحت ظروف معين ن منه سيجًا لعضو م صبح ن و لت
  .أعضاء اإلنسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
   الشجرة التي تنمو لتعطي آل أنماط الخالياذعجالخلية الجذعية مثل ): 1الشكل (
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   الخلية الجذعية):2ل الشك(

ة    ة الجذعي ة الخلي ا       ـ  وتنبع أهمي تم إجراء آل األبحاث عليه ي ي ا     ـ الت ا آم  من إنه
إذا استطعنا أن            " المعمل"ذآرنا هي    الذي يصنع آل أنسجة وأعضاء الجسم، وبالتالي ف

د               نفهم ونكتشف ونسيطر على الخلية الجذعية فسنكون عندئذ قادرين على معالجة العدي
ثالً  من األمر  ة، فم دى مريض تخرب     اض المستعصية على المعالجات الحالي ان ل  إذا آ

سيج العصبي المتخرب   ستعيض عن الن يمكن أن ن ة، ف كتة دماغي سبب س دماغ ب ي ال ف
نسيجًا جديدًا بدل النسيج " ُتصنع"بنسيج آخر جديد عن طريق حث الخلية الجذعية لكي 

ٌم ذا حل ٌل المتخرب، وه ًا ال  إذا أمكن الوصول إليجمي ًا خارق دمًا طبي يعتبر تق ه س ه فإن
ة                       . يساويه أي تقدم   ا في بداي ا زلن ا م ذا المجال، ولكنن دم في ه وقد تم إحراز بعض التق

  .طريق طويل وشاق
  

  :أنواع الخاليا الجذعية
 اي ، والخال  الجذعية الجنينية  ايالخال:  هما  من الخاليا الجذعية   رئيسيانهناك نوعان   

شا          هناك   ًاوحديث .الجذعية البالغة  زات م ا ذات ممي ا  نوعان آخران من الخالي بهة للخالي
  .، والخلية الطليعية)CIPS(رَّضة حمتعددة القدرة الم الجذعية ياالخال: الجذعية، وهما

  :الجذعية الجنينيةيا الخال .1

وي للبويضة لتتكون البويضة المخصبة،          وان المن يح الحي يبدأ تكوين اإلنسان بتلق
وع               ة،   عن خلية واحد    وهذه البويضة عبارة   وين أي ن ة لتك درة الكامل ا الق ة له ذه الخلي ه
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سمى    ،...)خاليا عظمية ودموية وعصبية وعضلية    ( خرى األ من أنواع الخاليا   ذلك ت  ول
ـ ذعيــجيا خال املة الوسع    ةـ ة  (ش ا الجذعي درة   الخالي ة الق  Totipotent Stem))آامل

Cells).  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    شاملة الوسع)آاملة القدرة (الخلية الجذعية): 3الشكل (

صبح          صبة لت ضة المخ سام للبوي صاب انق د اإلخ ى بع ساعات األول ي ال دأ ف وتب
ذه      مجموعة من الخاليا، وهذه الخاليا أيضاً    ة من ه  لها القدرة الكاملة، ويمكن لكل خلي

ه من   ة ل سجة الداعم ع األن امًال م ا آ شئ جنيًن ى أن تن م أنث ي رح ا إذا زرعت ف الخالي
شيمة   ة؛ حيث    الم وائم المتماثل ي الت ا يحدث ف ضبط م ذا بال ه، وه واألغشية المحيطة ب

  . تمامًاتكّون جنينين متماثلين وراثّيًالتنفصل خليتان من الخاليا آاملة القدرة 

ن  دة دورات م د ع يح وبع ن التلق ام م ة أي د أربع ا  وبع دأ الخالي ا، تب سام الخالي  انق
ا متخصصة مك اج خالي ي إنت درة ف ة الق ة آامل سمى الخلي ة ت رة مفرغ ة آ ة اون ألرومي

)Blastocytes(    ّون ي تك ا الت ن الخالي ة م ة خارجي ا طبق ة له ة األرومي ذه الخلي ، وه
أما في جوف الكرة، فتوجد آتلة من       . المشيمة واألنسجة الداعمة لنمو الجنين في الرحم      

. أعضاء الجنين الخاليا تسمى الكتلة الخلوية الداخلية، والتي يتكّون منها جميع أنسجة و          
لة الخارجية  بأنها ال تستطيع تكوين آائن حي          ـولكن هذه الخاليا تختلف عن خاليا الكت      

ذه    سمى ه ذلك ت ين؛ ول ة للجن سجة الداعم وين األن ى تك ادرة عل ر ق ا غي ا؛ ألنه بمفرده
ا الج   ا بالخالي درات ذعيةـالخالي ددة الق ة  (  متع ا الجذعي رة الق اوالخالي  )درةـف
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)Pluripotent Stem Cells(، ا ال      ـي تع ـالت و ا، ولكنه واع الخالي د من أن طي العدي
  .آل الخاليا الالزمة لنمو الجنينتستطيع أن تعطي 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ن خاليا تخصصية مراحل انقسام الخاليا الجذعية لتكّو):4الشكل (

ّممن و دأ ث سام المتكرر تب اثر باالنق ي التك ة ف ة الداخلي ة الخلوي ا الكتل دأ،خالي   وتب
وّ                  ي تك ة الت دم الجذعي ا ال ل خالي ا     بإنتاج خاليا متخصصة من نوع آخر، مث ن آل خالي

ّو ي تك ة الت ا العضالت الجذعي دم، وخالي ي ن العضالت، وخاليال ة الت د الجذعي ا الجل
صدر  ر م ددة       ًاتعتب ا متع سمى الخالي ا المتخصصة ت ذه الخالي د، وه ا الجل ل خالي  لك

  .وهي التي توجد في أجسامنا حاليًا، )Multipotent Stem Cells(القدرات

ة ة الجنيني ا الجذعي ى الخالي صول عل تم الح ة  ي ن الخلي داخلي م زء ال ن الج م
ة  ا  )Blastocyte(األرومي ى الخالي تم عل اريخ ت ذا الت ي تجرى له ل األبحاث الت ، وآ

  . أو من البشرئرانالجذعية الجنينية المأخوذة من الف

 : الجذعية البالغةخالياال .2

 على االنقسام والتمايز لعدة أنماط      ا توجد في آل أنسجة الجسم، لها القدرة       هي خالي 
 آما  ،من الخاليا، ولكنها غير قادرة على إعطاء آل األنماط الخلوية في الجسم البشري            
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ذا      الجذعية الجنينية، وإنما تعطي خاليا من نفس         الياهو الحال في الخ    وي له النمط الخل
ا  يوجد في العظم   ، فمثًاله فقط،ج التي سبق أن تخصصت في     يالنس ة خالي ي  جذعي  ، والت

اثر                       ة تتك ا جذعي اك في القلب خالي ضًا هن ة حصرًا، وأي ا العظمي تتكاثر لتعطي الخالي
هي المحافظة والترميم     الجديدة البالغة  ا ووظيفة هذه الخالي   ،ًاي قلبية حصر  اليالتعطي خ 

  .المصابةللنسيج الذي توجد فيه، عبر تعويض الخاليا الميتة أو 

ى            ّلل ةآما توجد خاليا جذعي    ايز إل حمة المتوسطة في نقي العظم التي يمكنها أن تتم
  . إلخ...خاليا عضلية وخاليا بانية للعظم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  الخلية الجذعية البالغةأشكال ): 5الشكل (

وسأطرح  . للخلية الجذعية  على إيجاد التطبيقات العالجية المناسبة       تجرى األبحاث 
ا امث ذه الخالي ة ه م وظيف اذا سيحو، ًال لكي نفه د هو م دما يتعرض الجل لجرح دث عن

ذي : اإلجابة ؟بسيط ا                   س  ال ى الخالي ك إل ود سبب ذل ام آامل للجرح، ويع يحدث هو التئ
ة     د      (الجذعية البالغ ة الجل ة في طبق ا القاعدي ي قامت  ) الخالي ة    الت د طبق سام وتجدي  باالنق

 دث، عندها لن يح وتأذت الخاليا القاعدية.جرح عميقًاضررة، ولكن إذا آان الالجلد المت
  .ندبة في مكان الجرحااللتئام وتبقى 
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العظم،   هي تلك المشتقة من نقي        أشهر الخاليا الجذعية البالغة، وأآثرها استخداماً     
 ففي نقي العظم يوجد نوعان من هذه      .  أول ما تم اآتشافه من هذا النمط من الخاليا         وهي

  :قلالخاليا على األ
وع األول ة: الن ة المكون ا الجذعي دمالخالي  ،(Hematopoietic stem cells) لل

ستخدم في                    ي ت ة في الجسم، وهي الت ا الدموي شكيل آل الخالي وهي خاليا قادرة على ت
  .عالج بعض أمراض الدم عبر عمليات زرع نقي العظم

اني   وع الث ضامة     : الن ا نقي العظم ال  ،bone marrow) (Stromal cellsخالي
شكل خليط  ي ت ل ًاوه ا، مث ن الخالي سج  :  م ة للن ة، أو غضروفية، أو ليفي ا عظمي خالي

شكل واسع في التجارب                    سدّويةال ذي يجري استخدامه ب ، وهذا النمط من الخاليا هو ال
  .المخبرية

اليا الجذعية   تواجه العلماء في االستفادة من الخ       التي ولكن هناك بعض الصعوبات   
ات        أ: البالغة، ومن أهمها   ا يجعل من         ن تلك الخاليا الجذعية البالغة توجد بكمي ة مم  قليل

ى                        درة عل ا الق ذه الخالي يس له العمر، ول دم ب نقص عددها مع التق الصعب عزلها، آما ي
وي            الجذعية الجنينية التكاثر آما هو في الخاليا       د تحت ا ق ، واألهم من ذلك أن تلك الخالي

  .خارجية مثل السموم وأية عوامل داخلعلى بعض العيوب نتيجة تعرضها ل

 الخلية الجذعية متعددة القدرة المحرضة .3
ـيالخل ـذعيــة الجـ ـمتعة ـ  ددةـ

ـ  والت ـ  ةــالقدرة المحرض  ر ــي تختص  ـ
 Induced Pluripotent)ا ـبخالي

Stem Cells; IPS)  وهي نمط من   ـ
ة     ددة الخلية الجذعي شتقة     متع درة الم الق

ر      صناعيًا من  ة غي ددة خلي د  متع رة،  الق
شتق  ادة ت ة ) صنعـُت(وع ن الخلي م
ات   ثم يتم    الجسمية البالغة  تحريض جين

ة   ل نتيجة   معينة داخلها فتصبح     ذلك خلي
هي  و. ضة القدرة المحرَّ  متعددةجذعية  

ة       ة الجذعي ددة مشابهة للخلي درة   متع  الق
مراحل إنتاج الخلية ): 6الشكل (  . في جوانب آثيرة

 المحرضة القدرةعددةمتالجذعية 
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ام        متعددةأول إنتاج للخلية الجذعية     إنَّ  و د  )2006( القدرة المحرضة آان في ع  بع
ا الجسمية لل    التحريض   ران خالي ام     . فئ ا من        )2007(وفي ع م إنتاجه ة    ال ت ا الجلدي خالي

ة، ومن المحتمل أن                 وقد اعتبر ذلك  للبشر،   ة الجذعي يكون   تقدمًا هامًا في أبحاث الخلي
ة        ة هام اً       لها استخدامات عالجي رك جدًال أخالقي ا من        ،دون أن تت م نحصل عليه ا ل  ألنن

اعي        أة، آما األجنة البشري  رفض المن سبب ال يًال ألن ت ل م ة أخرى أق نها أيضًا من ناحي
  .مقارنة بالخلية الجذعية الجنينية، ألنها مشتقة بشكل آامل من المريض نفسه

ستخدمة ى الطرق الم اًء عل ى  إل - بن ة لكي نحصل عل ا البالغ ة الخالي ادة برمج ع
د نه يمكن أن يكون لها خطورة  فإ ـ )IPS(الخاليا الجذعية متعددة القدرة المحرَّضة        يعت

د    ممابها،   د             ي ق ال، فق شر، وآمث د من استخدامها في الب ًا لكي يحدث     قي ستخدم فيروس  ن
ولكنه يمكن أن يحرض أيضًا الجينات المسببة التغير الجيني المنشود في الخلية البالغة، 

  . للسرطان

ة للتغلب عن الم             )2008(في عام    شاف طريق سابقة   ، أعلن العلماء عن اآت شكلة ال
ة الجسمي د تحريض الخلي سرطانية بع ات ال زع الجين ق ن اق عن طري ي آف ا زاد ف ة مم

شر    )IPS( استخدام خاليا  ى وعالوة ع .  في أمراض الب د بين   ل ك، فق  مجموعة من   ت ذل
ا،      )2009( آاليفورنيا عام    العلماء من جامعة   ا      أ بعد أبحاث أجروه اج خالي ه يمكن إنت ن

)IPS(ل على جينات الخلية البالغة دون إجراء أي تبدي.  

