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   regenerationالترميم والتجدد في الخاليا                                     

 

 :  الحاالت التي تتكاثر فيها الخاليا •

 . اثناء تطور الجنين وحديثي الوالده والطفولهفي الحاالت الطبيعيه   -1

املتخصصه  -2 الخاليا  الخاليا    التعويض عن  للتعويض عن  الجلديه  البشره  في  كما يحدث  باستمرار 

 املتوسفه املتساقطه . 

خاليا متخصصه تشبه الخاليا املتخربة  بويكون ذلك اما بالتعويض  كتعويض عن التخرب النسيجي  -3

او استبدالها بتكاثر الخاليا املصوره لليف وحدوث التندب  او     regeneration ويسمى ذلك تجدد   

 .    repairالترميم 

لزياده   كاستجابه ملتطلبات وظيفيه خاصه  -4 الدرقيه كاستجابه  في بشره االجربه  التصنع  مثل فرط 

 الهرمون املحفز للدرق (  .   ) TSHافراز  

الهيكليه  العضالت  و  القلبيه  العضله  االنسجه مثل  في مرحله   في بعض  االنقسام  قادره على  غير  تكون 

 .  hypertrophy البلوغ لذلك فهي تستجيب  لزياده العمل بزياده حجمها وهذا يسمى التضخم  

 .   في حاالت مرضيه مثل االورام السليمه او الخبيثه  -5

 عامل اساس ي في تطورها الطبيعي والبنيوي والوظيفي ويتم بعدة طرق :   االتصال بين الخالياان   ✓

 بين الخاليا املتجاوره والتي تسمح بتبادل الشوارد والجزيئات الصغيره . عن طريق فجوات االتصال -1

الخلوي   -2 الغشاء  بعضها  عبر  بالتعرف على  التماس  الخاليا عند  تساعد  مميزه  الذي يحوي جزيئات 

 في هذه العمليه تحدث امراض املناعه الذاتيه . وعند حدوث اضطراب 

كيميائيه  -3 اشارات  مستقبالت   اطالق  لديها  اخرى  تؤثر على خاليا  والتي  الكيميائيه  الهرمونات  مثل 

 لهذه املواد الكيميائيه او الهرمونات .

 

 

 



  

2 
 

  cell differentiationتمايز الخاليا  •

و  بنية  في  الى تخصص  عباره عن عمليه تؤدي  الخاليا  على    تمايز  يعتمد  التمايز  ، وهذا  الخليه  وظيفه 

البيئه   تاثير  وعبر  الخاليا  هذه  لسليفات  التطوري  التاريخ  عبر  اكتسبتها  الخليه  في  موجوده  جينات 

 .املحيطه بها 

 : التمايز غير الطبيعيمن  ثالثه انواع   ويمكن أن نميز ،في عملية تمايز الخاليا ولكن أحيانا يحدث خلل 

و يحدث اثناء الحياه الجنينيه ويتصف  بوجود خاليا متميزه أو االنتباذ    : piatoroehet تغير املوضع -1

املعده   جدار  في  بنكرياس ي  نسيج  وجود  مثل  الطبيعي  التشريحي  مكانها  غير  في  واالليه  ،  ناضجه 

لحدوث هذا الش يء غير معروفه وقد يكون السبب خطا موضعي باالتصال بين الخاليا اثناء التطور  

 الجنيني .

 نسيج بنكرياس ي في جدار االمعاء                                     
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 نسيج بنكرياس في جدار االمعاء                                                                   

 

القصبات   metaplasia الحؤول   -2 بشره  تحول  مثل  اخر،  نوع  الى  املتمايز  النسيج  من  نوع  تحول    :

الى مطبقه رصفيه وذلك بسبب تخريش مزمن كالتدخين او     ) التنفسيه )مطبقه اسطوانيه كاذبة 

 التهاب قصبات مزمن . 

 حؤول بشرة القصبات الى بشرة مطبقة رصفية                             
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التمايز  -3 صفاتها     differentiation-di نقص  من  جزء  الخاليا  تفقد  حيث  الضمور  حاالت  في    :

 عدم تمايز تام .  اما في حاله االورام فيحدث اما نقص التمايز او، التخصصيه 

    ةللنماذج الخلوي ةالتكاثري ةالقدر  •

 خاليا الجسم تقسم حسب قدرتها على التجدد الى ثالثه انواع  : 

املتغير   -1 املتخربه   labile cells   ةالخاليا  عن  للتعويض  الحياه  مدى  بالتكاثر  تستمر  الخاليا  هذه   :

طانه بالعمليات الفيزيولوجيه مثل البشرة الجلديه و الخاليا الظهاريه للجهاز التنفس ي والهضمي وب

 الرحم والنسيج اللمفاوي والجهاز البولي وخاليا نقي العظم  . 

