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 إلاهداء

 أضاء به عللي وأهاز  به دزبي"
ً
 "الحمد والشكس هلل حعالى الري أعطاوي مً هىزه هىزا

سسي ئلى   الدائم.. مً زأًذ ه٘س ي دازل ُُيُهخبُبي ألاو٤ ٗو

.. 
ً
ٝ وخثني ُلى الىجاح.. مً ٗللني ُلى ه٘ظه دائما  ئلى مً وكِني ُلى هرا الوٍس

 مً ًٜٙ اطمه زلٙ اطمي ل٢ُىن له الظىد

ىحي        "أبي الغالي"                                                                                                                                      .. ئلى طىدي وملجأي ٛو

ئلى التي خاٟذ هجاحي بسُىن ميظىحت مً ٛلبها.. ئلى مً جتربّ ُسغ الؼمع والٜمس لخىحر أًامي..  ًامً جاهذ الجىت 

دث جدذ ٛدم٣ُ.. ئلى مال٠ي ووِمتي وأماوي..                             "أمي الغاليت"                                      ٗلم ججد م٢اها.. ٗٛس

ب ...   ئلى جىأمي ال١بحر ... البُِد الٍٜس

ذ ... الثابذ في ٛلبي وأًامي                                                                                        الحاكس  "ي دمحم"أخ               في ٠ل ٛو

مت..                                                           ئلى مً ٠ا .. ئلى مً حِلمذ مجها ؤلاؿساز والٍِص
ً
       هذ مـدز ٗسح وج٘اؤ٤ دائما

١ت أًامي..                                                                                                       "أختي آالء"                                     ئلى وزدحي وػٍس

٣ الضح٢اث واإلاؼاحساث.. مً الجدلى خُاحي مً دون  ئلى مً أزي بُِيُه ما ًىبئ بأزَو الىجاخاث.. ئلى ػٍس

 "أخي غدًس"                                                         مؼاٟظاجه..                                                                                                      

...إ
ً
ها ُمسا  ً٘ٛى

ً
 لى مً جدمل في ٛلبها خىاها

داوهني...  حىاخا مالٞ ٍو
ً
 ئلى مً ٠اهذ دائما

 "دعاء"أختي                                                                     ئلى ؿٔحرحي...                                                                                         

 ُلى ٓـً خُاجىا.. ئلى حمُلت السوح وهُبت الٜلب..                                            
ً
  "طازة"      ئلى الِـ٘ىزة التي حٔسد خبا

لُه اُخمد ئلى ألار الري لم جلده أمي.. ئلى الري به أٟبر  "صهسي أًمً"  ..                                                                         ُو

.. وأزواخهم ماشالذ خاكسة معي..                                                                           
ً
ىوي حظدا  "حدي وحدحي"    ئلى مً ٗاٛز

ت ُمسي..                                                                 ٗسختي في هره ا دان في أٛش لى ُلى ٛلبي ُىد الٍس  "زضا ودمحم"لدهُا وألٓا
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 ًدملني للىؿى٤ ئلى أُلى دزحاث الِلم
ً
ا  حمادة" ..                                                               "خالى ئلى مً زأًذ بُِيُه جٛى

  .. طهسها مِا
ً
 ..  دزطىا مِا

ً
ب الىخائج مِا ىا له٘ت جٛس  هىهي مسخلخىا الجامُِت بهرا اإلاؼسَو اإلاؼتٞر  ..  وحؼاٟز

ً
 ومِا

 "عال"شسيكت دزاطتى     

 مً خُاحي وأزبدذ لي أن الـداٛت ال
ً
.. ئلى مً وحهذ  ئلى مً ٠اهذ حصءا

ً
جٜاض باألًام .. ئلى مً خلمىا مِا وهجحىا مِا

 "أطماء"                             همىحي هدى الظماء.. ئلى أهُب ٛلب..                                                                                            

 وبخىل" "طازة                               ئلى مً جىاوبىا وجٜاطمىا أؿٔس ج٘اؿُل خُاجىا.. ئلى ػس٠اء الو٘ىلت وال٘سح والحصن..

ُاء أ اى لى مً ٠اهئ ..خلىًام هي ألا أمً حمِخني مِهم ٛـف ودزوب و لى ئ وخاكس  طُِد قوبىحىدهم ٠ان لي ماٗو

اثألى ئ ..طِدأ  "تهدًل وشيى"                                                                                                                                  ..خلى الرٍٟس

 ئ
ً
ًُ الخِبحر ٗال جىحد  لى دٟخىزحي الٌُِمت.. ُىدما أجرٟس ٠ل ما ٛدمخه لي زال٤ مؼىاز دزاطتي، ًٜٙ لظاوي ُاحصا

٠لماث ػ١س أو ُبازاث جٜدًس جىفي ل٣ خ٣ٜ.. ٟىتي بمثابت املح٘ص السئِس ي والداُم ألاو٤ لي زال٤ مؼىاز دزاطتي.. 

 "الدكخىزة صفاء دال"                                                                                                                           ...    أدام٣ هللا ٗسسا لىا

  لها..
ً
 ُلى زبى الـُدلت باملجخمّ.. ٗصادها خبا

ً
مل حاهدا  ئلى الاوظان الري أُوى لدزاطت الـُدلت مِنى حمُل.. ُو

 "الدكخىز دمحم هازون"                                                                                                            ئلى دٟخىزها الٔالي                           

 لى ئ
ً
  مً ٠ان مظاُدا

ً
ٙ م ..ومظاهدا                                                                       ..لى حاهبي وزخب بي في ؿُدلُخهئً ٛو

 م
ً
 "الصيدالوي فادي حىوي"                                                                                                    ..للـُدلي الىاجح   ً ٠ان مثاال

ٜي بالىزود.....ئلى حمُّ أٛسبائي ا  لرًً بدبهم ُمسوا هٍس

 

 إلى أطاجرحي الكسام في حامعت املىازة:

 طيظل في ذاكسحي مدي الحياة
ً
 ذهبيا

ً
 كىخم على مس الظىين اللدوة بالعلم والسقي لخغدوا زمصا

 ء الدًً عبد هللاعالوالء 
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 ملخص البحث

ُت ب٢ىنها حُِٜد هبي م مً الخوىز بدون زُازاث ُ حىهسي  حظخمس ؤلاؿاباث الِـبُت الوٗس الحُت مٜىِت. ُلى الٓس

ت، بِم الىماذج مً ؤلاؿاباث الِـبُت الؼدًدة  الًم١ً أن حِالج بدون أن الهائل في مجا٤ الجساخاث املجهٍس

صث ُلى الخوبُٜاث الحدًثت لِالج ؤلاؿاباث  حظبب حهد للِـب اإلاـاب. بالخالي، ٗان الدزاطاث الحالُت ٛد ٟز

ُت. الخالًا ال ت الِـبُت الوٗس خملذ وحهت هٌس حدًدة جرُُت بٜدزتها ُلى الخماًص للِدًد مً الىماذج الخلٍى

ُت. في هرا اإلاؼسَو طٖى هىاٛؽ اطخسدام الخالًا الجرُُت في ُالج ؤلاؿاباث  لِالج ؤلاؿاباث الِـبُت الوٗس

ُت.  الِـبُت الوٗس
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Abstract 

Peripheral nerve injury has remained a substantial clinical complication with no satisfactory 

treatment options. Despite the great development in the field of microsurgery, some severe types of 

neural injuries cannot be treated without causing tension to the injured nerve. Thus, current studies 

have focused on the new approaches for the treatment of peripheral nerve injuries. Stem cells with 

the ability to differentiate into a variety of cell types have brought a new perspective to this matter. In 

this project, we will discuss the use of three main sources of mesenchymal stem cells in the treatment 

of peripheral nerve injuries. 
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 الخالًا الجرعيتاكدشاف 

وحىد الخالًا  -مّ شمُله ئزوظذ ما٠ىلىحؽ  -، ّٓحر حُمع جُل وحه الوب الحدًث ُىدما اٟدؼٙ 2691في ُام 

ٜت ُالج طسهان الجرُُت. ٗخذ الِثىز ُلى ال خالًا الجرُُت الِدًد مً ألابىاب الِلمُت ، مما أدي ئلى حُٔحر هٍس

الدم جماًما ، والخأزحر ُلى أبدار الظسهان. ختى بِد ُٜىد مً اٟدؼاٗهم ، ال ًصا٤ الِلماء ٌظخ١ؼ٘ىن ؤلام٢اهاث 

 .ال٢املت ألبدار الخالًا الجرُُت

ت مً حامِت ًُ اء الحٍُى ل ، مهخما بىمى الخالًا ال٘سدًت. ٠ان ٛادزا ُلى البدث بيؼان ومخابِت ٠ان جُل ، ُالم ال٘حًز

ى للظسهان في جىزهخى. بِد لٜاء ما٠ىلىحؽ وحِلم ػٔ٘ه باإلػِاَ  هرا الاهخمام زال٤ مظحرجه اإلاهىُت في مِهد أوهخاٍز

ٝ ال١لي للجظم ، ُسق جُل مظاُدجه في بدثه. ٛامىا مِا بدزاطت جأزحر ؤلاػِاَ ُلى الخالًا ا لظسهاهُت ًُ هٍس

ت ػ٢لذ  اطدبدا٤ زالًا هساَ الٌِام اإلاُخت بأزسي أخدر وأٟثر صحت. ما اٟدؼ٘ىه هى أن الخالًا اإلاصزُو

اث  اث أهخجذ في الجهاًت زالًا دم حدًدة. هره املجمُى  .Ernest Aو  Becker) الخالًا الجرُُت اطمىهامجمُى

McCulloch 1963). 