  الخاليا الطليعية .4

د الخ اتوج سم، و الي اء الج ل أنح ي آ ة ف ل الخهي  الطليعي امث ة الي ون الجذعي  تك
س سم و    ؤم زة الج ن أجه ة م سجة معين شكل أن ن ت ة و/ولة ع رميم الأو المحافظ ك لت تل

د،    الجذعية بأنها قد تخصصت لح      اليااألنسجة أثناء الحياة، ولكنها تختلف عن الخ       د بعي
د، فإن الخاليا الطليعية و الجذعية يمكنها أن تتكاثر بشكل غير محديان الخالأوفي حين 

رات، وتوصف الخال    ن الم دد م دد مح ى ع سم إل ن أن تنق ايمك ة  ي ا قليل ة بأنه  الطليعي
درة درة ،الق دة الق ى وحي تج نوع( أو حت دًاأي تن طًا معينًا واح ا فق  بعكس ،) من الخالي
 يا الخال إنآما).  مختلفة من الخالياًاتنتج أنماط( التي هي وافرة القدرة      الجذعية ياالخال

ة       القدرة على تجديد     ال تملك  الطليعية ذلك، فالخال  . نفسها آما هو في الخلية الجذعي ا  ول ي
صة    ة المتخص ة والخلي ة الجذعي ين الخلي طة ب ة متوس ي مرحل ة ه ذه . الطليعي وبه
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شبه م    ة ت نفس        المميزات فإن الخلية الطليعي ا ب شار إليه ًا ي ة، وأحيان ة البالغ زات الخلي مي
  .المصطلح

ون الخال اتك ة  ي ي حال ة ف ل  الطليعي ون داخ بطء ل آم و ب سجة، وتنم ويض األن  تع
ا   تعطي خاليا جديدة    ف ،الخاليا التي تموت بشكل طبيعي     دًال منه ة حدوث        . ب ا في حال أم

ة    إصابة في النسيج الموجودة فيه مثل حدوث ضرر أو موت خاليا،             فإن الخلية الطليعي
أذي     التتنشط بفعل عوامل     ايز   ،نمو التي تحثها للتوجه إلى منطقة النسيج المت دأ بالتم  وتب

  .إلى الخاليا التي أصيبت بضرر

ة  لم يجر عليها أبحاث     إلى اآلن   و ة            بالدرجة الكافي واع معين م يكتشف إال أن ه ل ، ألن
  . بسبب قلة أعدادها ليس من السهل دراستها، آما أنهمن الخاليا الطليعية

  
  :طرق الحصول على الخاليا الجذعية

 :من األجنة .1

ة       ددة (يتم عزل الخاليا الجذعية الجنيني درة متع ة      )  الق ران أو من أجن ة الفئ من أجن
، ومن )الخلية األرومية( أيام تقريبًا )5(  فيهاالبشر في المرحلة التي يكون عمر الجنين   

زارع خلو     ثّم ة خاصة، لت    ُتنمى تلك الخاليا في م ا      أي ة خاصة تحافظ من خالله مين بيئ
ة      زارع الخلوي دون الم ايزة، وب ر المتم ا غي ى حالته ا عل ك الخالي ذآرآتل ة ال إن ؛نف  ف

  .الخاليا الجذعية الجنينية ستتمايز بسرعة

ي،              ال   ق العمل زال  تزال الدراسات تجرى حتى اآلن لالستفادة منها في التطبي وال ي
 تواجه زرع تلك الخاليا في اإلنسان، ومنها رفض الجسم          لتي ا  العديد من العقبات   هناك

  .للخاليا الجذعية المزروعة

 :حديثي الوالدةلمن الحبل السري  .2

دد،              ة الع سري قليل ل ال وفرة فقط         الخاليا الجذعية المتوفرة في دم الحب ا مت ا أنه  آم
ا   ولكنها تتميز ، صول عليها مرة واحدة في العمرحالوالدة، أي يمكن الأثناء   عن غيره

  :بمميزات عديدة منها

 .عبيًا مما يجعلها في متناول الجمينس تكلفة الحصول عليها منخفضة  .أ 
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ا   تال   .ب  ا وتخزينه صول عليه ة الح ب عملي ى   أي  تطل اج إل ي، وال تحت دخل جراح ت
سبب أي   تخدير  ام، وال ت ين أو األم   ع سبة للجن م بالن الطبيب المختص    ، وبوسع  أل

  .القيام بها بسهولة

ستقبًال من        لخاليا المولود الخاليا مطابقة تمامًاتعتبر هذه  .ج  ستحيل رفضها م ذلك ي ل
اعي الخاص به از المن ل الجه ناقب الي يمك ذي  ، وبالت ل ال ان للطف تخدامها بأم اس

ة    ُأ د تكون بمثاب أمين  (خذت منه، ومن هنا ق اة     )بوليصة ت ى حي ستخرجها األم عل ت
منه، أو لشخص   ء لمن أخذتوهي تستخدم بعد حفظها مرة واحدة فقط سوا. طفلها

 .مريض آخر

  

  

  

  
  
  
  
  

  
  

 أحد مصادر الخلية الجذعيةهو الحبل السري للجنين، ): 7الشكل (

 :االستنساخمن عملية  .3
ا                  إ زع نواته م ن  .ن مبدأ االستنساخ هو أخذ نواة خلية جسدية وزرعها في بويضة ت

واة   ،يوان طبيعية وأزالوا النواة منهاحيث قام العلماء بأخذ بويضة ح    وبعد ذلك ُأخذت ن
واة   (، وزرعت في البويضة     من خلية جسدية   الي   و ،)منزوعة الن م الحصول   بالت ى  ت عل

ر     سام في المختب دأ باالنق دة وتب ة جدي و   .خلي وم الخامس سوف تنم ة   وفي الي ذه الخلي  ه
دة ة  الجدي ة األرومي ور الخلي ى ط دد -  إل درةمتع ا    ويم- ة الق ة إم ذه المرحل ي ه ن ف ك

د  أشهر    )9( األم لتكمل     رحم زرعها في     د األم   عن ق           ما تل ارة عن صورة طب ًال عب  طف
ساخ خذت منه المادة الوراثية للخلية، وهذا ما األصل من الشخص الذي أُ     يسمى باالستن

اس   م الن ه معظ رض علي ذي يعت شر ال ل للب ا   ـ   الكام ذه الخالي ذ ه االخال( أو أن تؤخ  ي
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ستخلص    ،دون أن توضع في الرحم    ) األرومية ا ت ة،          وإنم ة الجنيني ا الجذعي ا الخالي  منه
ة    ي مزرع ة، وتوضع ف سم المختلف ا الج ن خالي وع م ى أي ن ول إل ن أن تتح ي يمك الت

اثر ث تتك ن  ،خاصة بحي ة م ة التالي ى المرحل ل إل ة دون أن تنتق ذه المرحل ي ه  وهي ف
ة،             و معين النضوج والتخصص، بحيث يمكن استخدامها وتوجيهها من خالل عوامل نم

حقنها مباشرة في العضو المراد إنتاج خالياه لتعطي الخاليا المطلوبة مثل أو من خالل 
  .إلخ.. يا الكبد، أو خاليا القلبالخاليا العصبية، أو خال

  
  
  
  
  
 

  
  

 الحصول على  الخاليا الجذعية عن طريق االستنساخ ):8الشكل (

ة                 ذه الطريق رة استعملت ه ساخ، وأول م ة االستن ع تقني ا  وهذه الطريقة تتب ام   ن آ  ع
ي،    )1977( م دول ا اس ق عليه ة أطل ة بالغ اج نعج لين إلنت د روس اء معه طة علم  بواس

ة              ى إمكاني يًال عل اره دل و       واعتبر ذلك حينئذ إنجازًا علميًا مهمًا باعتب سجة تنم  جعل األن
  .بهذه الطريقة

ة                تقنيةوقد أثارت    ا بالتوصل في مرحل ا يكون حله  االستنساخ قضايا أخالقية ربم
تنباتها               عضالنتزاع ب تقبل  ما في المس   ة واس ة الجنيني اء المرحل ا أثن  خاليا من شخص م

ذه     إ. وتخزينها لحين الحاجة إليها عندما يمرض نفس الشخص        ة   ن الهدف من ه  الطريق
ا الجذعي       ليس إنتاج آائن حي آامل     ى الخالي ة الستخدامها   ، وإنما الحصول عل ة الجنيني

اً         وتمتاز هذه الطريقة بأن الخال    . في العالج  ة جنيني ة الناتجة متوافق ا الجذعي رد     ي  مع الف
ل      مما يحل مشكلة رف    ؛الذي أخذت منه النواة وزرعت في البويضة       سجة من قب ض األن

سجة داخل الجسم                   آما. الجهاز المناعي  وع من األن وين أي ن ى تك درة عل  . أن لديها الق
سولين قد نحتاج لخاليا منتجة   ف  لذلك، وآمثال شخ    لألن ا في ال ص المصاب   لكي نزرعه

تم رفضها، ولكن                 بالسكري، فإذا لم تكن الخاليا الجذعية متوافقة مع الشخص فسوف ي
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ا                     ا الشخص ألنه ة لخالي ة مطابق ا الجذعي رفض ألن الخالي بطريقة االستنساخ لن يتم ال
 .أخذت من الشخص نفسه

 :سلويمن السائل ال .4
اث أن الخال شفت األبح ااآت سائل ا ي ي ال ضًا ف ودة أي ة موج سلوي ل الجذعي

)Amniotic fluid(         ى م التعرف عل د ت رحم، وق ين داخل ال  الذي يحيط ويحمي الجن
ك بواسطة غرس         ،"سلويبزل السائل ال   "الخاليا الجذعية من خالل ما يسمى        تم ذل  وي

سائل ال          إبرة طويلة ورفيعة داخل بطن األم الحامل للحصو           ة من ال ى آمي . سلويل عل
شكل أوسع     لالسائل، وتحتاج هذه الخاليا ل    وقد تم عزل الخاليا الجذعية في هذا         دراسة ب

  .لمعرفة مدى الفائدة منها

 :من بعض األنسجة .5
  . األشخاص البالغين، وأهمها نقي العظمايتم ذلك من خالل خالي

  
  تطبيقات واستخدامات الخاليا الجذعية

اً        :العالج الخلوي بالخاليا الجذعية    .1  هو استعاضة الخاليا المتأذية أو المختلة وظيفي
شابهة ت             ة زرع    أو المريضة بخاليا جذعية جنينية أو بالغة سليمة، وهي م ًا لعملي  قريب

ضو الكنو ،الع دًال م  ه ا ب ستخدم الخالي زرع   ت ة ال ي عملي ضاء ف ك وت. ن األع تم تل
 :الطريقة على النحو التالي

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
   تطبيقات العالج بالخاليا الجذعية:)9الشكل (
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احثون أوًال الخال ر ينمي الب ي المختب ة ف ا الجذعي ة(ي زارع خلوي ي م ّم)ف ن ث  ، وم
ا    تنمو بهذيتغيير الوسط ال( خاصة  تعامل بطرق  ات داخل الخالي ، )، أو حتى حقن جين

ا   حتى   اط    تتمايز هذه الخالي ى أنم ة   إل ة   خلوي ا عضلة القلب         نوعي ل خالي ا    ، مث ، أو خالي
ا عصبية ة، أو خالي خ...دموي ّم، إل ن ث ك  وم ن تل رًا حق تم أخي شخص  ي ى ال ا إل  الخالي