الثابته    -2 كام   stable cells الخاليا  بقدره  تحتفظ  ال  ن:  الطبيعيه  الظروف  في  ولكنها  التجدد  على  ه 

قدرتها   تستعيد  الحاجه  عند  الظروف  بعض  وفي  الحياه  مدى  او  سنوات  تمتد  وحياتها  تتجدد 

 الخاليا  :التجددية  ومن هذه 

و    ةالغدد العرقي  -الغدد الصماء    -لغدد الجسم كلها مثل البنكرياس    )البرانشيمية(   الخاليا املتنيه  -1

 خاليا الكبد وخاليا االنابيب الكلويه  . -ةالدهني

 الخاليا امليزانشيميه مثل ارومات الليفيه و الغضروفيه والعظميه  .   -2

 الخاليا البطانيه لالوعيه .  -3

  او بعد تحريض هرموني مثل عضله الرحم   ةالخاليا العضليه امللساء لها قدره على التجدد بعد االذي -4

 الحمل  . أثناء 

سام منذ الطفوله مثل الخاليا العصبيه  :  تفقد قدرتها على االنق  permanent cells الخاليا الدائمه    -3

بنسيج   عنها  ويستعاض  تام  غير  الهيكليه  العضليه  الخاليا  تجدد  اما  والقلبيه  الهيكليه  والعضليه 

دائم   فهو  العصبيه  الخليه  تخرب  أما   ،  ) ليفي  فان  عند  و ،  ندبي)  للخليه  العصبي  املحور  تخرب 

 . ميلمتر باليوم  3_   2املحاور العصبيه تنمو بمعدل 

 :   العوامل املثبطه لنمو وتكاثر الخاليا •

 تشمل  :  العوامل الذاتيه )الداخلية(   -1

بالتماس     -1 النسيجيه    من contact inhibition :التثبيط  الزراعه  في  ان    in vitro  الدراسات  تبين 

االورام ثبط تكاثرها عن طريق تبادل اشارات او مواد عند التماس ولوال هذه االليه لغطت  تالخاليا ي

 الجسم عند مناطق االندمال بالجروح . 

املتمايزه تفرز مواد مثبطه لالنقسام تسمى  :    chalones    سالونشالمواد   -2 وعند     سالونشالخاليا 

ال وبالتالي يتحرض االنقسام الخلوي حتى    سالونشحدوث تخرب وضياع بالخاليا يهبط تركيز هذه 
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يتم   وعندما  الحاصل  الخلوي  الضياع  اليعوض  مستوى  يعود  الطبيعي   سالونشذلك  معدله  الى 

 وبالتالي تعود قدره الخاليا على االنقسام الى معدلها الطبيعي .

 :    العوامل الخارجيه -2

تكاثر الخاليا اثناء التجدد يتأثر باالضافه الى العوامل الداخليه بعوامل خارجيه موجوده في الوسط ان  

 .   غليكان  والبروتيوغليكان و البروتينات السكريه امينو حول الخليه مثل الغراء والغلوكوز 

 :  growth factors  عوامل النمو •

الكبيره     البالعات  من  املشتق  النمو  عامل  مثل  للنمو  محرضة  عوامل  من  مجموعه  اكتشاف  تم 

Macrophages derived growth factor     (MDGF)     الذي يحرض الخاليا املصوره لليف على التكاثر

وهناك عوامل اخرى مثل  عامل نمو العصب   ،     يؤثر على الخاليا البطانيه لتشكيل اوعيه جديدهكما  

NGF) ) ( وعامل نمو الظهارهEGF . ) 

   ة.والترميمي ةااللتهابي ةلنوعيه االستجاب ةالعوامل املحدد •

 ثيرات موضعيه . أهناك تأثيرات جهازية  وت

 :   يةثيرات الجهاز أالت  -1

 : ان االندمال والتجدد عند املسنين يكون أبطأ و اقل كفايه منه عند الشباب .   السن  -1

: للتغذيه دور هام في اندمال وتجدد الجروح حيث ان نقص البروتين يؤخر اندمال الجروح    التغذيه  -2

 يلعب دور هام في تكون الياف الغراء .   Cكما ان فيتامين  

ص املحببات في الدوران او خلل في وظائف الكريات البيض  : ان نق   الدمويه  بالخاليا  االضطرابات  -3

 يعيق الترميم . 