ت وأبدار الظسهانبِ اء الحٍُى لت مً هرا الاٟدؼاٖ ، خـل جُل ُلى جٜدًس ألبدازه في ال٘حًز جم ، و د ٗترة هٍى

 .1222ججىُده في ٛاُت مؼاهحر الِلىم والهىدطت ال١ىدًت في ُام 

اَ أمساق الدم ، ودزض حُمع جُل آزاز ؤلاػِو م السائد في أبدار الخالًا الجرُُت اه اػتهس ئزوظذ ما٠ىلىحؽ بدوز 

ى للظسهان  2691ئلى ُام  2691ُلى همى الخالًا. مً ُام  هدا٤  ُلى، ُمل ما٠ىلىحؽ وجُل في مِهد أوهخاٍز

زالًا هساَ الٌِام هي زالًا دم ٓحر هاضجت جخماًص في زالًا الدم الِاملت التي جىدؼس في الجظم. . ال٘ئران اإلاؼِِت

حِسكذ لإلػِاَ اإلامُذ ، الخٌىا وحىد ٟخل ؿٔحرة ُلى ُىدما شَز ما٠ىلىحؽ وجُل زالًا هساَ الٌِم في ٗئران 

 هدا٤ ال٘ئران. 

ا ئلى أن ال١خل ٠اهذ ُبازة ًُ اطخيظار لخالًا جيؼأ مً زلُت واخدة، حظمى آلان الخلُت الجرُُت.  ًٜ وزلـىا الخ

ا ودزاطت زـ ًً ائـها ٛدمذ الىخائج التي جىؿل ئلحها اإلاإل٘ىن ألاطاض للبدث في ُص٤ الخالًا الجرُُت حظد

ً مً البدث ًُ أهىاَ أزسي مً الخالًا الجرُُت، بما في ذل٣ الخالًا 
ّ
سها لالطخسدام الوبي. ٟما أهه م١ وجوٍى
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ودُم بدثهم ال٘سكُت الٜائلت بأن الخالًا لديها الٜدزة ُلى الخجدًد الراحي ، والاهٜظام ،  الجرُُت الجىُيُت.

 . (Mosahebi A 2002) اًصوالخم

 ماهيت الخالًا الجرعيت

، وؼس ئزوظذ ما٠ىلىحؽ وحُمع جُل مٜالت بِىىان "وحهاث هٌس خى٤ زـائف الخالًا الجرُُت،  1229في ُام 

 والتي جىاٛؽ الخـائف املخخل٘ت وؤلام٢اهُاث اإلاظخٜبلُت الطخسدام الخالًا الجرُُت. 

ؼس في مجلت  الري ٜا٤هرا اإلافي 
ُ
زالًا ٓحر خددث الخالًا الجرُُت ُلى أنها ، 1229بس أٟخى  2في  Natureو

ئنها جسخلٙ ًُ الخالًا ألازسي مً خُث أنها ٓحر  مخســت ًم١ً أن جخوىز ئلى ُدة أهىاَ مسخل٘ت مً الخالًا. 

لت مً الصمً. ألن الخالًا الجرُُت ٓحر مخســت ،  م١ً أن جىٜظم وججدد ه٘ظها ُلى مدي ٗترة هٍى مخســت ٍو

ائٙ مدددة في الجظم. ومّ ذل٣ ، لديهم الٜدزة ُلى أن جـبذ زالًا مخســت ، مثل ال ًم١جها أ زالًا داء ًو

ان السئِظُان مً الخالًا الجرُُت هما الخالًا الجرُُت الجىُيُت والخالًا  الِلالث والدم والخالًا الِـبُت. الىُى

هي جإدي ئلى ًهىز ُدد مِحن مً أهىاَ الخالًا الٜدزاث ، لرا ٗ ددودةالجرُُت البالٔت. الخالًا الجرُُت البالٔت م

م١ً أن جإدي ئلى ًهىز أي هَى مً الخالًا ت ، ول١ً الخالًا الجرُُت الجىُيُت مخِددة الٜدزاث ٍو  اإلاخىُى

(McCulloch 2005) . 

ا مً الخالًا الجرُُت الجىُيُت ـً م١ً أن جٌل في خالت ٓحر مخســت حِد الخالًا الجرُُت البالٔت أٟثر جسـ ، ٍو

خماًصة في الجىحن. م ختى ًدخاج الجظم ئلى ئؿالح أو شزاُت أوسجت حدًدة. الخالًا الجرُُت الجىُيُت هي زالًا ٓحر

هَى مً  122ًم١ً للخالًا الجرُُت الجىُيُت أن جخ٢ازس أٟثر مً الخالًا الجرُُت البالٔت وجإدي ئلى ًهىز أٟثر مً 

 الجظم الجرُُت الجىُيُت والبالٔت في اإلاظخٜبل.الخالًا في 

ا للمإل٘حن ًٜ م٘اهُم زاهئت م٘ادها أن الخالًا الجرُُت هي ببظاهت زالًا ٓحر  جم جىكُذ، في اإلاٜا٤ الظابٝ ٗو

مخماًصة ًم١ً أن جإدي ئلى ًهىز أخ٘اد مخماًصة أو أن أخ٘اد الخالًا الجرُُت ال جدخٍ٘ بسـائف الخالًا 

الخجدًد الراحي، خُث ج٢ىن الخالًا الجرُُت ٛادزة ُلى  ضحىا أًلا ٛدزة الخالًا الجرُُت ُلىٟما و الجرُُت. 
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ًص امخومّ ذل٣ ، جٜ٘د بِم طالالث الخالًا الجرُُت الٜدزة ُلى الخجدًد الراحي وج ئهخاج زالًا حرُُت حدًدة. 

لاء ،اهٜظاماث الخالًا الجهائُت وجبدأ ً ألاوسجت وألُا  .(McCulloch 2005) مما ًإدي ئلى ج٢ٍى

بظاهت الخٍِسٙ الؼائّ. اللدوهت هي ٛدزة الخالًا  الري جم جددًده مً ٛبل الِاإلاان أزحًرا ، ًخددي م٘هىم اللدوهت 

، الجرُُت الخاؿت باألوسجت البالٔت ُلى الخوىز ئلى أهىاَ حدًدة مً زالًا ألاوسجت ألازسي. ُلى طبُل اإلاثا٤ 

ًم١ً أن جإدي الخالًا اإلا٢ىهت للدم أو الدم، في ًل ًسٖو مُِىت ئلى ًهىز زالًا ال١بد والِلالث والدماْ. جمىذ 

ُُ٘ت في ُالج الظسهان  ت واطِت مً الاطخسداماث في الوب مّ جوبُٜاث ًو اللدوهت الخالًا الجرُُت مجمُى

 جـىٙ الخالًا الجرُُت خظب اإلاـدز ئلى: والوب الخجدًدي.

 الًا الجرعيت الجىيييت الخEmbryonic stem cells  

ذ الاؤساض في السخم  ٖ الجىحن ُىد البؼس ُلى أهه ال٢ائً الخي مىر ٛو ِسَّ وحؼحر الخالًا الجرُُت الجىُيُت  ٌُ

ESCs Embryonic Stem Cells 

ت الخالًا مً ال١ِظت ألازومُت التي جخ٢  أًام بِد 5ىن خىالي الى ٗترة أٟثر جُُٜدا  ب١ثحر هاججت ًُ ُص٤ وشاُز

 ؤلازـاب.