ي     في حال الشخص    : وآمثال. المريض ا      ف ،  المصاب بمرض قلب ن الخالي تم حق سوف ي
ا  في عضلة القلب، وبما أن تلك الخاليا المزروعة هي           شار     خالي ا ست ليمة فإنه ك في   س

  .في عضلة القلبالموجود إصالح الخلل 

ببها تخر                 ى العالج يكون س ب بعض   وهناك العديد من األمراض المستعصية عل
ي               ة الت ا الوظيف ك الخالي الخاليا المكونة لنسيج معين موجود في الجسم، وبالتالي تفقد تل

ثالً   ا، م وم به صنع       ،تق ي ت ا الت رب الخالي ن تخ شباب ع د ال سكري عن داء ال نجم ال   ي
ا يضطر المريض             فرط مما يؤدي إلى   األنسولين ك الخالي  سكر الدم، وبسبب تخرب تل

سو  ن األن سه بحق ن نف ره، أن يحق ة عم ك  لين طيل سلبية لتل ضاعفات ال ا يعرضه للم مم
ا المس              تمكن، ولكن قد ي   الحقن ى الخالي ستقبل من الحصول عل لة عن   ؤو العلماء في الم

ق    ن طري سولين ع راز األن ايز اإف شرية  تم ة الب ة الجنيني ا الجذعي زارع لخالي ي الم   ف
ة ا. الخلوي ان خالي ا مك م زرعه اس المصابة، وث ذلك  البنكري شفى ب سكري ي مريض ال

  .بشكل آامل من المرض
وي     الج الخل ة الع ا  طريق ق فيه ن أن نطب ي يمك راض الت ن األم د م اك العدي وهن

ا ة وأهمه ا الجذعي سرطانات :بالخالي سون، ،ال دم، مرض بارآن  وخاصة سرطانات ال
ات لأذي اع الحب صلب ال، ي النخ ضالت،  متالت ابات الع دد، إص راض القلع ل (ب أم مث

ضلة ال شاء الع ةاحت روق،  )قلبي سكري، الح رض ال ل، م اب المفاص ح . الته ويوض
دول( مالج ا ) 1  رق ق عليه ل أن يطب ن المحتم ي م راض الت م األم الجأه سجة ب  الع األن

  .المشتقة من الخاليا الجذعية
رة      .2 راض الخطي ض األم دوث بع بب ح ة س سرطانات و ،معرف ل ال شذوذات مث  ال

ى  وذلك عن طريق مراقبة تحول الخاليا الج      . الخلقية ة  ذعية إل ا بالغ مّ  ،خالي   ومن ث
ة    ة  تصبح بالنهاي ة عظخلي ة  أو عضلة قلبمي ا ع  ي  أخرى صبية أو أعضاء  أو خالي

ة لحدوث   ي وسيكون لدى الباحثين واألطباء معرفة أفضل لألسباب الحقيق        . وأنسجة
 . مختلفة من األمراض المستعصية على العالجاتأنواع

ك    ،المجال الدوائي  تساعدنا األبحاث على الخاليا الجذعية في      .3 يم    ب وذل ار وتقي اختب
ل  ا قب ا وفعاليته دة من حيث سالمتها وجودته ة الجدي ااألدوي شر، تطبيقه ى الب  عل
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أثير آانفسوف تبين االختبارات مثًال فيما إذا      ا،    للدواء الجديد أي ت ى الخالي أو  عل
  .رر عند تطبيقهضإذا آانت الخاليا ستصاب بأي 

نسجة المشتقة األالعالج بض التي يمكن أن يطبق عليها أهم األمرا :)1الجدول رقم (
  من الخاليا الجذعية

  المرض   الجذعيةنوع الخلية
ابات     .خاليا عصبية رف، إص سون، الخ رض بارآن م

دد اعي المتع ل النخ سكتة الحب ، ال
  .الدماغية، التصلب العديد

  .، فشل القلبحتشاء عضل القلبا  .خاليا عضلة القلب
  .داء السكري  .سولينخاليا منتجة لألن

  .)تنكس المفاصل(الفصال العظمي   .الخاليا الغضروفية
، نقص المناعة، األمراض    ابيضاض الدم   .الخاليا الدموية

دم،    رطانات ال ة، س ة الوراثي الدموي
  .أمراض دموية أخرى

  .التهاب الكبد، تشمع الكبد  .خاليا الكبد
  .الحروق، شفاء الجروح  .خاليا الجلد
  .تخلخل العظم  .ظمخاليا الع

  .التنكس البقعي  .خاليا الشبكية في العين
  .مرض الحثل العضلي  .خاليا العضالت الهيكلية

  

اعي     .4 ي ت        :التغلب على الرفض المن رى الت شكلة الكب اء في زر     إن الم  عواجه األطب
ضاء  ل ز(األع ب رعمث د أو القل ى أو الكب ضو  )  الكل سم للع ي رفض الج ن ف تكم

ه            المزروع، حيث يتعرف    م آجسم غريب علي ى الطع اجم     ، الجسم عل الي يه  وبالت
الجهاز المناعي للجسم العضو المزروع ويتلفه مما يتسبب في فشل زرع العضو،    

ة     استخدام ولكن سيكون في حال تطبيق     ا الجذعي سه          الخالي أخوذة من الجسم نف  الم
ث رة حي دة آبي ن  فائ شتقة م ا م ة، ألنه ا المزروع سم للخالي ن يحدث رفض الج  ل

 .الخاليا الجذعية للجسم نفسه
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ة في              :الفائدة االقتصادية  .5 ا الجذعي دان استخدام الخالي  إذا تم  نجاح األبحاث في مي
ل                 ى العالج مث العالج، فإنه سيتم عالج طائفة آبيرة من األمراض المستعصية عل

 واألمراض المزمنة األخرى    ،السرطان،  أمراض القلب  ، السكتة الدماغية  ،الخرف
ة     إلى  ج  والتي تحتا  ة طبي ة   عناي د طويل ى    األم ة       استعمال  وإل رات طويل ة لفت  األدوي

كاليف العالج، وسنوفر   تهظًا، وبنجاح تلك الطريقة سنوفر  بامما يشكل عبئًا مادياً   
  . أعمالهمنللتغيب عأيام العمل حيث لن يضطر المرضى 
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  الفصل الثاني

  زرع نقي العظم

ة بخصوص المدى       لقد سمعنا عن اآلمال المبالغ فيه       ا الجذعي ا الخالي ي تحمله ا الت
ه                      ا يجب أن نعلم ستقبل، ولكن م تعالجها في الم ي س ه   أالواسع لألمراض الت زال   الن  ي

ى أن                  ة ، ونتمن هناك الكثير من العمل يجب إنجازه حتى تصبح تلك األبحاث آمنة وفعال
  .الحالية اتلج لشفاء األمراض التي استعصت على المعاتنجح تلك األبحاث في مسعاها

ق في الممارسة                  وسنرآز في هذا الفصل على زرع نقي العظم ألنه المجال المطب
ات وبشكل ناجح، أما استخدامات زرع الخلية الجذعية في األمراض       يالعملية منذ الستين  

  .والحاالت األخرى فهي عمومًا ما زالت قيد الدراسة والتجارب
  

  لمحة فيزيولوجية عن تكّون الدم
ضر  ن ال م أن    ريوم ي العظ تم زرع نق ف ي م آي ي نفه ن   ت لك رة ع دينا فك ون ل ك

  .هان الدم، وعن أنواع الخاليا التي يحتويمراحل تكّو
د والطحال             يبدأ تكوّ  ر الكب ة ، ويعتب ة الجنيني ن الدم منذ األسابيع األولى من المرحل

ر  . ن الدم، حتى أسبوعين بعد الوالدة عن تكّوالعضوين الرئيسيين المسؤولين  هما   ويعتب
وّ  م لتك صدر األه م الم ي العظ ين،    نق ر الجن ن عم سابع م شهر ال ن ال ارًا م دم اعتب ن ال

دم          ك   ويصبح نقي العظم المصدر الوحيد إلنتاج ال د ذل ة         بع ة والكهول ة الطفول  في مرحل
  .الطبيعية

سي   ويحدث   ي محل نقي العظم    إحالل متزايد لن ة     ج دهن ة الطفول ارًا من مرحل  اعتب
رةال ى امتمبك ة وعل ًا ،داد العظام الطويل ًا نحو الهيكل العظمي المرآزي تارآ  ومتجه

شكل المصدر                      ي ت ري واألضالع وعظم القص وعظام الحوض الت ود الفق عظام العم
 خزعة أو خاليا من نقي العظم،  لذلك فعندما يريد المعالج أن يأخذن الدم،   الرئيسي لتكوّ 
  . غالبًا عظم الحوض أو القصفهو يختار

 تقريبًا في   ًاتر ل )5(، يدور في الجسم، ويبلغ حجمه        سائالً ًاار الدم نسيج  ويمكن اعتب 
ا، و  دم من خالي ألف ال الغ، ويت سان الب ي اإلن شكل الت ا )%45(ت ه، بينم شكل ي من حجم

  .سائل البالزما باقي الحجم
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ن    دم م ا ال ألف خالي ا : وتت ات (خالي ا   ) آري راء، خالي دم الحم ات(ال دم  ) آري ال
  .  الدموصفيحاتالبيضاء، 
ًالإنَّ راء  آ ات الحم ن الكري  م

سة  ا متجان ي خالي صفيحات ه وال
دم  ات ال ل آري شابهة، أي أن آ ومت
ًة،    كًال ووظيف شابهة ش راء مت الحم
شابهة  ة مت صفيحات الدموي ذلك ال وآ

ا   من حيث الشكل والوظيفة،     أما خالي
ر  ي غي ضاء فه دم البي شابهة، ال  مت

ن      د م ن العدي ألف م ا تت ث إنه حي
 التي تختلف عن بعضها من          الخاليا

حيث الشكل والوظيفة، فهناك الخاليا 
ةال ضات لمفي دالت والحم  والع

ا الل ب الخالي دات، وتلع ةوالقاع  مفي
ن   ( وع م ي ن ي ه دم  الت ات ال آري

ضاء ة،  ) البي ي المناع ا ف دورًا هام
ا والسيما   ول        فيم ق برفض أو قب  يتعل

ضاء   سج أو األع ا أو الن الخالي
تهاجم خر، فهي   المنقولة من إنسان آل   

  .أي جسم غريب ليس من الجسم

ا اللم ك الخالي م تل ةوأه سفي ة عن ؤ الم سجة الغريب ولة عن رفض األعضاء واألن
آريات الدم البيضاء والحمراء (ومصدر آل خاليا الدم .  التائيةيةالجسم هي الخلية اللمف

صفيحات ي  ) وال ودة ف دة موج ة واح ن خلي أتي م ة الي دعى الخلي م وت ي العظ ة نق جذعي
  .  للدمالمكونة

  
  مبدأ زرع نقي العظم

اعي للشخص   ،يعتمد زرع نقي العظم على إزالة الجهاز المكون للدم   والجهاز المن
تم            ة، وت ا الجذعي ة   قبل إجراء زرع الخالي ك اإلزال ة         تل  بإعطاء الشخص معالجة دوائي

ة و عاعية، / آيميائي يأو معالجة ش دلك ل، وبع دم بالكام ات ال ى مكون تم  تقضي عل ها ي

الخلية الجذعية ): 10الشكل (
 )نقي العظم(المكونة للدم 
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سه أو                    ا من الشخص نف ة إم ا الجذعي اعي بالخالي االستعاضة عن الجهاز الدموي والمن
  .من شخص آخر

  
  :عالج بزرع النقياألمراض التي يمكن أن ُت

ي ي    راض الت ن األم ة م اك طائف حة   وهن ة موض ذه الطريق الج به ن أن تع ي مك  ف
  ).2 رقم الجدول(

  ).زرع الخاليا الجذعية( بزرع النقي األمراض التي يمكن أن تعالج): 2  رقمالجدول(

  الخلية الجذعية من الشخص نفسه  الخلية الجذعية من شخص آخر
 سرطان الكريات( ابيضاض الدم -