السكري   -4 والعدالت   الداء  االذيه  ملنطقه  الدمويه  الترويه  كفايه  عدم  لديهم  السكري  مرض ى  ان   :

االلتهابيه   االستجابه  يؤخر ويضعف  مما  الجراثيم  لقتل  البلعمه  على  القدره  ناقصه  تكون  عندهم 

 يم . والقدره على الترم

تاثير مثبط لالرتكاسات االلتهابيه والترميميه  ئ: خاصه الستيرو   الهرمونات  -5 القشريه والتي لها  يدات 

قلل من التوسع الوعائي والنفوذيه الوعائيه  تما كفهي تضعف من قدره البالعات على قتل الجراثيم  

 وبالتالي تقلل من انسالل  الكريات  البيض خارج االوعيه الي النسج . 
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 :    التاثيرت املوضعيه -2

ر شفاء وتجديد خ: مهمه جدا حيث ان فقر الدم املوضعي يؤ  عدم كفايه الترويه الدمويه املوضعيه  -1

 النسيج املصاب . 

: تعمل كمحرضات لاللتهاب وهي معيقات االندمال وتزال هذه االجسام اما بفعل   االجسام االجنبيه  -2

 االنزيمات حيث يتم حلها وابتالعها ضمن البالعات او باخراجها من الجرح عفويا  او بالجراحه . 

:  لها اهميه خاصه في الكسور او االذيات الكبيره للنسج الرخوه وفي الحاالت   تثبيت منطقه االذيه -3

 تسبب الحركه فيها نزوف ثانويه .التي 

  Repair by connective tissueالترميم بواسطه النسيج الضام  •

تام    بشكل  للتجدد  قابله  الغير  االنسجه  بعض  في   اذية  حدوث  حال  حاله  الثابتة(  في  فانه  )الخاليا 

التهابي   النسيج املتخرب بنسيج حبيبي  الى نسيج       granulation tissueيستعاض عن  بعد  يتحول فيما 

 48يبدأ تشكل النسيج الحبيبي باكرا ، خالل عمليه االندمال تتجمع البالعات الكبيره خالل    .  ندبي ليفي

يمه من  ساعه في البؤره االلتهابيه ثم اللمفاويات والحمضات ، تنشأ وتمتد اوعيه شعرية من االوعيه السل

ف وتبدا  الجرح   نقل حواف  الى  ي  لليف  املصوره  الخاليا  وتدخل  الجرح  منطقه  الى  والخاليا  منطقه    الدم 

عدد   تتناقص  الحبيبيي  النسيج  نضج  ومع   ) الكوالجين   ( والغراء  االساسيه  املاده  بانتاج  وتبدا  الجرح 

 الخاليا االلتهابيه وتتوضع ارومات الليف ضمن الغراء وتظهر ندبة ليفيه مكان النسيج املتخرب . 
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 Wound healingشفاء الجروح                   

(   ب)االندمال    ي االندمال بااللتئام االول -1  first intention healing) )healing byاملقصد االول 

primary union   : 

جرح متقاربين بالغرز الجراحيه وضياع املاده  اليحدث هذا النوع في الشقوق الجراحيه حيث يكون طرفا   

 . قليل او معدوم . يمتلئ خط الجرح مباشره بالخثرات الدمويه 

ويشكل قشره    - الخثرات   يجف سطح هذه  االول   اليوم  الوقت scab  في  نفس  وفي  الجرح  تسد 

 يحدث ارتكاس التهابي وارتشاح كبير بالعدالت في حواف الجرح .  

في اليوم الثاني يتشكل ما يسمى الجسر الليفي وهو عباره عن شبكه الليفين في الخثرة التي تشكل  -

حواف   من  الشعريه  والبراعم  الليف  ومصورات  الظهاريه  الخاليا  عبرها  تهاجر  هيكليه  منصه 

ويتكاثر  الجر  واحده  خلويه  طبقه  من  بالبدايه  يتكون  الذي  للجرح  الظاهري  الغطاء  ويكتمل  ح 

 . صفيه مطبقه تشبه البشره الطبيعيه ر بسرعه ويشكل ظهارة 

بتنظيف ثم   - تقوم  التي  الكبيره  بالبالعات  العدالت  بالتخامد ويستبدل  االلتهابيه  االستجابه  تبدا 

 والبقايا الخلويه .ه ب حواف الجرح من الخاليا املتخر 

   يمتلئ الجرح بنسيج حبيبي غزير التوعية .  بعدها  -

نسيج   - وتحتها  تقريبا  السماكه  ببشرة  طبيعيه  كامل  بشكل  الجرح  يغطى  االول  االسبوع  نهايه  في 

 ضام غزير التوعيه .  