  ESCاوشاء طالالث 

لت بىاطوت خُىان مىىي ٠املت  ٔىث( والتي حِٖس بأنها الخلُت الىاججت ًُ ئزـاب البٍى ئن البُلت اإلالٜدت )الَص

ت اإلاخِاٛبت الخىجُت مّ  زلُت ٠املت الٜدزة، جخوىز ئلى ال١ِظت  46-23الٜدزة. جىلد الِدًد مً الاهٜظاماث الخلٍى

ت مً الخالًاألا  ُجىلد الخالًا  زومُت بِد هره اإلاسخلت  والتي جخ٢ىن مً ٟسة مجٗى ؼُت الوٗس ت لل١ِظت ألازومُت ألٓا

الجىُيُت واإلاؼُمت بِىما جخوىز ٟخلت الخلُت الدازلُت ئلى الجىحن،  وهره هي الخالًا التي ًخم اطخسدامها إلوؼاء 

 .(2)الؼ٢ل.  الخالًا الجرُُت مصاَز

ً حىحن آزس، وحِخبر مخِددة الٜدزاث خُث ًم١جها ج٢ىن ٓحر ٠ام لت الٜدزة ألنها ال جمل٣ الٜدزة ُلى دُم ج٢ٍى

 ئهخاج حمُّ أهىاَ الخالًا لل٢ائً الخي البالٕ. 
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ً اإلاُِدة )الجظترولت( اإلا٢ىهت مً الوبٜاث اإلاىدؼت الثالر )ألادًم الٌاهس  ًإدي الخوىز ؤلاكافي للجىحن ئلى ج٢ٍى

ectodermاإلاخىطى  ، ألادًمmesoderm ًوألادًم الباه ،endoderm .والتي ًخوىز مجها ال٢ائً الخي ال٢امل ) 

خانُصلذ  1981في ُام  جم ئوؼاء 1998مً ال١ِظاث ألازومُت لل٘ئران وفي ُام ESCأو٤ طالالث  بدثِخان مجمُى

ت في خالت ٓحر مخماًصة . ESCأو٤ طاللت   بؼٍس

م مً أن ؤلاحساء ًبدو بظُوا  ابت الـازمت ُلى الٓس الا أهه مخولب جٜىٍُا بظبب الحاحت ئلى ػسون زاكِت للٛس

ت للح٘اي ُلى الخالًا في خالت ٓحر مخماًصة،  كسوٍز

ت. بمجسد ئوؼائها ًم١ً الح٘اي ُلى طالالث  ESCsوان هرا مهم بؼ٢ل زاؾ لـ  في أوطان دائمت،  ESCالبؼٍس

ت ُلى  ESCاللت ط250ى أن هىاٞ خالُا  خىالي ججمد، جراب  وجىٜل بحن املخخبراث. حؼحر الخٜدًساث ئل ت مؼتٟر بؼٍس

اث مسخل٘ت .ُلى أًت خا٤ جخولب ُملُت ئوؼاء طاللت  جدمحر ال١ِظت ألازومُت، مما  ESCهواٚ واطّ بحن مجمُى

ًثحر ٛلاًا أزالُٛت ألن البدث الِلمي وخده ٓحر ٛادز ُلى جددًد ما ئذا ٠اهذ ال١ِظت ألازومُت حؼ٢ل ٠ائً بؼسي. 

ٜت البدًلت ئهخاج الخالًا الجرُُت الجىُيُت مً زال٤ حمّ زلُت واخدة ٜٗى مً ٟخلت الخلُت جخ لمً الوٍس

 الدازلُت مما ٌظمذ بصَز الخالًا اإلاخبُٜت في السخم .
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خبازاث ألازالُٛت ٛائمت خُث ًجب ازخباز ما ئذا ٠اهذ الخالًا اإلاخبُٜت ًم١ً أن جخوىز ئلى  ُلى أًت خا٤ ال جصا٤ الُا

 .(Rippon HJ 2004) ظان هبُعيئو

                                         ESCsخصائص 

ت زـائف مدددة: ٗهي مخِددة الٜدزاث ُلى الخماًص ئلى زالًا ٛادزة جٌهس الخالًا الجرُُت الجىُيُت اإلاظتزُز

م١ً الح٘اي ُلحها لِدة مئاث مً مؼخٜت مً الوبٜاث اإلاىدؼت الثالر؛ ٟما أنها زالدة  ُت ٍو في ألاوطان الصُز

ُبت ٟسومىشمُت هبُُِت.   اإلاٜاهّ في خالت ٓحر مخماًصة؛ ٟما جداٍٗ ُلى جٟس

ئي لـ  س الخىؿُٙ الجٍص ، CD24 ،CD9حُدا  ومً اإلاِسٖو أنها حِبر ًُ واطماث الظوذ مثل  ESCsجم جوٍى

 SSEA-3 ،Thy-1 ،LIN28 ،Nanog-4ت في حِدد الٜدزاث مثل ال٘ىط٘اجاش الٜلىي والِدًد مً الجُىاث اإلاؼاٟز

،SOX-2 ،Rex-1 ،Oct ُت.6و اث ُالُت مً الخُلىمحراش زلىدها في ألاوطان الصُز  . ٟما ً٘ظس الخِبحر ًُ مظخٍى

 عت الخالًا الجرعيت الجىيييت. زا. ش 2الشكل . 
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ص أبدار  ا  في الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت.  ESCجٟس د أًهس ٟالهما جٜدما  ملحًى  بؼ٢ل أطاس ي ُلى مظألخحن، ٛو

لت ألامد دون حِدًالث مهمت في  حظخ١ؼٙ الىٜوت ألاولى ُُٟ٘ت الح٘اي ُلى الخالًا بؼ٢ل أٗلل في ألاوطان هٍى

جها الجُني، وججىب الحاحت ئلى اإلاىخجاث الحُىاهُت في الىطى الصزعي.   ج٢ٍى

ص الىٜوت الثاهُت ُلى ُُٟ٘ت جم ت للِال اًجٟس ج املحخمل ص الخالًا ئلى الِدًد مً أهىاَ الخالًا الىاضجت اللسوٍز

ُلى الخماًص ئلى أهىاَ مسخل٘ت مً الخالًا في مِلٝ الىطى الصزعي مما ًيخج  ESCsلألمساق املخخل٘ت. ًم١ً جد٘حز 

ت زالزُت ألابِاد حظمى ألاحظام الجىُيُت، ل١ً ٛد ال ٢ًىن هرا الاججاه لـ  للخماًص الخلٜائي  ESCsُىه ججمِاث زلٍى

ىب به دائما  .أمس مٓس

م مً أن ئكاٗت ُىامل الىمى جىحه ُملُت بأهه  الخٜني في الخد١م في ُملُت الخماًص ًخمثل الخددي   ُلى الٓس

 الخماًص، ُادة ما جخماًص اإلاصاَز جلٜائُا  ئلى أهىاَ مسخل٘ت مً الخالًا .

الخالًا َز التي ج٢ىن ٗحها أهىاَ آحر اإلاخماًصة مً اإلاص  ESCsلرل٣ مً اللسوزي اطخسدام الوسائٝ التي حظمذ باشالت 

 .(Rippon HJ 2004) اإلاخماًصة هي اإلاىخج اإلاولىب

  ESCsإلامكاهاث العالحيت لـ 

جسجبى اإلاحزة السئِظُت للخالًا الجرُُت الجىُيُت بٜدزاتها اإلاخِددة وجىطِها الالمددود في الىطى الصزعي، خُث 

ا التي ًخ٢ىن مجها ال٢ائً البالٕ. ًخم اطخٔال٤ هره ؤلام٢اهاث في املخخبر لديها الٜدزة ُلى ئخدار حمُّ أهىاَ الخالً

س زالًا مخســت حظخسدم بِد ذل٣ في الِالج.   لخوٍى

سي لـ  مُٜد بدزحت أٟبر مً اطخسدام الخالًا  hESCsهٌسا لٜلاًا الظالمت بؼ٢ل زئِس ي ٗان الاطخسدام الظٍس

 الجرُُت البالٔت.

ً وزم مظذي،  ESCب أن جإدي طالالث ٟدلُل ُلى حِدد الٜدزاث ًج املحٜىهت في ال٘ئران اإلالِ٘ت مىاُُا  ئلى ج٢ٍى

مّ مؼخٜاث الوبٜاث اإلاىدؼت الثالر. ًم١ً ٜٗى ئُواء الخالًا اإلاخماًصة اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت 

دأث أو٤ ججسبت الظسهاهُت للمسض ى، ألن أي زالًا ملىزت ٓحر مخماًصة ًم١ً أن جإدي ئلى ؤلاؿابت بالظسهان. ب

ت اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت الجىُيُت والتي ج٢ىن في هره الحالت زالًا طلُ٘ت  ت باطخسدام الخالًا البؼٍس ٍس طٍس
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البؼسي" ألن  ESCلى اًت خا٤ ًجب جىدي الحرز لِدم حظمُت هرا ؤلاحساء "ُالج ُ 2010.ٛلُلت الخٔـً في أٟخىبس

 .ESCs (McCulloch 2005)الخالًا التي طِخم اطخسدامها لم حِد 

  الخالًا الجرعيت البالغتAdult stem cells  

هادزة  وهادئت ذاث ٛدزة مددودة ُلى الخجدد الراحي  زالًاASCs حِد الخالًا الجرُُت البالٔت أو الجظدًت 

ت مما أدي ئلى م٘هىم أن حمُّ ألاوسجت لها والخماًص. جم ُص٤ أهىاَ ُدًدة مً الخالًا الظلُ٘ت في ألاوسجت البالٔ

ٟما ج٢ىن مظإولت ًُ ججدًد الخالًا التي جمىث دازل ُلى  (1 .مٜـىزة زاؿت بها مً الخالًا الجرُُت )لؼ٢ل

ىلىحُت أو اإلاسكُت.  مِحن ئما بظبب الِملُاث ال٘حًز

 أهىاع الخالًا الجرعيت البالغت 

ت، الِللُت والِـبُت ًخم جددًد الخـائف باليظبت لبِم مٜـىازث الجظم ٠اإلا٢ىهت للدم ، الٌهاٍز