  .)البيضاء
 مثل داء مفيةسرطان الخاليا الل -

  .هودجكين ولمفومة الهودجكين
  .بيضاض النقوي المزمناإل -

    
  . المتعدديِّيالورم النق -

لنقي مثل الورم السرطانات الخبيثة ل -
  . المتعدد، اللمفومةيالنقيِّ

 .ابيضاضات الدم الحادة والمزمنة -
  

فقر الدم الالتنسجي الوخيم بحسب  -
  .فانكوني

  .نشوانيء الاالد -

الثالسيمية : رابات الوراثيةضطاال -
  .الكبرى، وفقر الدم المنجلي

راض  - بعض األم ات ل ة بالجين  المعالج
  .الجينينة

 التليف مثل: مرض أخرى بالنقيأ -
  .تنسج الكريات الحمر ، واليالنقيِّ

  

  
  : مراحل زرع نقي العظم

  :يمر زرع النقي بعدة مراحل وتشمل

 :تكييف الجسم قبل الزرع .1
دم   ون لل از المك ة الجه صال وإزال ة استئ ا الجذعي سريب الخالي دء بت ل الب يجب قب

ة والمرض الخبي از المناع ك تكييف الجسموجه دعى ذل د، وي ذا .ث إن وج ر  وه األم
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 ولذلك عنهغريبة  التي تعتبروضروري لمنع رفض الجسم للخاليا الجذعية المزروعة   
  .فإنه قد يرفضها

ة، مع                 ة من المعالجة الكيميائي وتتم عملية التكييف بإعطاء المريض جرعات عالي
از    دم والجه ا ال ل خالي ة آ ل وإزال تم قت الي ي ًا، وبالت سم أحيان ل للج شعيع آام ق ت تطبي

اعي، و رة حرجة المن ذه الفت سبةه ريضل بالن ونإحيث  ،لم ه يك ة ن ا مناعي دون خالي  ب
الي تدافع عنه ضد الجراثيم والفطريات والفيروسات،        ا   بالت ه    ف إذا أصيب به سبب ل د ت ق

ة            ة مكثف ة لعناي ذه المرحل اج المريض في ه ذلك يحت مضاعفات خطيرة تهدد حياته، ول
  .ولمراقبة ولمتابعة عن آثب

 :ذعيةتجميع الخاليا الج .2
دم                       ا من نقي العظم أو من ال يتم زرعه ي س يتم الحصول على الخاليا الجذعية الت

  :، وذلك بطريقتين هماالمحيطي

 :تجميع الخاليا الجذعية من نقي العظم .أ 

تم  ك ي رذل اء المتب اً بالع بإعط ديرًا عام ة تخ ا الجذعي ا  ، خالي تم قطف الخالي م ي ث
تم           ة الحوض، وي أخوذة           الجذعية من نقي العظم في منطق ا الم ق للخالي يم دقي  إجراء تقي

  .ثم تحضر بطرق خاصةمن  و.التي يجب أن يكون عددها آافيًا للزراعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   تجميع الخاليا من نقي العظم:)11الشكل (
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  :يتجميع الخاليا الجذعية من الدم المحيط  .ب 
تم كي رع عن  ب  ذل ن المتب ريض أو م دم المحيطي للم ن ال ة م ا الجذعي ذ الخالي أخ

المتبرع    المريض أو ب ولة ب ا الموص صل الخالي ة ف ق آل ة   ،طري ق قني ن طري ك ع  وذل
ة،      امحيطية، حيث تجمع الخاليا المطلوبة قبل أن تعاد الكريات الحمر            رة ثاني رع م لمتب

  . ساعاتبضعوتستمر هذه العملية 

دم،                    ة لل ة المكون ا الجذعي ل من الخالي يحتوي الدم المحيطي الطبيعي على عدد قلي
ون دم  ويك ن ال ة م ا الجذعي ع الخالي صبح تجمي أن ي سمح ب ة ال ت دًا لدرج يًال ج دد قل  الع

تم       ذلك ي زرع، ل ًا لل ه نافع د ذات ي ح ي ف ًةالمحيط ا     بداي ك الخالي ضاعفة تل راء م  إج
ل                رع قب باستعمال عوامل النمو التي تزيد من عدد الخاليا، ذلك بحقن المريض أو المتب

ة  خاصة، تحث  إجراء تجميع الدم منه بعوامل نمو     ا الجذعي ات    الخالي اج الكري ى إنت  عل
ًا           ي وبالتالي سيزيد عددها في الدم، و      ،البيضاء ى يصبح آافي ات حت راقب عدد تلك الكري

   . الحقًاعملية الزرع إلجراء  آافالدم المحيطي، وعندها يتم الحصول عليها بعددفي 
  
 :معالجة الخاليا الجذعية .3

راء             بعد الحصول على الخاليا الجذعية       ات الحم زع الكري ا من أجل ن يتم معالجته
ادة تر ضًاوزي تم أي ة، وي ا المطلوب ز الخالي ى آي ق بعض المعالجات الخاصة حت  تطبي

سه     بعد ذلك تصبح مالئمة للزرع،      يتم تجميد الخاليا الجذعية المأخوذة من المريض نف
ن شخص آخر م  ة م ة المجمع ا الجذعي ا تعطى الخالي ا، بينم ة إليه ين الحاج رة لح باش

  .للمريض

  :التطعيم بعد الزرع .4

بعد أن يتم تسريب الخاليا الجذعية المكونة للدم للمريض، فإن أول العالمات التي             
ابيع  )3 ـ  1(تدل على نجاح الزراعة تظهر بعد        ك   أس دم من           بظ ، وذل ا في ال هور خالي

وع العدالت        ةخاليا وحيد (نوع معين    ضاء من ن ات البي ادة مع زي  )  النواة وخاليا الكري
دل أن                  ا ي ا، مم الحقة في عدد الصفيحات، ويتلوها ظهور مجموعات أخرى من الخالي

د           ت قد نجحت، و   عملية الزرع  ي ق ة المضاعفات الت تم متابعة المريض عن آثب لمراقب
ا في         .تحدث فيما بعد   اطي الخالي وتعود خاليا النقي لطبيعتها تدريجيًا، ولكن يبقى احتي

  .سنة) نتينسنة ـ س(النقي معتًال لمدة 
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  زرع الخاليا الجذعية من المريض نفسه
ى الوقت المناسب     لخاليا الجذعية من المريض نفسه،  قطف ا يتم  أوالً   ثم تخزن إل

ي .  المريض إلجراء زرع نقي العظم  فيه الذي قد يحتاج   ك نوعندما يح يعطى   الوقت   ذل
شعاعية إلحداث   اإلمعالجة الالمريض جرعة عالية من المعالجة الكيميائية مع أو بدون   

  . تعاد الخاليا الجذعية المخزنة إلى المريض آاملة لخاليا نقي العظم، ومن ثّمةإزال

ا              ومما يحد من تطبيق هذا اإلجراء      ة مع الخالي ا الورمي ة وجود الخالي ، هو إمكاني
د        التي  والجذعية المقطوفة    ود مرضه األصلي من جدي الي يع ى المريض وبالت  .تعاد إل

د     ، فإن التطعيم الذاتي من المريض     بالرغم من ذلك  و ر في عالج العدي  نفسه له دور آبي
ل من               آما  ،  من أمراض الدم   ذا اإلجراء أق ة به ات المتعلق در الوفي شكل     )%5(تق  وهي ب

  .عام جيدة
  

  :  زرع الخاليا الجذعية من مريض آخر
ذا اإلجراء                    ى المريض، وله يتم نقل الخاليا الجذعية المقطوفة من شخص آخر إل

ات ومضاعفات مع هدل وفي د ب ين يعت افر ب يوعًا هو حدوث تن ر المضاعفات ش ، وأآث
ن         م م ون الطع ذلك يك ذ، ول ريض اآلخ ي والم سيجية  للمعط ر الن خصالزم ر ش  آخ

مستحيًال بدون وجود التوافق النسيجي الذي يجرى قبل إجراء الزرع، ويجب أن يكون              
  . 6/ 6 هذا التوافق بين المستقبل والمعطي بنسبة

  
  :المضاعفات بعد زرع نقي العظم

 :مهاجمة خاليا الطعم  للمريض .1

الطعم       رع ب ة  للمتب ا المناعي ض الخالي اجم بع دما ته ضاعفة عن ك الم دث تل تح
ا اللمف  م الخالي ة باس ةوالمعروف سمًا    ي ا ج ى اعتباره ريض عل سم الم سجة ج ة أن  التائي

د    ،زداد حدوثها مع زيادة عمر المتبرع والمريض      يًا، و غريب  درجة من     ةوجود أي    وعن
دون   . بين المعطي واآلخذ    )HLA (مستضدات الكريات البيض البشرية   فق  اتوعدم    وب

توافق  هناك ن ما لم يكأمٌر حتمٌي تلك المضاعفة   حدوث فإنَّ معالجة وقائية    ةاستخدام أي 
  .نسيجي
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ون        ل وتك د أو المفاص ضمي أو الكب از اله د أو الجه ة الجل ا المناعي اجم الخالي وته
  . ض شديدة، وتعالج بإعطاء جرعات من الكورتيزون واألدوية المثبطة للمناعةاألعرا

 :العداوى .2

ات         راثيم والفيروس د الج سم ض ن الج دافع ع ي ت ة الت ا المناعي ة الخالي سبب قل ب
م      ياتوالفطر ة إذا ل ، فإن الجسم يكون معرضًا لطيف واسع من العداوى وقد تكون مميت

ة    تعالج باآرًا، ويمكن إعطاء المعال     ة المضادة للجراثيم وللفيروسات        (جة الوقائي األدوي
ات دوثها) وللفطري ل ح ة الوقائ. قب م المعالج داوى رغ ا إذا حدثت الع ار أم تم اختي ة في ي

  .لعدوى، أي اختيار الدواء حسب نوع االعالج االنتقائي

 :االلتهاب الرئوي الخاللي .3

ى األغلب  ، ويكون عل هو من أآثر أسباب الموت حدوثًا بعد زرع الخاليا الجذعية         
ات  ن الفيروس وع م سبب ن اً ب ون ناجم د يك ا، وق روس المضخم للخالي دعى الفي  عن ي

  .المعالجة الكيميائية السابقة المعالجة الشعاعية أو

 : مضاعفات أخرى .4

ة ال     )أي فشل زرع النقي    (م  مثل فشل الطع   ر       نزفي ، التهاب المثان ب، فق شل القل ، ف
سبة        . المرض األصلي  ) نكس (عودةالدم، و  د من المضاعفات بالن د تحدث العدي ا ق آم

ي تصيب              صماء آقصور    اللكبد، الجهاز العصبي المرآزي، والمضاعفات الت دد ال لغ
ة آما في التهاب المفاصل        الغدة الدرقية والعقم، باإلضافة إلى اضطراب المناعة الذاتي       

  .زميالرومات
  

  التطورات في زرع النقي
 :معالجة االبيضاضتسريب الكريات البيض للمتبرع ل .1

ساعد في معالجة                    ه أن ي رع يمكن اعي للمتب از المن توحي مشاهدات عديدة أن الجه
ضاض دمابي ضاء  ( ال ات البي رطان الكري ريضلل) س سريب   . م ى ت دأ عل د المب ويعتم

ل مباشرة              الطعم األصلي وتنق آريات الدم البيضاء التي نحصل عليها من دم المتبرع ب
دوث نك  ت ح ي وق ريض ف ى الم ضاضاالس إل دة  بي الج ع تجابة للع ذ االس د تأخ ، وق

ادةً      في  أسابيع لكنها تؤدي     م ع ًا، ولكن         . النهاية إلى شفاء دائ ر واضحة تمام ة غي  واآللي
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اً        الشفاء   يةتوفر هذه الطريقة احتمال    شفاء       من أمراض عديدة لم يكن ممكن سابق ال  في ال
  .منها، وما تزال هذه الطريقة قيد الدراسة واالستقصاء