وف  -  . الكوالجين  تراكم  الليف واالوعيه ويستمر  في ارومات  تكاثر مستمر  الثاني يحدث  ي باالسبوع 

نهايه االسبوع الثاني ياخذ هيكل الندبه شكله النهائي ويتراجع عدد االوعيه فيها ويزداد عدد الياف 

 الكوالجين . 
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 مقارنة بين االندمال بالمقصد االول واالندمال بالمقصد الثاني                                

 

       

 

2-    ) الثاني  باملقصد  )االندمال  الثانوي  بااللتئام   healing by secondary unionاالندمال 

(second intention healing)  

وتبرعم     الليف  ارومات  تكاثر  يبدا   ، متخربه  وبقايا  ميته  انسجه  لوجود  وذلك  االولى  من  اطول  عمليه 

وتبدا   الجرح  مركز  في  فعاال  )احيانا(  املزمن  او  الحاد  االلتهابي  االرتكاس  يزال  ال  بينما  الشعريه  االوعيه 

في سطح الجرح وتتكاثر ولكن    حواف الجرح بالتحبب وفي نفس الوقت تهاجرالخاليا في الحواف الظهاريه

التي تنمو فوقها الحواف وحسب درجه   القاعده  الحبيبي  تحتها والذي يشكل  بنفس درجه نمو النسيج 

 الضياع املادي بالجرح يتحول النسيج الحبيبي االلتهابي تدريجيا الى نسيج ليفي ندبي.  
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بشكل    ويؤدي  كما  الجرح  اندمال  في  كبيرا  دورا  يلعب  الحبيبي  النسيج  فان  الثاني  باملقصد  االندمال  في 

الجلد   في  الكبيره  الجروح  فان  وبالتالي  التخصصيه  الوظيفه  في  اكبر  وفقدان  اكبر  لتندب  تقريبا  ثابت 

          ملنطقه املتندبة.  تسبب خساره دائمة في ملحقات  الجلد )الشعر والغدد العرقيه والزهميه( في ا

 االندمال باملقصد الثاني                                                                         

 

 :  اختالطات التئام الجروح •

 في بعض الحاالت يحدث اضطراب في عمليه االندمال باملقصد االول او الثاني :   

 د يوقفها  تماما ويشكل قرحه مزمنه . :  يؤخر عمليه االلتئام  وقاالنتان  -1

:الية حدوثها غير معروفه ويبدو ان هناك استعداد شخص ي لحدوثها. وتنتج     keloid   ة تشكل الجدر   -2

عن تراكم كميات زائده من الكوالجين في الندبة والتي تاخذ شكل عقيده ورمية ناتئة على    سطح 

 الجلد لونها محمر وسطحها املس ومؤمله بالجس . 
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 الجدرة                                                                                        
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بشروية    -3 كيسات  ثم     s:epidermoid cyst تشكل  الجرح  في  عميقا  بشرويه  خاليا  انزراع  عن  تنتج 

 رصفيه ومملوءه بماده كيراتيني  ةتتكاثر مشكله باالدمة كيسات مبطنه ببشر 

 كيسة بشروية                                                                          
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على    تنطبق  االساسيه  الخصائص  نفس  وان   ، الجلد  على  تركزت  الترميم  على  الدراسات  معظم  ان 

اندمال افات النسج واالعضاء االخرى في الجسم  ، وهكذا فان ترميم خراج رئوي او احتشاء كلوي يتم  

جروح  يتم اندمال معظم ال  غالباو ،  بنفس الخطوات التي يسلكها ترميم جرح مفتوح على سطح الجسم  

 في بعض الحاالت . بالتجدد املتني والتندب بالنسيج الضام معا اال انه قد يسيطر احد االنواع على االخر 

لتستعيد     يوم  مئة  تتطلب حوالي  الجروح  فان  90  –  70ان  لذلك  السليم  للجلد  التوتريه  القوه  من   %

القوه ا  70استخدام الغرز الجراحيه يفيد في كسب الجرح ما يقارب   السليم بعد  % من  لتوتريه للجلد 

وزياده القوه التوتريه  العمل الجراحي مباشرة علما ان الياف الكوالجين مسؤوله بشكل رئيس ي عن تطوير 

 للجرح ويكمل دورها بشكل جزئي االلياف املرنه . 

 

 

 