ا  ألٟثر مً  ٍس البُىلىحُت لخالًاها الجرُُت الراجُت بؼ٢ل أٗلل. جم اطخسدام الخالًا الجرُُت اإلا٢ىهت للدم طٍس

ت دم الحبل الظسي مإزسا. 40  ُاما ، في شَز هٜي الٌِم وفي شاُز

 stromalأؿل طدوي  مً MSCs(Mesenchymal stem cells)الخالًا الجرُُت اإلاخِلٜت باللحمت اإلاخىطوت  حِد

با ، حِد مثاال مهما للخالًا الجرُُت البالٔت.  حرابت للِالج  MSCsًم١ً ُصلها مً أي وظُج في ال٢ائً الخي جٍٜس

سي هٌسا ل  ـ :الظٍس

 ت مً ألاوسجت ت مخىُى دزتها ُلى الخماًص ئلى مجمُى  طهىلت جىطِها في املخخبر ٛو

  حر الدُم  الٔرائي وحِدًل الاطخجاباث اإلاىاُُتجٗى

لاء التي ٠اهذ حِخبر طابٜا ُلى أنها   ِخٜد آلان أن لها  جىٜظم زُوُا لم حِدختى ألُا ٌُ مثل الٜلب أو ال١لى 

 . (McCulloch 2005) مٜـىزاث لخالًا الجرُُت الخاؿت بها والتي ال جصا٤ ٓحر م٘هىمت حُدا 

 



 
 

14 
 

 

 

 

 

 

ىلىحُ محزاثحِد الخالًا الجرُُت الخاؿت باألوسجت البالٔت هادزة وال جٌهس ُمىما  أو ُالماث طودُت مً  تمىٗز

ػأنها أن جمحزها بظهىلت ًُ الخالًا الىاضجت. لرل٣ ال ًم١ً "ُصلها" بظهىلت ًُ أي وظُج مِحن، ول١ً هجحذ 

ت مً البروجى٠ىالث في ئزساء الخالًا الجرُُت/ ت مخىُى  الظلُ٘ت بدزحاث مسخل٘ت مً الىٜاء. مجمُى

 (. (ASCsالخالًا الجرعيت الجظدًت أو البالغت . 0 .الشكل
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 ت(:اليظُجُ) البالٔت أهىاَ الخالًا الجرُُت

 الخالًا الجرُُت اإلا٢ىهت للدم 

 الخالًا الجرُُت الىطُوت 

 الخالًا الجرُُت الِـبُت 

 ت  الخالًا الجرُُت الٌهاٍز

 

 الخالًا الجرعيت املكىهت للدم: 

HSCs ً ت الىاضجت في الدم هىز هي زالًا حرُُت مخِددة ؤلام٢اهاث جإدي ئلى  :الِىاؿس الخلٍى

اث الدم الحمساء ،  زالًا الىىاء الضخمت  )الخالًا الىخُدة والبالُم ، الِدالث ،الخالًا الٜاُدًت ، الحملاث ، ٍٟس

ت ، الخالًا اإلاخٔـىت  (/ الـ٘ائذ الدمٍى

رل٣ في الظسة  HSCsُلى  )الخالًا الخائُت ، الخالًا البائُت ، الخالًا الٜاجلت الوبُُِت( جم الِثىز   في هساَ الٌِام ، ٟو

 دم الحبل الظسي وأوسجت اإلاؼُمت.

 :مـادز الخالًا الجرُُت اإلا٢ىهت للدم 

 .دم الحبل الظسي  .2

 .الوسفيالدم  .1

 هساَ الٌِام .1

 الخالًا الجرعيت الىطيطت(MSCs)  وحظمى اًضا الخالًا اللحميت الىخاعيت: 

 :لىجخماًص هره الخالًا الجرُُت ئ

ُت( .2 ُت )الخالًا الٔلسٗو  الخالًا الٔلسٗو
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 الخالًا الِللُت )الخالًا الِللُت( .1

 الخالًا الدهىُت )الخالًا الصحمُت( .1

ت .4  (بما في ذل٣ باهُاث الٌِم ألاوجاز وألازبوت واليظُج اللام )الخالًا الٌهاٍز

 .جخىاحد هره الخالًا في حمُّ أهداء الجظم

 الخالًا الجرعيت العصبيت: 

 :جّٜ في

ا التي تهاحس ئلى  جيؼأاإلاىوٜت جدذ البوُيُت التي جبوً البوُىحن الجاهبُحن، خُث 
ً
الخالًا الِـبُت اإلاىلىدة خدًث

 .البـلت الؼمُت ُبر اإلاىٜاز جُاز الهجسة

 .اإلاىوٜت جدذ الحبُبُت، وهي حصء مً الخلُ٘ٙ اإلاظجن للحـحن

ئخحن مً  جإدي الخالًا الجرُُت الِـبُت في الدماْ ئلى ًهىز زالزت أهىاَ زئِظُت مً الخالًا: )الخالًا الِـبُت( ٗو

لُل الخٔـً -الخالًا ٓحر الِـبُت   .الخالًا الىجمُت ٛو

 الخالًا الجرعيت الظهازيت: 

ت ى اهم ًُ حٔوُت البواهت الدازلُت )أي  تمظإول. زالًا الجظم باإلاائت مً 92وجماًصها ٌؼ٢ل لخالًا الٌهاٍز

ت( وألاطوذ  ٙ ألازسي البواهت اإلاٍِى ُت والٔدد والخجاٍو  .الخازحُت )مثل الجلد( للجظم، بما في ذل٣ بواهت ألاُو

ت في بواهت الجهاش الهلمي خىاحدج وجيؼأ ًُ ُدة أهىاَ مً الخالًا: الخالًا الامخـاؿُت  الخالًا الجرُُت الٌهاٍز

ت  .(McCulloch 2005) ،الخالًا ال٢أطُت وزالًا باهِث وزالًا الٔدد الـماء اإلاٍِى

 الحفاظ على الخالًا الجرعيت البالغت في الكائً الحي

 ASCs  ل ائٙ مخســت، و ٛادزة ُلى الخجدًد الراحي ُلى اإلادي الوٍى جإدي ئلى ًهىز أهىاَ زالًا هاضجت ذاث ًو

لخجدًد، جلتزم الخلُت الىلُدة زلُت حرُُت ذاجُت ا ٌِخبر ال٢ائًمما ١ٌِع ٛدزتها ُلى الاهٜظام الٔحر مخىاًس. 

في هره الحالت حظمى الخالًا اإلاخىلدة الخالًا الظلُ٘ت أو  (1. الثاهُت باليسخ والخماًص ئلى هَى زلُت هاضجت )الؼ٢ل

 الظلُ٘ت والتي جإدي بِد ُدة حىالث مً الاهٜظام ئلى ًهىز زالًا مخماًصة. 
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ُُت ٓحر م٘هىمت بؼ٢ل ٠امل ل١جها حِخمد بؼدة ُلى الخ٘اُل بحن ال جصا٤ آلالُاث التي جخد١م في مـحر الخالًا الجر

ت  ت زازج زلٍى ت أو مثىاها البُئي. جخ٢ىن اإلاثاوي البُئُت مً زالًا أزسي، مـ٘ٗى هره الخالًا وبِئتها اإلا١سٍو

ت للخالًا الجرُُت جددد زـائـها  وام٢اهاتها. أؿبد ىامل ئػازاث والتي باالٛتران مّ الخـائف الجىهٍس ذ ُو

أهمُت اإلاثاوي البُئُت واضحت بؼ٢ل متزاًد ، خُث ًخم الح٘اي ُلى الجرُُت ٜٗى ُىدما ًخم ازجبان الخالًا بها 

 م٢انها ٗانها جدزل في مظاز الاهدؼاز والخماًص.  ASCsىدما جتٞر (. 1ُ. )الؼ٢ل

 

ت املخخ ً ُلى جىطُّ ٜٗى مً زال٤ ٗهم هره الِالٛت  واُادة ئهخاج اإلا٢اهت اإلاىاطبت زال٤ الصاُز ت طى٢ىن ٛادٍز بًر

أًلا  ُلى ٗهم هره الِالٛت اإلاخبادلت خُث ًجب أن  ASCsالخالًا الجرُُت البالٔت. ٌِخمد الاطخسدام الِالجي لـ 

ّ آلاٗت، مىهً مىاّٛ ئؿابت ألاوسجت خُث جمازض ِٗالُتها الِالحُت ACS جخِٖس  ُلى "م٢اهت ججدًدًت "في مٛى

(McCulloch 2005). 