 : جزئيًا النقي المستأصل زرع .2

تم استئصال نقي العظم                   ه ي زرع، إن ل ال آما ذآرنا فيما سبق في تكييف الجسم قب
تم            للمريض آامالً  ل أن ي  بالقضاء على آل خاليا النقي باألدوية الكيميائية والشعاعية قب

ى آل نقي العظم                   . الزرع دة ال تقضي عل ة جدي ار طريق ى     ،ولكن هنا تم ابتك ا عل  وإنم
اعي  منهجزء     بإعطاء المريض أدوية آيميائية منخفضة الجرعة بحيث يحدث تثبيط من
  .  ليسمح للخاليا الجذعية للمتبرع أن تطعمآاف

 :االستئصال االنتقائي لنقي العظم .3

دم               از المكون لل ة الجه هناك محاوالت تجرى باستخدام سموم أو مواد مشعة إلزال
  .نقي العظم وليس آلهاواع معينة من خاليا  أي استئصال أن؛والجهاز المناعي انتقائيًا

 :المعالجة الجينية .4
ل                ة باستعمال نواق القدرة على إدخال جينات جديدة غير مألوفة إلى الخاليا الجذعي

ات   ك الجين ل تل ات( تنق صحيح      ) المورث ريض، أي ت سريبها للم ادة ت ل إع دة قب الجدي
ات المريض   سبب أمراض     ـ األخطاء الموجودة بجين ي ت ة     خًاالت ة معين ق   ـ لقي عن طري

  .تعديلها، ويتلو ذلك إدخال الخاليا الجذعية التي تم تعديل جيناتها مرة أخرى للمريض
 

  
  
  
  
  
  

  
  

  المعالجة الجينية من أهم التطورات المستخدمة في المعالجة): 12الشكل (
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  الفصل الثالث

  أسئلة وأجوبة عن الخاليا الجذعية

م        يطرح العالج بالخاليا الجذعية ال     عديد من األسئلة لدى المرضى المحتمل عالجه
تلك  أهم  في هذا الفصل، وسنسرد الجذعيةابها أو لدى المهتمين العاديين بأبحاث الخالي

  :األسئلة

  ؟ما العالج بالخاليا الجذعية :السؤال األول
ة أو        : الجواب ة الجذعي ستخدم الخلي ي ت المعالجة بالخاليا الجذعية هي المعالجة الت

ان          الخلية ة لتحل مك سجة المريض           ، التي تأتي من الخاليا الجذعي ا أو أن رمم خالي  أو لت
 .وتوضع الخاليا الجذعية في الدم أو تزرع داخل النسيج المتضرر مباشرة         . المتضررة
  . ير الخاليا الجذعية من أنسجة المريض نفسهضويمكن تح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ةاستخدامات الخاليا الجذعية العالجي): 13الشكل (
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   الجذعية؟ بالخاليايمكن أن تعالجما األمراض التي : السؤال الثاني
ة         : الجواب ا بمثاب شتى أنواعه ة ب ا الجذعي اء أن أبحاث الخالي يعتبر آثير من العلم

ات بمختلف                  سرطانات واإلعاق شامل لمعظم األمراض المستعصية آال بوابة العالج ال
ا ن. أنواعه ًا لك ي  ال ي حالي راض الت ف األم ا    زال طي ا بالخالي ة معالجته ت إمكاني ثبت

 المكتسب   عوز وال ،يمكن معالجة أمراض الدم والجهاز المناعي      فمثًال. الجذعية محدوداً 
ة                 ة الجذعي ق زرع الخلي ال عن طري شكل فع ا    .لوظيفة نقي العظم ب يمكن أن تلعب     آم

ثالً                   سيج، فم ًا في زرع الن ة دورًا هام سجة معين سبة   ب الخاليا الجذعية الخاصة من أن الن
رة                         د لفت ادة التجدي ساهم في إع سجة ت ك األن ة في تل ا الجذعي إن الخالي للجلد والقرنية، ف

ات  ا المعالج ة، أم تخدام طويل رى باس ة    األخ ا الجذعي ا  الخالي ي م ة، تزالفه  تجريبي
  . نها آمنة أو يمكن تطبيقهاأوبمعنى آخر لم يتبين 

  

  

  

  

  عيةآيفية الحصول على الخاليا الجذ): 14الشكل (

  الجذعية التي تجرى من أين يتم الحصول على الخاليا : السؤال الثالث
   ؟عليها التجارب                  

  : كن استخالص هذه الخاليا بعدة طرقلقد أم: الجواب
 في  لية األرومية من األجنة الفائضة     عن طريق أخذها من الكتلة الخلوية الداخلية للخ        -

 . تبرع بها األزواجالتي مراآز التلقيح الصناعي، 
 .الخاليا الجنسية لألجنة المجهضةمن  -
 .عن طريق االستنساخ -
 . دم الحبل الّسّرّي عند الوالدةمن خاليا -
  . آنقي العظم،من خاليا أنسجة البالغين -
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ار                 وتستطيع الخاليا الجذعية أن تعيش وتنمو في محاليل خاصة في أنابيب االختب
  .أو في أطباق المختبر

  لماذا ال تستخدم الخلية الجذعية البالغة عوضًا عن الخلية : السؤال الرابع
  الجذعية الجنينية في األبحاث؟                   

ة،           : الجواب ة والبالغ ة الجنيني ا الجذعي ين الخالي ا هناك بعض الفروق المهمة ب  منه
اأ تج إنزيم    ن الخالي ة تن ة الجنيني وميريز ًاالجذعي دعى تيل ذي ،(Telomerase)  ي  ال

 الخلية باستمرار، بينما الخاليا الجذعية البالغة ال تنتج هذا اإلنزيم يساعدها على انقسام
ا محدودة العمر     ا يجعله ا  .إال بكميات قليلة، أو على فترات متباعدة، مم ا أن الخالي   آم

ي جسم سجة الموجودة ف واع األن ع أن ى جمي ى التحول إل ادرة عل ة ق ة الجنيني  الجذعي
ذه      اإلنسان، بينما ال   ى التحول        خاليا الجذعية البالغة ال تتمتع به رة عل درة الكبي ومن  .  الق

ا المحتمل أيضًا أن تحتوي الخ     ة عن المخاطر               الي ى شذوذات ناجم ة عل ة البالغ  الجذعي
ذلك يجعل الخاليا الجذعية الجنينية، أفضل من         آل   . مثل السموم أو اإلشعاعات    ،البيئية

  . الجذعيةياة التي تجرى على الخال العلميالخاليا الجذعية البالغة في األبحاث
 األمراض                      هل تم استخدام الخاليا الجذعية في معالجة: السؤال الخامس

  ؟لمختلفة فعليًاا                     
 نقي زْرع الخلية الجذعية والمعروفة باسم ع عملية زْر لقد تم إجراء     ،نعم: الجواب

ستينال ذ ال ا يعظم من تم فيه ةعزرات، وي ة البالغ ا الجذعي ا أن، الخالي  معالجة ه تمت آم
ة               العظم والجلد  صاباتض أو إ  ابعض أمر  ى الخلي وي عل سيج يحت م من ن والقرنية بطع

ضاء   ك األع ن تل ة م ات  و. الجذعي ك المعالج ة     تل ام مقبول شكل ع ي ب ذآر ه ابقة ال س
  .لطبي آمنة وفعالة من قبل المجتمع ااتآمعالج

ة األخرى،            ات العالجي ار في التطبيق د االختب ة  قي وما تزال الخاليا الجذعية البالغ
د  .وغيرها من األمراض   المتضمنة األمراض التنكسية، مثل فشل القلب      م استخدام     وق  ت

ة لمعالجة األمراض                  الخاليا الجذعية  سري بنجاح في التجارب اإلآلينيكي ل ال  من الحب
  .الجينية النادرة

ا ا ا    أم ة، فم ة الجنيني ا الجذعي تخدام الخالي تس ر  زال ى اآلن غي ة آمن إل ة لمعالج
 بالتجارب على الخاليا الجذعية )1998(حيث بدأ العلماء في عام     . األمراض في البشر  
شرية، و ة الب ام  ال الجنيني ة ع ي نهاي رة، وف ا المبك ي مراحله زال األبحاث ف  )2009(ت

ة       )FDA( إدارة األغذية واألدوية   وافقت أول تجرب دء ب ا       على الب ى الخالي ة عل  إآلينيكي
  .  من الخاليا الجذعية الجنينية البشريةالمشتقة
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  ما المخاطر المحتملة عند استخدام الخاليا الجذعية : السؤال السادس
  الجنينية في البشر؟                     

ة اآ                : الجواب ه مخاطر، والهدف من التجارب اإلآلينيكي ي ل شاف  آل إجراء طب ت
ة    ة هو               . المنافع والمخاطر المحتمل ة الجذعي بعض عالجات الخلي إن الخطر المحتمل ل

د             ،تنامي األورام أو السرطانات     آمثال، عندما ُتنمى الخاليا في المزرعة، يمكن أن تفق
ستمر          الخلية   و، وت ى النم سيطرة عل ة سرطانية        في   آلية ال ى خلي و وتتحول إل د  النم ، وق

  .ب على الحيواناتحدث هذا في بعض التجار
ضًا أن يحدث       ا للآما يمكن أي اعي  جه اجم     المتلقي  از المن ة، حيث يه ة الجذعي لخلي

اً    ديدةالجهاز المناعي للشخص المتلقي الخاليا الج      ا يمكن أن     .  باعتبارها جسمًا غريب آم
ا المطلوب         ة بوظيفته ا في الجسم         ةتفشل الخاليا الجذعية الجنيني ا أن تحققه شمل  .  منه وت

اطر ات أو المُ المخ الجراثيم والفيروس ا ب وث الخالي ة تل رى المحتمل ات َضاِرْم األخ
  .األخرى التي تسبب العدوى

زع أو                 أمضاعفات تنش ن هناك   أآما   ا ن ذي يتضمن إم سه ال ي نف  من اإلجراء الطب
  .حقن الخاليا مما قد ينتج عنه إدخال العدوى إلى النسيج المتضرر

احثون  ديرغب الب ي التأآ ن أن الخف ة    م ة المعين ى الخلي تتمايز إل ة س ة الجذعي لي
احثون     شى الب رى، أي يخ ة أخ ى خلي ة ال إل نالمرغوب ة    م ة الجذعي ول الخلي  أن تتح

ه مرض قلب ي شخص لدي ى  يالمغروسة ف د إل ة، ولق ة قلبي دًال من خلي ة ب ة عظمي خلي
ة       ة الجذعي ه الخلي ًا لتوجي دوا طرق اء أن يج تطاع العلم ن    اس ة م ًا معين صبح أنماط لت

ك    لقد وجد العلماء حلوًال .، ولقد تقدمت األبحاث في هذا االتجاه    الخاليا ادي بعض تل  لتف
  . تزال الدراسات تجرى للسيطرة على الخاليا الجذعيةالالمضاعفات، و

  ما هي االعتبارات الخاصة للعالج بالخاليا الجذعية؟: السؤال السابع
واب ن ا  إن: الج دث ع ي تتح اريُر الت واص العجا التق ة لخ ا الجذعي ة للخالي د ئبي  ق

ال المرضى  شت آم رًا،أنع ي را  إال أن آثي ة الت ات العلمي ن الدراس ًا م د جت إعالمي  ق
إن آل المعالجات بالخاليا الجذعية هي تقريبًا معالجات حديثة         . ُدحضت في وقت الحق   

ا ال ي مراحله ي، وف دى النطاق المعمل ة ال تتع رةوتجريبي ا مبك ا أنه ق، آم د ال ُتطب ، وق
ة    أ للتحقق من      ةاجة للخضوع لسلسلة من التقييمات الطويل      بح ة وفعال ا آمن تم   ،نه ى ي  حت

  .المصادقة عليها من قبل المؤسسات المحلية ذات الشأن
ا             تم استخدامها في الطب، وآم وهناك تحديات في تحضير الخاليا الجذعية لكي ي

سيج    يزال السؤال هو أي الخاليا هي األ  الهو بالنسبة لمعظم األمراض،      رميم ن فضل لت
  متضرر؟ وآيف سنحصل على تلك الخاليا؟
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دى    دة الم ة بعي ار الجانبي شف اآلث ب أن نكت ا يج قآم ي تتعل ك الت سالمة تل  ب
دة في جسم المريض،                أالمعالجات، مع العلم     سنوات عدي تبقى ل ن الخاليا المزروعة س

الي ة  وبالت إن المراقب ة  ف دطويل وا الم  األم ذين تلق ة المرضى ال ة   ومتابع ة بالخلي عالج
  .الجذعية هي أمر ضروري وحاسم

         عليها، صدَّق ما االختالف بين المعالجة اإلآلينيكية الم: السؤال الثامن
  وبين الدراسة التجريبية؟                  

اً            دَّقالمعالجة اإلآلينيكية المص  : الجواب ًا طبي ع منهج ة تتب   عليها هي ممارسة طبي
شكل     التجارب  علميًا إآلينيكيا في   ة في عالج األمراض،               ب ة وفعال سمح أن تكون آمن ي

ة              دة  وبشكل طبيعي سيتم المصادقة عليها غالبًا من قبل الوآاالت والهيئات الدولي المعتم
ة    ها  ، وأشهر  في الدول  ة إدارة األغذي ة هي         .(FDA) واألدوي ا الدراسات التجريبي بينم

  .ُمَعيَّنتطبق في عالج مرض نها سأنها آمنة أو أغير مجربة ولم يبرهن على 

  ن المعالجة بالخلية الجذعية آمنة؟أ التأآد منآيف : السؤال التاسع
اك خطورة       تال  : الجواب ل هن ل، ب شكل آام  وجد معالجة طبية توصف بأنها آمنة ب

صاحبة  ل م ة،  ال  لك ات الطبي صاحبه   معالج ات ت ذه المعالج ض ه ة ابع ورة قليل  ، خط
ر  بعض اآلخ اروال س أخط ذ. مةيج اطروه ت صغيرة  ه المخ و آان ى ول  يجب أن -حت

   .تشرح بشكل واضح للمريض بواسطة الطاقم الطبي المختص

   الجذعية وقتًا يا تطور العالجات بالخال يستغرقلماذا: شراعالالسؤال 
  طويًال؟                   

اً     إصالح ا  آيفيةو ، إن فهم سبب المرض    :أوًال: الجواب ستغرق وقت اً  ،لخلل ي  : وثاني
ر       ة في تجارب في المختب ان    -إن األفكار الجديدة والمطبق ر من األحي د ال     ـ  في آثي ق

سلة      تنجح ى سل ، وإذا تم التأآد من نجاحها فإن ترجمتها إلى معالجة طبية فعالة تحتاج إل
ة  من الخطوات الطويلة والصعبة، وأحيانًا يحدث النجاح في           ا المزروعة       مرحل  الخالي

ا  ر، ولكنه ي المختب اتتفف ى الحيوان ا عل دما نجربه ات . شل عن ي الحيوان نجح ف د ت وق
  .وتفشل في البشر

وحالما يتم تجربتها على البشر، فإن التأآد من سالمتها هو أمر بالغ األهمية ولذلك 
ار                     م سالمتها واآلث تم فه ى ي يبدأ بتطبيقها على عدد قليل من األشخاص المتطوعين حت

  .   لوقت طويل جدًاالجانبية بشكل أفضل، وآل ذلك يحتاج
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  ال بد من الفحص قبل البدء بالمعالجة): 15الشكل ( 

   الجذعية غير المبرهن يامعالجات بالخالالإذا آانت : عشرالسؤال الحادي 
  عليها خطيرة جدًا، فلماذا ال يتم منعها؟                          

واب اإن زرع الخال: الج دة نو  ي ة جدي ي تقني ة ه دار     الجذعي تم إص م ي ا، ول ًا م ع
اث     ي تخص أبح ة الت وانين واألنظم ف الق ذلك تختل ة بخصوصها، ل وانين واألنظم الق

ة اإلج        ياالخال ى طبيع ي   الجذعية من دولة ألخرى، وذلك بناًء على الدولة وعل راء الطب
ا  ع، وبم م تأالمتب ه ل ات الخالن نظم عالج د أو ت وانين تقي اشرع ق ةي ك  ، الجذعي إن ذل ف

  .بساطة خارج نطاق المنع والتقييد بيجعلها

  ما الذي يجب أن أبحث عنه إذا آنت سأعالج بالخلية : السؤال الثاني عشر
  الجذعية؟                         

ات     أتحتاج أن تكون متأآدًا     : الجواب ل (ن هناك بين ا معالجة        ) دالئ ى أنه ة عل علمي
ا ك أن تتحقق     ، ولذلك علي   ن حقوقك آمريض سوف تحترم    أوآمنة وفعالة،     إذا آانت    مم

ل إدارة          تلك المعالجات قد حصلت    ة الرسمية مث االت الدولي  على موافقة ومصادقة الوآ
  .مثًال(FDA)  األغذية واألدوية

انٍ       أنه من األفضل  آما   ستقل       أن تحصل على رأي طبي ث  بواسطة طبيب مؤهل م
ي     ب الت ل الجوان ن آ ه ع ستفهم من الج وت ك الع تقدم ل ي س ة الت ن الجه ك ع ق بتل  تتعل

  .المعالجة
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  الفصل الرابع

  أخالقيات أبحاث الخاليا الجذعية الجنينية

ى    أثارت   ًا               تجارب الحصول عل شرية جدًال أخالقي ة الب ة من األجن ا الجذعي  الخالي
ذه     واسعًا بين    دي ه ين معارضيها     مؤي  معارضة أبحاث     قضية وتتمحور   . التجارب وب

ا  الجذعية على الفكرة التي آانت        الياالخ ار     وم انوني وأخالقي     زالت مث ي وق جدٍل دين
 وينطبق نفس األمر على األبحاث التي يتم .وهي مسألة اإلجهاض عند اإلنسان ،مستمر

شرية     فيها الحصول على الخلية الج    ة الب ة من األجن ة الجنيني صًا من    ذعي ة خصي  المخلق
  .أجل البحث العلمي

الي       من الطرفين من خال       ويمكن أن نبدأ مناقشة رأي آلٍّ      سؤال الت هل   :ل طرح ال
ى العالجات                   تعتبر سان من األمراض المستعصية عل اة اإلن  محاولة التخفيف من معان

  ؟ مقبوًالًا أخالقي وسيلة ممكنة عمًالةالمتوفرة حاليًا بأي
ن نؤيد مبدأ الغاية تبرر الوسيلة، أي يصبح آل شيء    أإذا آان الجواب نعم، فهذا يعني     

  .اعد في التوصل لهدف نبيلمسموحًا به إذا آان سيس
ه ال يمكن     ((Kant)" طآان"يقول الفيلسوف األلماني     اً  إن  استعمال شخص      أخالقي

وال أي حال من األح ة أغراضنا ب ر)آخر لخدم رى الكثي ي ن أن حق اإلو، وي سان ف ن
رى   . مكن الحصول عليها بقتلهي أهداف جيدة الحياة أهم بكثير من أي   ومن جانب آخر ي

ر عدد من                    البعض أنه ينبغ   سعادة ألآب در من ال ر ق وفر أآب أنه أن ي ي فعل آل ما من ش
  .الناس

 استعمال األجنة أو تخليق أجنة جديدة من أجل الحصول على     يعتقدون أن إن الذين   
شيء  في اعتقاده، بأنه ال      )طآان(خاليا جذعية هو عمل غير أخالقي يؤيدون الفيلسوف         

اة،  ي الحي سان ف وق حق اإلن انيف و آ ى ول أمراض حت اة عن المصابين ب ع المعان  لرف
  .مستعصية عن العالج

ع   الء األشخاص أن الجنين البشري، مهما آانت مرحلة تخليقه   عتقد هؤ او و يتمت  فه
رر              الي أي مب اة، وال يوجد بالت ه في الحي ه حق ا في سان بم بنفس االعتبار األخالقي لإلن

  .أخالقي على اإلطالق لالعتداء عليه
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رره،             أ ؤمنونأما الذين ي   ا يب ن استعمال الخاليا الجذعية الجنينية عمل أخالقي له م
ن التطو  ة م د وصل لمرحل شري ق ين الب رون أن الجن إنهم ال يعتب ه ف ون ل ه ليك ر تؤهل

سان   ا                   أنَّ، أي   اعتبار اإلن ة يمكن اعتباره د لتصل لمرحل م تتطور بع شرية ل ة الب األجن
ذلك    ي، ول ار األخالق ع باالعتب ا تتمت ًا أنه ى   أخالقي رى عل ي تج ارب الت زون التج يجي

  .األجنة البشرية
ل من                     إ ،في الواقع  ارة عن آت ذه التجارب هي عب ل ه ن األجنة المستخدمة في مث

اة         ات الحي ى مقوم ر إل ا تفتق صبي، أي أنه از ع ضاء أو جه ا أع د فيه ا ال توج الخالي
ة     ا  من الخ المستقلة، وهي غير واعية، وبالتالي فإن إضفاء حق الحياة على هذه الكتل الي

  !ضرب من المبالغة
ع         - الحالو هاإذا آان هذـ ولكن   ق نفس الوضع من عدم التمت  فهل يمكن أن نطب

ي حالته تلك إلى مقومات      بالحياة على أي شخص في حالة غيبوبة مستديمة ألنه يفتقر ف          
  سابقة الذآر؟ أي يمكننا أن نتصرف به آما نشاء وآأنه غير موجود؟الحياة 

ضلة األ ة أو      إن المع ا الجذعي تعمال الخالي سماح باس ا ال ي يطرحه ة الت خالقي
شر هي            أنَّ االستنساخ العالجي ال يسهل حلها بمجرد اإلشارة إلى        اة عن الب ع المعان  رف

سان في               ى حق آل إن اد عل ًا، وال ُتحل باالعتم ًا وأدبي ول أخالقي ل مقب ة وهدف نبي غاي
ذا الحق، أو       الحياة في الوقت الذي ال يتوافر فيه اتفاق حول           ع به ين يتمت ما إذا آان الجن

ساؤالت        .ما إذا آانت ثمة أهداف نبيلة تبرر تجاهل هذا الحق          ة للت ات قاطع ال توجد إجاب
  .األخالقية المعقدة والجدلية والصعبة التي تثيرها هذه القضية

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاليا الجذعية الجنينية): 16الشكل (
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ة         إنَّ ا الجذعي ى الخالي صاً        األبحاث عل ة المحضرة خصي أخوذة من األجن ذا  الم  له
الحيوان  ، أن تؤخذ بويضة أو أآثر:تتم بإحدى طريقتين األولى الغرض، ا ب   ويتم تلقيحه
 وال يزرع في رحم  يومًا)14(المعمل، على أال يسمح بنمو الجنين أآثر من في المنوي 
ثم تجهض  ، لمرأةاألخرى فهي أن تلقح البويضة داخل رحم اطريقة  أما ال.أخرى امرأة

ى  إما  التوصل    الدافع لهذه األبحاث هو محاولة     .إلجراء أبحاث على الجنين المجهض     إل
ة،          عالج مرض ال يزال مستعصياً      الطرق المعروف ى العالج ب ة      أو   عل ى نتيجة علمي إل

ويمكن أن نختصر رأي الدين بأنه ال يعارض تلك التجارب           .عامة تفيد في مجال الطب    
  . الجنينقبل نفخ الروح في

  
   العام من هذه األبحاثالموقف

أجنة بشرية، ومن هنا يذهب     مصدرها  ن هذه الخاليا    من أ تأتي المعضلة األخالقية    
ى أن تخفيف  القتل، بينما يذهب اتجاه آخر إل  منًاجاه إلى أن هذه األبحاث تمثل نوعتاال

  . لهذه األبحاثًامناسب ًا أخالقّيًاآالم المرضى يعد مبرر

ة           فبعد حوا   ا عل    (ر مجتمعي ومؤسسي شامل في عدة دول غربي ا في ألماني  ىآم
ا     الذي   ،)2002(تم سن قانون الخاليا الجذعية للعام       ) سبيل المثال  ينظم استخدام الخالي