 

املخخصصت وغير املخماثلت للخالًا الجرعيت. ًخم جحدًد مصير الخالًا الجرعيت مً اهلظام الخالًا  . 1.الشكل

 خالل جفاعلها مع بيئهاا املكسويت أو مثىاها البيئي. 
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 اللدزة العالحيت للخالًا الجرعيت البالغت 

الخالًا الجرُُت الخاؿت بأوسجت ٠اهذ  والًصا٤ الظإا٤ م٘خىخا هلٛلُت مثحرة للجد٤ . ASCsال جصا٤ مسوهت 

ل ُبر خدود الظاللت ،  ( لها MSCل: أن بِم أهىاَ الخالًا الجرُُت البالٔت )مث اإلاِسٖو خالُا ٛادزة ُلى الخدٍى

 مسوهت أٟبر وبالخالي ٛد جمثل مسشححن حُدًً للخوبُٜاث الِالحُت للخالًا. 

سي املحخمل ألاٟثر وكىخا  وألاٗلل للخالًا الجرُُت هى اطخِاكت )في بسوجى٠ىالث الِالج  ئن الاطخسدام الظٍس

أو ؤلاؿابت. ُلى طبُل الخلىي( أو اطدبدا٤ )في هسائٝ هىدطت ألاوسجت( ألاوسجت التي جلسزث بظبب اإلاسق 

ا دون جدٍسم  ٍس اإلاثا٤ ًم١ً اطخسدام ألاوسجت التي جم ئوؼاؤها باطخسدام الخالًا الجرُُت الراجُت طٍس

اطخجابت مىاُُت .ُالوة ُلى ذل٣ ٗان اطخسدام هره الخالًا ًخجىب املخاٖو ألازالُٛت اإلاسجبوت باطخسدام 

للخالًا الجرُُت البالٔت في الوب الخجدًدي زائّ ٟما هى مىضح  . ٌِد الخوبُٝ املحخملجىُيُتالخالًا الجرُُت ال

م مً اطخسدام الخالًا الجرُُت اإلا٢ىهت للدم ألٟثر  ت. ُلى الٓس ٍس ت والظٍس ٍس في الِدًد مً الدزاطاث ٛبل الظٍس

ٝ شَز هٜي الٌِام وشَز دم الحبل الظسي، ئال أهه لم ًخم اطخ١ؼاٖ الاطخ40مً  سدام ُاما  ألمساق الدم ًُ هٍس

د جم ئحساء ُدد ٟبحر مً الدزاطاث ٛبل  ت ئال مإزسا، ٛو الِالجي للخالًا الجرُُت لالكوساباث ٓحر الدمٍى

سي ٗان ُدد ألاشخاؾ الرًً زلِىا للدزاطت في مٌِم  لى اإلاظخىي الظٍس ت .ُلى أًت خا٤  ُو ٍس ت والظٍس ٍس الظٍس

ٍٖ في ٟثح ر مً ألاخُان للظماح بخُُٜم ٛاهّ لِ٘الُت مثل الخجازب ؿٔحر حدا  وال ًخم ازخباز اللىابى بؼ٢ل ٠ا

 . (Brushart TM 2013) هره الِالحاث

س  ت للِالج بالخالًا الجرُُت هخائج واُدة، ومّ ٍأًهسث اإلاساحِاث اإلاىهجُت والخدلُالث الؼمىلُت للخجازب الظٍس

ا  لِص٤  ذل٣ جٌهس أًلا  الحاحت ئلى ججازب ذاث ٛىة ٠اُٗت و مساٛبت حُدة. ٌِد هٜي الٌِم اإلاـدز ألاٟثر ػُُى

ASCs   ًُ ت هاججت اإلاىحىدة أًلا  في هرا  MSCُوَِخٜد أن الىخائج الِالحُت التي لىخٌذ لألمساق ٓحر الدمٍى

ت. ًخم ججىب اإلاؼا٠ل  MSCsاليظُج .جم في آلاوهت ألازحرة اطخسدام  ٍس اإلاؼخٜت مً الدهىن في الدزاطاث الظٍس

م اإلاىاعي،  وام٢اهُت ؤلاؿابت بالىزم اإلاظذي  - ECSلسئِظُت الثالر مّ ا  -الٜلاًا ألازالُٛت، مؼا٠ل الٗس



 
 

19 
 

م مً أهه ال ًصا٤ ًخِحن جددًد ؤلام٢اهاث الِالحُت الحُُٜٜت للخالًا  باطخسدام الخالًا الجرُُت البالٔت. ُلى الٓس

ت، ئال أن آلالُاث اإلاظإول  Gage) ت ًُ هره الخأزحراث أؿبدذ م٘هىمت بؼ٢ل متزاًدالجرُُت لألمساق ٓحر الدمٍى

FH 2013). 

 ( IPSالخالًا الجرعيت املخعددة اللدازث املظخحثت)

ادة البرمجت اإلاباػسة للخالًا البالٔت ئلى الخالًا الجرُُت املح٘صة مخِددة  س هسائٝ إُل جم في آلاوهت ألازحرة جوٍى

 الٜدزاث.

بجُىاث "جبول جماًصها" ئلى مسخلت مخِددة  In vitroخم في هره الِملُت ُالج الخالًا الىاضجت مً اإلاٍسم ً

( ٌِخٜد أن الخالًا الجرُُت اإلاظخدثت مخِددة الٜدزاث مخوابٜت مّ الخالًا 4. الٜدزاث ُلى ٓساز )الؼ٢ل

ُت، أهمان الجرُُت الجىُيُت الوبُُِت مخِددة الٜدزاث في الِدًد مً الىىاحي ٠  الخِبحر ًُ حُىاث وبسوجِىاث هُى

، أهمان الخماًص  ، وحؼ١ُل الىزم اإلاظذي. ئلى حاهب ججىب الٜلاًا In vitroمخُلت ال١سوماجحن خسائ٣ اإلاصاَز

ت ٌظمذ هرا الىهج بخىلُد زالًا زاؿت باإلاٍسم مً أي طاللت ل١ً ال ًصا٤  ألازالُٛت اإلاسجبوت بخدمحر ألاحىت البؼٍس

خل اإلاؼا٠ل اإلاخِلٜت بالخِدًل الجُني للخالًا اإلاظتهدٗت ٛبل ازخباز الخالًا الجرُُت املح٘صة مً اللسوزي 

ا  ٍس  .(Guo BF 2009)طٍس
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 . إهخاج الخالًا الجرعيت املظخحثت مخعددة اللدازث 2 .الشكل

 فاعليهااحظب  الخالًا الجرعيتجصييف 

 ت ئلى:لجرُُت اُخمادا ُلى ال٘اُلُجـيُٙ الخالًا ا

• Ttipotent 

• Pluripotent 

• Multipotent 

• Unipotent stem cell 

ُُ٘ت مخِددة  الخالًا الجرُُت ئلى ال٘اُلُت مـولح ٌظخسدم لىؿٙ الدزحت أو اإلادي الري جـل ئلُه زالًا ًو

تحؼ١ُل  هاًم١ج  زوىن زلٍى
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2.. Totipotent stem cells : Totipotent ؼخٝ مً الالجُيُت ٠لمت "جىجىض" والتي حِني ٠امل ، وبالخالي الخالًا م

ٖ بأنها الخالًا التي لديها الٜدزة ُلى ئوؼاء ٠  ِسَّ
ُ
الحُىان بؼ٢ل مظخٜل. أي ٛدزة الخلُت ُلى  املالجرُُت ال٢املت ح

اإلاثا٤ اإلاؼُمت )أي ًم١ً أن الخوىز ئلى حمُّ أهىاَ زالًا ال٢ائً الخي ، بما في ذل٣ ألاوسجت زازج اإلالٕ ُلى طبُل 

.)
ً

حىحن مب١س والخالًا التي جيخجها الاهٜظاماث الٜلُلت ألاولى  ت، زالًاالبُلت اإلالٜدمثل  حؼ٢ل ٠ل زلُت ٠ائًىا ٠امال

 .مً البُلت اإلالٜدت هي الخالًا الىخُدة التي جمخل٣ هره الٜدزة

. 1 .Pluripotent SCs : "مؼخٝ مً ال٢لمت الالجُيُت -بلىزي "plures-" وهى ما ٌِني ُدة أو أٟثر ، وبالخالي ٗان الخالًا

ً ُدة أهىاَ مً الخالًا لجمُّ الوبٜاث ال ِصولتاإلا جىُيُت مخِددة الٜدزاث هي الخالًا التي لديها الٜدزة ُلى ج٢ٍى

ًا بِد خىالي الثالر؛ ألادًم الٌاهس وألادًم اإلاخىطى وألادًم الباهً. ول١ً لِع ال٢ائً الخي ٠له ،جخوىز هره الخال 

ٝ ئلى أي هَى مً الخالًا باطخثىاء 4 م١جها الخٍ٘س  .ال٢املت وزالًا اإلاؼُمت SCs أًام مً ؤلازـاب ٍو

ت ، جمخل٣ الخالًا الجرُُت مخِددة الٜدزاث  .حِخبر زالًا ٟخلت الخلُت الدازلُت مخِددة الٜدزاث مً الىاخُت الىٌٍس

 ً  أو هدى ذل٣ مً أهىاَ الخالًا في الجظم. ًصةهَى مً الخالًا اإلاخما 122الٜدزة ُلى ج٢ٍى