اون       بفسمح للعلماء األلمان    . الجذعية الجنينية في ألمانيا    إجراء أبحاثهم ضمن إطار التع
ـ  ،الخارجي  ا يعرف ب ا  " وم ة  سالسل الخالي ة الخارجي اريخ  ،"الجذعي ى أن يكون ت  عل

، وأن يكون هذا التحضير قد )2002(تحضير تلك السالسل الخلوية قبل األول من يناير
ذا       يمنع استخدام سالسل أو مجموعات       وهو. تم خارج ألمانيا   لخاليا تم تحضيرها بعد ه

ا        التاريخ، ويمنع قطعياً   شرع ال ير    إحيث   ( هذا التحضير في ألماني اج      ن الُم غب في إنت
  ).الخاليا الجذعية الجنينية في ألمانيا

ار    ي إط ة، وف دة األمريكي ات المتح ي الوالي ا ف وطني    أم د ال شيط المعه انون تن ق
ام   صحة ع ل     )1993(لل لطة تموي ى س رة عل د ألول م صل المعه ا    ح اث الخالي أبح

ة ي    .الجذعي ديل ديك رف بتع ديًال ع ر  إال أن تع ام  (Dickey-Wicker) ـ ويك ع
ى خالي    ومة الفيدرالية أبحاث    منع تمويل الحك   )1995( اج أو      ا  ا عل ا إنت تم خالله ة ي جذعي

رار     أصدر)2001(وفي أغسطس  .تدمير خاليا جنينية بشرية رئيس بوش ق ذيّ ًاال  ًا تنفي
ا     ي أبحاث الخالي ة ف ات الفيدرالي ل من الجه ع استخدام التموي ا   يمن ستخدم خالي ي ت الت

تثناءات محد   ى مشروعي     . ودةجنينية بشرية باس ونجرس عل د وافق الك ع    وق رار برف ق
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و              )2007( و )2006(هذه القيود عامي      إال أن الرئيس بوش استخدم ضدهما حق الفيت
  .دون إقرارهما مما حال

ة أحد الوعود                    ا الجذعي ود عن أبحاث الخالي ع القي ة الاوقد آان رف رئيس   نتخابي  لل
سياسية   عن األظل بمعزًالفي إطار تأآيده على أن العلم ينبغي أن ي أوباما ة ال  .يديولوجي
رئيس أ    وقد   ذ ال ا وعوده حيث سمح باألبحاث،           نف ا وبام ا في         آم رئيس أوبام  حرص ال

م واألخالق،       خطاب توقيعه على القرار التنفيذي ين العل أن يؤآد على عدم التعارض ب
ساخ   ة الستن ة محاول ى أي رض عل ه يعت شر وأن ام  . الب د الع ن التأيي اخ م ار من ي إط  وف

 إلى هذا القرار لطرح مشروع  ستنادالل ألبحاث الخاليا الجذعية، سوف يتجه األعضاء
ي  ي وردت ف ادئ الت ر المب انون يق زام   ق ذلك االلت يهم آ يكون عل ذي، وس رار التنفي الق
ي  ي        باالعتبارات األخالقية والدينية الت ا العريضة، والت ا خطوطه رئيس أوبام وضع ال

  .األمريكي ي العامتتفق مع التوجهات العامة للرأ

شأن   يو ا ب رئيس أوبام  تجه غالبية األمريكيين لتأييد القرار التنفيذي الذي أصدره ال
شر في التاسع      . أبحاث الخاليا الجذعية  وقد أشار استطالع رأي أجراه مرآز جالوب ُن

ى أن  )2009(آذار / مارس  من ي       )%38( إل ود الت دون تخفيف القي ريكيين يؤي  من األم
د      ، على هذا النوع من األبحاث      األمريكية السابقة  رةدااإلفرضتها   ا أي اء   )%14( بينم  إلغ

ة    ود آلي ذه القي ى . ه سبة      وعل دت ن ا     )%22(الجانب اآلخر أي ة، بينم ود الحالي اء القي  إبق
ام    وقد.  بزيادتها)%19(طالب  ذ ع  )2004(استقرت توجهات الرأي العام األمريكي من

  .لى هذه األبحاثع على تأييد تخفيف القيود المفروضة

سري فه                ل ال ة المستخرجة من دم الحب  يأما األبحاث الحديثة على الخاليا الجذعي
ات العالمي        امصرح به  ل الهيئ ام        ا للعمل عليه    ة من قب داء من ع م     )1980( ابت ، حيث ت

ى ن   حت ر م راء أآث ة للزر  )1000(اآلن إج ة ناجح ا   عملي ى الخالي دة عل ات المعتم ع
  . الحبل السري في الواليات المتحدةالمستخرجة من دم الجذعية
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  الفصل الخامس

  آخر مستجدات أبحاث الخلية الجذعية

ة في مختلف دول                     ة الجذعي هناك العديد من النجاحات التي تمت في أبحاث الخلي
ال يمكننا في هذا    نه  إالعالم والتي تم نشرها، وسنورد بعضًا من أهم هذه األبحاث، حيث            

  .الكتيب أن نوردها جميعها
  
  
  
  
  
  
  
  

   الجذعيةالياأبحاث الخ): 17 الشكل(

  " لضربات القلبناظم"استخدام الخاليا الجذعية في صنع 
سليمة، مس           هناك وب ال ا في القل ات    ؤ مجموعة خاصة من الخالي ولة عن تنظيم دق

ب أمراض  . القل سان ب صاب اإلن د ي ن ق دوثولك ي ح سبب ف ا،  تت ك الخالي ي تل ل ف  خل
ة، آي يحافظ       إلكتروناظم لزرع فيحتاج ى انتظام    ني لضربات القلب يعمل ببطاري عل

زة            بعض األجه أثر ب ب، تت دقات القل ة ل زة المنظم ذه األجه ر أن ه ب، غي  ضربات القل
 ناظمات ج تلك ال  اإللكترونية، آالهواتف المحمولة، مما يجعلها ال تقوم بعملها، آما تحتا         

  .إلى مصدر للطاقة
ار  ي اختب ون ف اء أمريكي ح علم د نج الق ي "ظمن ى " طبيع ب عل ضربات القل ل

ة محل       ويأمل العلماء أن تحل هذه. الخنازير ا الجذعي التقنية التي تم صنعها من الخالي
د حصل   . لعالج عدم انتظام ضربات القلب   األجهزة اإللكترونية، التي تستخدم عادًة وق

شرية  العلماء األمريكيون على الخاليا الجذعية من أجنة اء أن    وأوضح .ب الجانب  العلم



 

‐ 34 ‐ 
 

و أن  ة، ه ذه التقني ي ه ابي ف عالاإليج ة تتمت ة الجنيني ا الجذعي ي  خالي د ف زة ال توج بمي
  .اد من الخاليوغيرها من الخاليا، وهي قدرتها على إنتاج عدد غير محد

  
  الخاليا الطليعية وأمراض القلب

سان،       وين   ؤوهي مس  توجد الخاليا الطليعية في آل مكان من جسم اإلن ولة عن تك
ة   نسان صعبإل، ولكن إجراء الدراسات على تلك الخاليا في ا         نوعية أنسجة  ألمور تقني
سان     ـ الخاليا الطليعية في الفئران  إن .عديدة ة في اإلن في نفس   وـ  تشبه الخاليا الطليعي
انغ (لذلك قام العالم    . هل تطبيق التجارب عليها ودراستها     من الس  الوقت ه في   ؤ وزمال  )ي

دإ تراليا باىح ات أس ران  جامع ة تطور الفئ صة من دراس ات المستخل تخدام المعلوم س
ة                  ا الطليعي زات الخالي ا نفس ممي والخاليا الجذعية الجنينية عند الفئران إلنتاج خاليا له

وم      . القلبية عند اإلنسان من الخاليا الجذعية الجنينية البشرية        وتستطيع تلك الخاليا أن تق
ستقبل لعالج أمراض           بنفس عمل الخاليا القلبية الطبيعية، مما        يعطي بارقة أمل في الم

  .القلب المستعصية
  

   األمل باستعادة السمع
روف  ن المع ودة   أم شعرية الموج ا ال معه إذا أصيبت الخالي د س د يفق سان ق ن اإلن

 نجح فريق من العلماء من جامعة ستانفورد        قدو .متعددةباألذن الداخلية بضرر ألسباب     
اق          بالواليات المتحدة األمريكية و    ألول مرة في تنمية الخاليا الشعرية المجهرية في أطب

ر        ،المختبر بعد أن تم أخذ الخاليا الجذعية الجنينية من الفئران          ضاجها في المختب  وتم إن
صبح  يلت ي األ  ف ة ف شعرية المجهري ا ال ل الخالي ة مث أرالنهاي ة للف ويعطي  .ذن الداخلي

  .ل الستعادة السمع لديهم في المستقبصمماالآتشاف بارقة أمل للمصابين بال
  

زرع         المساعدة ائج أفضل ل ة        في الحصول على نت ة المكون ا الجذعي  الخالي
  للدم

دم يتم استعا مريض  لل  ـ  الموجودة في نقي العظم     ـ ضة الخاليا الجذعية المكونة لل
ليم               المصاب بأمراض في الجهاز الدموي، بخاليا جذعية مكونة للدم من شخص آخر س

وتواجه هذه الطريقة عدة صعوبات، آما أنها تحتاج لوقت        . بالدم  وليس لديه أي مرض     
  .طويل
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ستراليا، حيث   أواالبتكار الجديد في هذا المجال، جاء من مجموعة من العلماء في            
سري، نجحوا في                      إ ل ال دم من الحب ة لل ة المكون نهم بعد أن حصلوا على الخاليا الجذعي

ادة    م بزي محت له ة س وير طريق ك تط داد تل ل    الخأع ي الحب ودة ف ة الموج ا الجذعي الي
دًا،       ة     السري بكميات قليلة ج ذه الطريق ا         وه ك الخالي شيط تل ى تن د عل د نجحت     .تعتم  وق

اء ؤالء العلم ود ه ضاعفت، جه ث ت ةحي ا الجذعي ى الخالي م تم.  ضعف)100(  إل  تث
ران             ادة عددها في الفئ د زي ا بع د و. زراعة تلك الخالي ة بنجاح      ق ذه الطريق ق ه م تطبي  ت

ى ن   . متطوعين)10( عل ر م دد أآب ى ع دة ألن تجرب عل ة الجدي ذه الطريق اج ه وتحت
  .المرضى لكي يتم تقييمها بشكل أفضل

  
  وآفاق جديدة للمعالجةخاليا دم الحبل السري 

رة مصدر              ل سنوات األخي سري في ال ل ال ديالً  ًاقد أصبح دم الحب ة      ب ا الجذعي  للخالي
زرع      لتيظم ا المكونة للدم عوضًا عن خاليا نقي الع       ، حيث يمكن     نقي ال آانت تستخدم ل

ى األم،  ةبسهولة تجميع دم الحبل السري عند الوالدة بدون أي   خطورة على الطفل أو عل
ة            ات الحق ستعمل في أوق ا . ويمكن أن يخزن بالتجميد وي سري     أن   آم ل ال ا الحب  ال  خالي

يه في الخاليا علالحال   التوافق النسيجي الصارم بين اآلخذ والمعطي آما هو           دقة تحتاج
سم  ن الج اآن أخرى م ن أم أخوذة م ة الم تخدامات دم . الجذعي ن اس د م ذي يقي ن ال ولك

 حول  ترآزت الدراسات  لذلك. ا الموجودة في الحبل السري     قلة الخالي  والحبل السري ه  
  .إمكانية مضاعفة الخاليا ليمكن استخدامها على نطاق واسع

ى    ، حيث استطاع العلم    لهذه المشكلة  إليجاد حل راسة  وتأتي هذه الد   اء الحصول عل
ة  ا الجذعي ددةالخالي ة متع درة المحرض زن  (IPS) الق سري المخ ل ال ن دم الحب  م

ك  مايز ومن ثم تت ـ  من خاليا الجلدط تلك الخاليا فق على ولقد آان الحصول،بالتجميد  تل
  .نماط الخاليا المختلفة في الجسمالخاليا إلى العديد من أ

ة            وتتميز خاليا الحبل     ل مقارن رات أق ا  السري بأنها فتية، وتحتوي على طف بالخالي
ة ذلك البالغ ا   ي، ل تخدام خالي ضل اس ن دم الح )IPS(ف شتقة م داف    الم سري أله ل ال ب

ه   لها السري ويتم تسجيل النمط الظاهري عندما تخزن دماء الحبلوأيضًاعالجية،   ، فإن
 الماليين من مخازن  ن بين مئات نتقاء والعثور السريع على الخاليا الموافقة م   االيسهل  

ر          المنتشرة حول العالم   الحبل السري  سري أآث ة   ، ولذلك ستصبح بنوك دم الحبل ال  أهمي
رة     زلنا إال أننا ما  . IPS)( في المستقبل آمصدر لخاليا     األبحاث   من  في المراحل المبك



 

‐ 36 ‐ 
 

ا                      ًا يجب أن نتغلب عليه ة الموجودة حالي صعوبات التقني د من ال ل أن   العلمية، فالعدي قب
  .توضع هذه الطريقة قيد االستخدام العالجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاليا الجذعية وآفاق جديدة للمعالجة): 18الشكل (
  

ة لمواجهة مرض التصلب  ا الجذعي اعي بالخالي از المن ادة ضبط الجه إع
  :متعددال

سان، حيث            متعددإن مرض التصلب ال     هو مرض يصيب الجهاز العصبي في اإلن
نجم عن                  يهاجم الجه  ا ي ي تحيط باألعصاب، مم ة الت ادة العازل سان الم اعي لإلن  هاز المن

دوث         الي ح ضالت، وبالت دماغ والع ين ال صبية ب ارات الع يل اإلش اءة توص ص آف نق
  .إعاقات عصبية وحرآية متعددة متفاوتة الشدة بين مريض وآخر

دد مرض التصلب ال    آلية حدوث   ن  أومع   ر مفهوم    متع ى اآلن،       ة غي ًا إل  ال أنَّ إتمام
ين   العلماء يفترضون أن أحد أسباب المرض تعود         روس مع روس       لفي سبب الفي ، حيث ي
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اعي،         از المن ة المحيطة باألعصاب           فخلًال في الجه ادة العازل ر الم اجم األخي د   (يه الغم
ذا   وال يوجد حاليًا     .غريب على أنها جسم     )المياليني اك بعض      عالج نهائي له ، ولكن هن

ات ستخدمةالمعالج ستخدم فم.  الم ة ثًال ت ة الكيميائي ة الدوائي دميرالمعالج ا لت  الخالي
اجم  ي ته ة الت الينيالمناعي د المي ضًا، الغم ق زرع  وأي ن طري رى ع ة أخ اك معالج  هن

اعي المختل      از المن ان الجه دم لتحل مك ة لل ة المكون ة الجذعي ي  ةالخلي ك ف ه، وذل  وظيفت
ا     ذين يع شكلة،            المرضى ال يم، ولكن الم سب نون من مرض وخ شديد في       ب ب التخرب ال

، فإن الخاليا العصبية ستموت الحقًا، آما أن للمعالجة الدوائية الكيميائية           الغمد المياليني 
  .أثارها الضائرة على المريض

ازة،                   قام العلماء    ة الممت سمعة العلمي ة النست ذات ال شرها في مجل م ن في دراسة ت
دم من ال        زرعبجمع وإعادة    سه المصاب بمرض         الخاليا الجذعية المكونة لل مريض نف

اجم              متعددالتصلب ال  ي ته ة الت  خفيف الشدة، وتعتمد الفكرة على تخريب الخاليا المناعي
  .، وإعادة الخاليا المناعية السليمة للجسمالغمد المياليني

ة           ع في الدراسات العلمي ومع أن الدراسات لم تستكمل بشكل مضبوط، آما هو متب
سبب     أخرى، إال أن استمرار    مع مجموعة    التي تقارن النتائج   ات آانت واعدة ب  المعطي

ن       نوات م ع س الل أرب صحية خ التهم ال ي ح دهور ف دوث ت دم ح سن المرضى وع تح
  . المتابعة

  
  إعادة برمجة خاليا البنكرياس لعالج داء السكري

د  سبب تخرب أح نمط األول ب ن ال سكري م واعيحدث داء ال اس  أن ا البنكري  خالي
ا      هذهنسولين وتدعى    األ وهو النوع الذي يفرز    ا بيت ا خالي وع آخر من         . الخالي اك ن  وهن

ين  لتاآوالخاليا في البنكرياس لها وظائف أخرى تدعى الخاليا خارجية اإلفراز،    الخليت
  .ولكن لكل منهما وظيفة مختلفة ،ي من خلية طليعية واحدة أثناء التطور الجنينةمشتق

ة    ادة      ،ففي دراسة حديث رة إع ى فك اد عل ى       وباالعتم د عل ي تعتم ا الت برمجة الخالي
شابهة               ة م ة أخرى بطريق نمط خلي ة       تحول الخلية البالغة مباشرة ل ة الجذعي د الخلي  لتولي

اء أن ي، المحرضة تطاع العلم وا واس ة  حول ية خارجي ا البنكرياس ة الخالي دوا برمج يعي
ا  ؤرااإلفراز إلى خاليا بيتا المفرزة  لألنسولين، وذلك عن طريق التجارب التي تم إج             ه

ة                  هوتدعم هذ  .على الفئران  ة بالغ وي المباشر من نمط خلي ل الخل رة التحوي  الدراسة فك
  .  مكن تطبيقهيإلى نمط خلية بالغة أخرى هو أمر 
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  بنوك دم الحبل السري 

داع    ط إلي وك فق د البن م تع ل
وال، د األم وع جدي ًا ن دأ حالي د ب  فق
دًا وك  جدي ن البن ي م د  ف ور بع  الظه

ذي     اآتشاف فوائد د   م الحبل السري ال
والدة     ذي  ـ يعتبر أحد معجزات ال وال

ه   لم  تم ب ابقاً   أحد يكن يه  وأصبح   ـ س
ذًا ى اآلن منق اة آالف المرض  ، لحي

ة    ى آمي وي عل دم يحت ذا ال ون ه ولك
ن ى   م ادرة عل ة الق ا الجذعي الخالي

از     دم والجه ا ال اء خالي ادة بن إع
ى  دى المرض اعي ل صابين  المن الم

دم  ضاض ال أمراض آابي واع  ب وأن
سرطانات  ن ال رى م بح، أخ د أص  فق

ن  ا ر م الج الكثي ي ع ذ ف لمنق
راض ي    . األم دم ف ظ ال تم حف وي

ي ه ف تفادة من ة لالس روف خاص  ظ
اً    راض الحق ن األم ر م الج الكثي  .ع

سري    ل ال تعمال دم الحب شر اس ويب
  .جوالعال بآفاق جديدة في عالم الطب

س                 ل ال اء الحب ا أول شرآة لحفظ دم ري من أجل استخدامه       وقد تأسست في ألماني
ا              ي يمكن معالجته الحقًا في عالج اإلنسان إذا ما أصيب بأحد األمراض أو الحاالت الت

سري         . بالخلية الجذعية  ل ال ه          لوتقوم الشرآة بحفظ دم الحب ة والدي د أخذ موافق ين بع لجن
وذلك من أجل استخدامه في عالجه الشخصي في مرحلة الحقة من حياته، وذلك مقابل              

تم           . عاماً )20(فعه والديه ويتم الحفظ لمدة      مبلغ يد  د أن ي ويتم تجميد دم الحبل السري بع
د  قبل قطعه سحب الدم من أوردة الحبل السري        والدة     عن ، ومن المعروف أن      حدوث ال

ك                        ًا تل شبه تمام ة ت ا جذعي ى خالي وي عل ين يحت سري للجن الدم الذي يسري في الحبل ال
ذ          ستقبلية       التي توجد الحقًا في نقي العظم، ل د م سري فوائ ل ال لك سيكون لحفظ دم الحب

  .ن العلماء في بداية أبحاثهم حول هذا الموضوعأآبيرة رغم 

 الحبل  دمبنوك): 19الشكل (
  السري
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، وحسب  عديدة نواتنه ثبت أن خاليا الحبل السري تتمتع بمقاومة التجميد لس         أآما  
التقديرات فإن الخاليا الجذعية المتوفرة في دم الحبل السري تكفي لعالج صاحبها لمرة             

ا          من أحد األمراض المستعصية   دة في المستقبل    واح ة الخالي ة آمي ، ويعود سبب ذلك لقل
  . الجذعية في دم الحبل السري

 . مجازفة بالوليد أو بحياة األمةن ذلك اإلجراء ال ينطوي على أيإ وذآرت األبحاث
م بحاجة                 تقوم   ًاآما أن هناك بنوآ    ى أشخاص ه ًا إل ه الحق م بيع دم، ومن ث بشراء هذا ال

  .أو إلجراء التجارب العلمية عليه ليه لمعالجة أمراضهم،إ
  

  أبحاث طبية حديثة واعدة أخرى على الخلية الجذعية
ساعدة                   • نان، للم ة لألس في سياق متصل تمكن باحثون من إنبات جذور وأربطة داعم

أخوذة من         في عملية ة م ا جذعي تصليح تاج األسنان، وذلك من خالل استخدام خالي
 .ام بالغة في تجارب على خنازير صغيرة الحجمألجس ضرس العقل

شري                    • د ب ى صنع آب ة إل ة نيوآاسل البريطاني توصل فريق علمي بريطاني من جامع
سري  من خاليا صغيرة       . مستخرجة من الحبل ال اد ال ذه األآب ل ه ويمكن استخدام مث

صناعات   ا      في ال ة عليه ارات األدوي ة إلجراء اختب ي     ،الدوائي ل التجارب الت ا يقل  مم
، وعلى   تستخدم في عالج األآباد المريضة      يمكن أن   أنها آما .الحيوانات جرى على ت

    .في صنع أعضاء حقيقية يمكن زرعها  يمكن استخدامهاالمدى البعيد
ى          توصل علماء من مدينة نيوآاسل في بريطانيا إ        • ود إل د يق د ق  لى اآتشاف علمي جدي

م    ة      د الرجال من  عن عالج العق ا منوي اج خالي ا     خالل إنت أخوذة من الخالي شرية م ب
 .الجذعية لألجنة

ى الطور           أة   أعلنت شرآة بريطاني     )2010(في عام    • د تمت المصادقة عل ه ق األول  ن
  .مرض السكتة الدماغيةللمعالجة بالخاليا الجذعية العصبية لمن التجربة اإلآلينيكية 

ا         الجذعية هو علم واعد    ياوأخيرًا فإن علم الخال    ر، وهن شكل منقطع النظي دم   ب  ك تق
دم، وينكب               آبير ة لل  في عالج أمراض الجهاز الدموي باستخدام الخلية الجذعية المكون

الم في سباق دؤوب        ة      العلماء من آل أنحاء الع ا الجذعي ى األبحاث الخاصة بالخالي عل
وم     ومعالجة مختلف أنواع   يعرفوا المزيد عن تشخيص      آي  األمراض والحاالت، وآل ي

ة               يبحث العلماء على طرق جدي     ا الجذعي ة من الخالي اط مختلف ى أنم ا  دة للسيطرة عل مم
  .يقربهم أآثر من تطوير عالجات جديدة
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ضها اآل    ات، وبع ى الحيوان ت عل د جرب ة ق ات المحتمل ن المعالج ر م ر إن الكثي خ
نأمل في القريب العاجل أن تكون المعالجة بالخلية الجذعية  .ضر للتجارب اإلآلينيكيةُح

شر           من ال  دالعديمتوافرة لمعالجة    ي تصيب الب ي آانت     وحاالت واألمراض الت د  الت ألم
  .قريب مستعصية على المعالجة

د ال         وأمام هذا التقدم العلمي المتسارع في نتائج األبحاث والدر          ه ق اسات لدرجة أن
ذا المضمار من البحث                 يمضي يوم   حتى نسمع عن أخبار جديدة وتجارب ناجحة في ه

ع   سعنا إال أن نرف ي، ال ي ى   العلم شكرهم عل احثين ون اء والب ؤالء العلم ة له ة تحي القبع
  .جهودهم وتفانيهم من أجل مصلحة اإلنسانية
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