1.. Multipotent SCs: ُلى ىُيُت. هي جل٣ التي لديها الٜدزة ُلى ئهخاج أهىاَ مخِددة مً الخالًا زاؿت الوبٜاث الج

ت ، في خحن أن الجلد  HSC طبُل اإلاثا٤ ، ًإدي ئلى ًهىز زالًا الدم الحمساء ، زالًا الدم البُلاء والـ٘ائذ الدمٍى

 .ئلى ًهىز أهىاَ مسخل٘ت مً زالًا الجلد الجرُُت ُٗه جإدي الخالًا

4. Unipotent SCs : اإلاِسٖو أًًلا باطم الخالًا الظلُ٘ت ، هى مـولح التي ًخم جوبُٜها ُادة ُلى زلُت في

" ٠لمت الجُيُت، Uni"     ا.ًخال ال ئلى هَى واخد مًال٢ائىاث الحُت البالٔت ، ٌِني ذل٣ هره الخالًا ٛادزة ُلى الخماًص 

اث الحمس الى زالًا الدم الحمساء ٜٗى، باالكاٗت  والتي حِني واخد. ُلى طبُل اإلاثا٤ ، جخماًص الخالًا الظلُ٘ت لل١ٍس

ت التي جّٜ كمً هره ال٘ئت ت والٜسهُت الٌهاٍز  GR) الى الخالًا الجرُُت للجلد والخالًا الجرُُت للحُىاهاث اإلاىٍى

2001). 
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 الجهاش العصبي

ُُـاب ألا ٛبل مىاٛؼت دوز الخالًا الِـبي في جسمُم   .البد مً ػسح بظُى لبيُت الجهاش  الِـبي ت الخال٘ت الوٗس

صي وحهاش ُـبي مدُوي. الجهاش الِـبي ال ت ًٜظم ُادة ئلى حهاش ُـبي مٟس جهاش الِـبي للحُىاهاث الٜ٘اٍز

صي ًخألٙ مً الدماْ والىسا ُـاب والِـبىهاث مً حمُّ ألا  الوسفيَ الؼى٠ي. في خحن ًخألٙ الجهاش الِـبي اإلاٟس

صي.   التي ال جّٜ كمً هواٚ الجهاش الِـبي اإلاٟس

ت للخالًا الِـبُت( حِخبر مً كمً الجهاش الِـبي  ـاب )وهي الامخداداث املحىٍز الٔالبُت الٌِمى مما ًدعى ألُا

الجهاش الِـبي  .ُادة ئلى حهاش ُـبي حظدي وحهاش ُـبي ذاحي الوسفي. ًخم جٜظُم الجهاش الِـبي الوسفي

الجظدي هى اإلاظإو٤ ًُ جىحُه خس٠اث الجهاش الِـبي للجظم وأًلا اطخٜبا٤ اإلاىبهاث الخازحُت. أما الراحي ٗهى 

ائٙ الدازلُت للجظم  .(Gu X 2011) حصء مظخٜل ٌِمل ُلى جىٌُم الًى

صي وأُلاء الجظم املخخل٘ت،  الوسفيهاش الِـبي ٌِمل الج ُلى هٜل ؤلاػازاث والسطائل بحن الجهاش الِـبي اإلاٟس

ـاب الٜدُ٘ت ظمى: ألُا
ُ
ـاب جبدأ مً الدماْ، وح  مً ألُا

ً
خ٢ىن مً ازني ُؼس شوحا  . ٍو

ـاب ظمى: ألُا
ُ
ـاب التي جبدأ مً الىساَ الؼى٠ي وح  مً ألُا

ً
اُُت. وحِمل هره  باإلكاٗت ئلى واخد وزالزحن شوحا

َ
الُىس

بىن مظخٜبل ومظخِ٘ل في الجظم وإلُه. ـْ َُ ـاب ٠أطالٞ الهاجٙ، خُث جٜىم بىٜل السطائل مً ٠ل   ألُا

ائٙ أُلاء الجظم وجىٌُمها. خُث  حِمل حمُّ أحصاء الجهاش الِـبي بالخيظُٝ ُٗما بُجها للخد١م بمسخلٙ ًو

بِلها البِم مً زال٤ مىاد ُٟمُائُت حظمى الىاٛالث  جىٜل حمُّ الخالًا الِـبُت الخيبحهاث الِـبُت ئلى

الِـبُت، مثل الدوبامحن والظحروجىهحن. لدؼ٢ل ػب١ت مخ٢املت مً الاجـاالث الِـبُت حِمل بؼ٢ل مخ٢امل 

ائٙ الجظم والِىاهٙ والخ١٘حر والظلٞى وألاوؼوت ألازس   .(Guo BF 2009)ي للخد١م في ًو

 

 

 



 
 

23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . بييت الجهاش العصبي عىد الاوظان.3الشكل.

 ألاحصاء السئيظيت للعصبىن )الخليت العصبيت(

ىي واملحى 
َ
ل
َ
ٔوي ٠ل اًخ٢ىن الِـبىن مً زالزت أحصاء أطاطُت هي: الجظم الخ ز )املحىز الِـبي( والخٔـىاث. َو

ُٝ  .الخلُت ٓؼاء ُـبي ٛز
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  الجظم الخلىي 

ِمل ُلى اطخٜبا٤ وإزطا٤ الدِٗاث الِـبُت وجـيُّ 2219لىي ٟسة ؿٔحرة ٛوسها ٌؼبه الجظم الخ ملم، َو

 .الُبرُوجِىاث واطخسدام الواٛت للمداٌٗت ُلى الخلُت الِـبُت وهمىها

َبث 
ُ
صي، خُث جخدد السطائل الىازدة وج ت للِـبىهاث دازل الجهاش الِـبي اإلاٟس ص مٌِم ألاحظام الخلٍى جخمٟس

صي، ٗخخجمّ في خصم حظمى الِٜد الِـبُت، مثل جل٣  السطائل الـادزة. أما جل٣ اإلاىحىدة زازج الجهاش الِـبي اإلاٟس

 .الخاؿت بالجهاش الِـبي الخلٜائي

  املحىز 

اث التي   للجظم الخلىي للِـبىن. وله الِدًد مً الخُ٘س
ً
 أهبىبُا

ً
ؼ٢ل امخدادا  اللُٙ الِـبي، َو

ً
ظمى أًلا َو

 .ألٙ ُـبىن آزس. وهى مخسـف في هٜل السطائلجم١ىه مً الاجـا٤ بما ًٜسب مً 

د ًُ ذل٣ في الجهاش الِـبي  صي أٛل مً ملُمتر واخد، بـِىما ًٍص ًبلٕ هى٤ املحىاز دازل الجهاش الِـبي اإلاٟس

س اإلامخدة مً الُىساَ الؼى٠ي ئلى ُلالث الٜدمحن ئلى الوسفي  .طم222-59، ئذ ًـل هى٤ بِم املحاٍو

ـاب ٗما هي ئال جج ا، أما ألُا ًِ ُت أو خظُت أو ل٢لحهما )ُـبىهاث مسخلوت( م س ُـبىهاث خٟس مِاث ملحاٍو

 .الخـٜذ مّ بِلها البِم م٢ىهت ذل٣ الؼ٢ل الحبلي

ت اهخٜا٤  س، خُث حظاُد ُلى طُس ٌٔوي ٓمد مـىَى مً مادة دهىُت بُلاء حظمى اإلاُالحن )هساُحن( بِم املحاٍو

ز بحن اإلاادة السمادًت واإلاادة البُلاء في الجهاش الِـبي. وجخ٢ىن الدِٗاث الِـبُت ُبرها، ٟما حظاُد ُلى الخمُح

س ٓحر مٔواة باإلاُ س ااإلاادة السمادًت مً مداٍو ت ُـبىهُت، بِىما جخ٢ىن اإلاادة البُلاء مً مداٍو لحن وأحظام زلٍى

، بِىما جٜىم الخالًا الدبُٜت الوسفيلحن في زالًا ػىان في الجهاش الِـبي الحن. وجـىّ مادة اإلاُامٔواة باإلاُ

صي   .بخـيُِها في الجهاش الِـبي اإلاٟس
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 ىاث ـُ  الخٔ

بلٕ هىلها هـٙ ملم  ظمى الخٔـىاث. ٍو
ُ
ىي هدى طخت أَٗس في ػ٢ل ٛىىاث أطوىاهُت، ح

َ
ل
َ
جخَ٘س مً ٠ل حظم ز

دُّ الخٔـىاث أحظاًما مخســت في اطخٜبا٤  َِ الُدِٗاث الىازدة وُطم١ها كِ٘ي ُطم٣ املحىاز أو زالزت أكِاٗه. حُ

َب٢ي الري حِبر زالله الُدِٗاث. وحظمى أماًٟ الخٜاء 
ْ
ؼ
َ
ح اإلا

ُ
ل َ٘ ظمى ال ٌُ ٘ـل بُجهما ٗساْ كُٝ  س أزسي، ٍو مً مداٍو

 .(Liu Q 2012) الِـبىهاث اإلاؼاب٣

 

 

 

 .. الشكل الىمىذجي للعصبىن )خليت عصبيت(4الشكل. 

 

ت ُامت بمِد٤ خدور ًٜدز بـ  لوسفياحِد ئؿابت الِـب  ٍس شخف في الظىت،  22،222ل٢ل  11 - 21.6مؼ٢لت طٍس

صي لألُـاب في الجهاش الِـبي  ـاب في الجهاش الِـبي اإلاٟس بِم الٜدزاث الخجدًدًت  الوسفيُلى ١ُع ألُا

خال٤ الِـبي الىاحم ًُ ئؿاب ىاٛب الُا  لرل٣ ٗان ػدة ُو
ً
ٜا ـاب الخلٜائُت بِد ئؿابت الِـب. ٗو ُت ألُا ت الوٗس
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ُت، في خحن أن اإلاسض ى  ـاب الوٗس مسهت بؼ٢ل ُام. ٛد ًخِافى اإلاسض ى الرًً ٌِاهىن مً ئؿاباث زُ٘٘ت في ألُا

 ما ٌِاهىن مً كِٙ في 
ً
ـاب ٓالبا لت في ألُا ُىب هٍى ُت ُو ـاب الوٗس الرًً ٌِاهىن مً ئؿاباث ػدًدة في ألُا

دخاحىن  ـاب الحظُت والالئزادًت ٍو ائٙ ألُا ُتًو ـاب الوٗس  .(GR 2001) ئلى حساخاث ئؿالح ألُا

 الطسفيحشسيح وجصييف إصابت العصب 

ت مً ال٘ئاث أو الدزحاث  ت مخىُى  ملجمُى
ً
ٜا ُت وزاؿت ؤلاؿابت السضحُت ٗو ـاب الوٗس ًخم جـيُٙ ئؿاباث ألُا

ـاب والجساخحن للمظاُدة في الدصخُف وا  2641في ُام  Herbert Seddon لِالج. ٛدم الظحرمً ٛبل ُلماء ألُا

ذ للِـب، جمٚص املحىز الِـبي، أو تهخ٣ الِـب  هٌام جـيُٙ ووؿٙ زالر ٗئاث مً ئؿاباث ػلل مٛإ

خماد ُلى ػدة ئؿابت الِـب، ومً الخِافي وؤلاهراز5)الؼ٢ل   .(  بااُل

 ُذ للِـب )الىَى ألاو٤( الري ٌِٖس بأهه ئؿابت ُـب ت ٌِد الؼلل اإلاٛإ  ًُ ؤلاشالت البإٍز
ً
ت هاججت ُادة

ُت، خُث ًخم خٌس جىؿُل الىبلاث  ـاب الوٗس ت، أزٙ أهىاَ ئؿاباث ألُا للمُالحن و/أو هٜف الترٍو

ىلىحُت  خم ٜٗد الاجـا٤ الحس٠ي والحس ي، ول١ً جبٜى حمُّ الهُا٠ل اإلاىٗز الِـبُت في اإلاىوٜت اإلاـابت، ٍو

الٖ الِـب طلُمت. ال ًددر جى١ع لجرَ الِـب مثل ٓمد اللُٙ الِـبي، الٌهازة  الِـبُت ٓو

Wallerian  ذ. ًدٜٝ الِـب  لِدم اه٘ـا٤ املحىز الِـبي ًُ الجظم في الؼلل اإلاٛإ
ً
اإلاـاب  الوسفيهٌسا

م مً أن ُملُت الخِافي ٛد ج٢ىن ػدًدة الخباًً مً  ُ٘تها ُلى الٓس ـاب وًو  الؼ٘اء الخام لخىؿُل ألُا
ً
ُمىما

 أو ختى بلِت أػهس. طاُاث وأًام ئلى أطابُّ 

  ـاب  مً ئؿاباث ألُا
ً
ٌُِد الخمٚص املحىزي )الىَى الثاوي( هَى أٟثر زوىزة وظبُا ادة ما ًيخج ًُ الوٗس ت ُو

 في التهخ٣ املحىزي الِـبي، بِىما ج٢ىن الٌهاز 
ً
ة الاهلٔان، الخمدد أو الخـادم. ٢ًىن ٓمد الِـب طلُما

مد اللُٙ الِـبي مـابحن. ًى٘ـل امل خمٚص املحىز الِـبي والٔمد الِـبُت ٓو حىز الِـبي ًُ الجظم ٍو

ّ ؤلاؿابت في ٓلىن  Wallerian الىساعي؛ ًددر جى١ع طاُت بِد  19-14في حرَ املحىز البُِد ًُ مٛى

ّ الوسفيئؿابت الِـب   ًُ مٛى
ً
رل٣ ٗؼل في الخىؿُل الِـبي بُِدا ددر عجص خس ي وخس٠ي، ٟو ، ٍو

ـب. حظخُ٘د الظدي املحُوت اإلاخبُٜت مً اطخوالت مدىز ُـبي ُلى ؤلاؿابت في هره الدزحت مً ئؿابت الِ
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ُ٘ي ئذا اخخٍ٘ حرَ الِـب اإلاـاب بمظخىي مِحن  ّ الخِافي الًى هى٤ ئهاز ألاوسجت الظلُمت. ًم١ً جٛى

 ُلى خد ٟبحر ُلى 
ً
ىلىجي. ٌِخمد ئهراز التهخ٣ املحىزي الِـبي أًلا ت والخىٌُم ال٘حًز مً الظالمت البيٍُى

 مظاٗت مى 
ً
ّٛ آلاٗت ئلى الِلى اإلاظتهدٖ. ُلى أًت خا٤ وفي مٌِم الحاالث ٢ًىن الخجدًد الراحي مددودا

خولب الخدزل الجساحي اإلاىاطب.   للٔاًت ٍو

  ـاب أو الظمىم الِـبُت وهى أػد دزحاث ئؿابت ًددر التهخ٣ الِـبي )الىَى الثالث( بظبب اهٜواَ ألُا

ـاب  ُألُا ل في التهخ٣ الِـبي بما في ذل٣ الٔمد اللُ٘ي الِـبي، الٌهازة ت. ًىٜوّ حرَ الِـب بال٢امالوٗس

إدي  الِـبُت والٔالٖ الِـبي. ًإدي التهخ٣ الِـبي ئلى جمٚص املحىز، ٓمد الىساُحن وألاوسجت اللامت ٍو

 .(Gu X 2011)يء هرا ئلى ئهراز س 

زاؿت ُٗما ًخِلٝ بخمٚص املحىز ئلى زمع دزحاث. حؼحر  Seddon بخىطُّ جـيُٙ 2692ُام  Sunderland ٛام

ذ لـ Sunderland ئؿابت  .Seddon مً الدزحت ألاولى ئلى أدوى دزحت مً ئؿابت الِـب وج٢افئ الؼلل الِـبي اإلاٛإ

 في ئؿابت .Seddon مً الدزحت الثاهُت، الثالثت والسابِت الخمٚص املحىزي لـ Sunderland حِاد٤ ئؿاباث

Sunderland  مً الدزحت الثاهُت جبٜى أهابِب الٔمد اللُ٘ي الِـبي، الٌهازة الِـبُت والٔالٖ الِـبي طلُمت ُلى

م مً حِول املحىز الِـبي. في ئؿابت ّ  Sunderland الٓس مً الدزحت الثالثت ئلى حاهب حِول املحىاز في اإلاٛى

ت الٌهازة والٔالٖ الِـبي، أما في ئ  اطخمساٍز
ً
مً الدزحت السابِت ال ًدبٜى  Sunderland ؿابتاإلاـاب، ٗخٜ٘د أًلا

ت املحىز الِـبي، الٔالٖ اللُ٘ي الِـبي والٌهازة. جخىاٗٝ  -طىي الٌهازة الِـبُت طلُمت  جلِٙ اطخمساٍز

وجمثل أُلى دزحت مً ئؿابت  Seddon مً الدزحت الخامظت مّ التهخ٣ الِـبي في جـيُٙ Sunderland ئؿابت

ـاب مّ وحىد زلل ٠امل ـاب. لخجىب الخىجس الصائد جخولب ؤلاؿاباث الؼدًدة لألُـاب  ألُا ُفي ألُا ت مّ الوٗس

ى الِـبي )زُاهت  مً الٗس
ً
لت شَز هِم ُـبي للخدزل الجساحي بدال  .(LR 2000)( وحىد ٗجىاث ُـبُت هٍى
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على أناا مً  الطسفيدة إصابت العصب ، جصىف شالطسفي. جمثيل جخطيطي لخصييف إصابت العصب 5 .الشكل

 الدزحت ألاولى )شلل مؤكذ(، مً الدزحت الثاهيت )جمصق املحىز( أو الفئت الثالثت )تاخك عصبي( مً كبل

Seddon ومً الدزحت ألاولى إلى الخامظت مً كبل Sunderland 
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  معالجت إصابت العصب الطسفي
ً
 بالطعىم العصبيت املهىدطت وظيجيا

ـاب ٌِخبر شَز  ُهِم ُـبي ذاحي اإلاُِاز الرهبي لِالج ئؿاباث ألُا ت الؼدًدة. ُلى أًت خا٤ لخوبُٝ الوِىم الوٗس

، اإلاـادز  الِـبُت الراجُت الِدًد مً الُِىب الحسحت والتي ال ًم١ً الخٔلب ُلحها ٠الخضحُت بِـب طلُم للمخبَر

د . ٛد جدل ُملُت شَز الوِىم جوابٝ أُـ ا ًُاملحدودة لألُـاب، اإلاساكت اإلاىكُِت للمخبَر ُو اب اإلاخبَر

الِـبُت الخُُ٘ت أو ألاحىبُت مؼ٢لت اإلاـادز املحدودة، ول١جها ٛد حظبب مؼا٠ل مىاُُت ػدًدة. في ًل هره 

 ِٟالج ِٗا٤ لإلؿابت الؼدًدة لألُـاب 
ً
ُالٌسٖو ًهسث الوِىم الِـبُت اإلاهىدطت وظُجُا  .تالوٗس

 لألوسج
ً
ـمم هىدطُا

ُ
ت، زالًا بروز الوِم الِـبي اإلا ت هى هِم ؿىعي مـىَى مً طٜالت ٛائمت ُلى اإلاىاد الحٍُى

ـاب  ائي لىمى واطخوالت ألُا ت دُم ه١ُلي ٗحًز س الظٜالت الٜائمت ُلى اإلاىاد الحٍُى ىامل الخٔرًت الِـبُت. جٗى ُو

ص الخأزحر الِالجي للظٜالت ال ىامل الخٔرًت الِـبُت ُلى حٍِص ٜائمت ُلى اإلاىاد اإلاـابت. حِمل زالًا البروز ُو

ت  . (Madduri S 2010) الحٍُى

ت مً اإلاىاد ٠اإلاىاد الـىُِت مثل خمم البىلي ٓل٢ُىل٣ُ، البىلي )خمم الالٟخحن ت مخىُى -جم اطخسدام مجمُى

ت -٠ى س، وم٢ىهاث اإلاـ٘ٗى رل٣ اإلاىاد الوبُُِت مثل ال١ُخىشان، ُٗبروئحن الحٍس ت، ٓل٢ُىل٣ُ(، ٟو الخازج زلٍى

ت الِـبُت  اث اإلاخِددة واإلاىاد اإلاِدهُت لبىاء الظٜاالث الِـبُت. ًخم جوبُٝ الِدًد مً الِىامل الخٔرٍو الظ١ٍس

ـاب، ُامل الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً الدماْ، ُامل الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً الظاللت  مثل ُامل همى ألُا

ظخسدم زالًا . وneurotrophin-3 الهدبُتالخالًا الدبُٜت، ُامل الخٔرًت الِـبُت 
ُ
باُخبازها الخالًا  Schwann ح

ـاب  الوسفيالدبُٜت السئِظُت في الجهاش الِـبي  ُُ٘ت السئِظُت في ججدًد ألُا ُوالخالًا اله٢ُلُت والًى ت الوٗس

 .ٟسالًا بروز هبُُِت

حىزي وجخدى٤ مً خالت ُالُت بؼ٢ل ج١ُ٘ي لالهٜواَ امل Schwann حظخجُب زالًا الوسفيبِد ئؿابت الِـب 

ٓحر اإلاخماًصة بٜاًا املحىز واإلاُالحن وحؼ٢ل مظاز ججدًد لىمى  Schwann الىساُحن ئلى خالت ٓحر مخماًصة. جبخلّ زالًا

حن الخالًامدىز ُـبي. ُالوة ُلى ذل٣ ج٘سش  ُىاث ِٟامل جىسس الىزم أل٘ا، ؤلاهترلٟى ت مً الظِخٟى -اإلايؼوت مجمُى

 . (Madduri S 2010) ثبى البُلاق الدم لخجىُد البالِاث وحظهُل هلم البٜاًاأل٘ا، الِامل اإلا 2
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ـاب، ُامل الخٔرًت  Schwann ج٘سش زالًا ت الِـبُت ِٟامل همى ألُا ت مً الِىامل الخٔرٍو  مجمُى
ً
أًلا

امل الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً الظال ت الدبُٜت لدصجُّ بٜاء الخالًا الِـبُت اإلاؼخٝ مً الدماْ، ُو لت الخلٍى

 الِـبُت واطخوالت املحىز الِـبي.

ـاب   ُباليظبت إلؿاباث ألُا ل )أهى٤ مً الوٗس طم ُىد اإلاسض ى مً البؼس(، ٛد ال  9-4ت مّ ُُب ُـبي هٍى

ت وخدها جأزحراث ئؿالح مسكُت   بحهت بـأو الخالًا الؼ Schwann جوبُٝ زالًا هىا ًجب جدٜٝ الظٜالت الحٍُى

Schwann  ت دًت املجٗى  ئلى حىب مّ هِم ُـبي. ُلى طبُل اإلاثا٤ جم ؤلاباْل ًُ أن الٜىاة الِـبُت الىٍز
ً
حىبا

طم في ألازاهب أو ؤلاوظان، في خحن أن الٜىاة  1الراجُت ًم١جها ٜٗى ئؿالح ُُب ُـبي مدُوي ًـل هىله ئلى 

 Schwann طم. ٟما جم اطخسدام زالًا 9ـبُت جـل لـ ئؿالح ٗجىة ُ ًم١جها Schwann الِـبُت اإلالاٗت لخالًا

ص ججدًد أهىاَ أزسي مً ألاوسجت مثل الجلد  . (Mosahebi A 2002) ٟسالًا برزة ممخاشة لخٍِص

ؼ٢ل في الوِىم الِـبُت اإلاهىدطت لألوسجت بِم الُِىب اإلاخمحزة ب Schwann ُلى أًت خا٤ ٗان الطخسدام زالًا

وجىطُِها ئلى ٟمُت ٠اُٗت.  Schwann الراجُت وؿِىبت شزاُت زالًا Schwann ٟبحر ٠الحاحت الجساخُت لجمّ زالًا

ٜت شَز زالًا م مً أن هٍس ، ئال أهه ال ًصا٤ مً اإلام١ً  Schwann ُلى الٓس ـس الصمً اإلاولىب للصَز ٛد جدظيذ ٛو

حن للحـى٤ ُلى زالًا . مً هاخُت أزسي ٛد ًإدي ب Schwann أن ٌظخٔٚس ألامس أطبُى دزحت ُالُت مً الىٜاوة للصَز

م مىاعي مؼابه الطخسدام هِم ُـبي زُ٘ي أو  Schwann اطخسدام زالًا الخُُ٘ت أو زالًا ػىان ألاحىبُت ئلى ٗز

ٝ شَز ٛىىاث ُـبُت مملىءة بسالًا Schwann أحىبي. جم ٗدف جأزحر زالًا اإلاىطىمت  Schwann الخُُ٘ت ًُ هٍس

ً .
ً
م زالًاحُيُا   .أطابُّ مً الصَز في الجظم الخي دون ُالج مثبى للمىاُت 9الخُُ٘ت بِد  Schwann خم ٗز

ت. ًم١ً أن جخماًص الخالًا  Schwann باإلاٜازهت مّ زالًا جخمخّ الخالًا الجرُُت ٓحر اإلاخماًصة بٜدزة جىطّ ٍٛى

ت اإلاخســت بما ٗحها زالًا باإلكاٗت ئلى ذل٣ ًم١ً حمّ أهىاَ  .Schwann الجرُُت ئلى الِدًد مً ألاهىاَ الخلٍى

مسخل٘ت مً الخالًا الجرُُت، مثل الخالًا الجرُُت اإلاأزىذة مً دم الحبل الظسي بِد الىالدة، الخالًا الجرُُت 

ٌهس الخالًا الجرُُت ئم٢اهاث 
ُ
لىٜي الٌِم والخالًا الجرُُت الدهىُت مً الوِم الراحي لخٜلُل الاطخمىاَ. لرل٣ ج
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ت ٟب ٍس  مِخمدة ُلى الخالًاطٍس
ً
م١ً اطخسدامها ٟسالًا بروز للحـى٤ ُلى هِىم ُـبُت مهىدطت وظُجُا  حرة ٍو

(Madduri S 2010). 

 جطبيلاث الخالًا الجرعيت في هىدطت ألاوسجت العصبيت

ُّ ُـبي مِخمد ُلى الخالًا الجرُُت ًخم ُص٤ الخالًا الجرُُت بؼ ، ج١ثحرها، اطتززاُها٢ل ُام، لخىلُد جٛس

 ئلى 
ً
ت في املخخبر. ًخم بِد ذل٣ زُاهت الوِم الِـبي اإلاـمم هىدطُا ودمجها في طٜالت حِخمد ُلى اإلاىاد الحٍُى

ّ اإلاـاب لظد ُُب الِـب   . بِد شَز الوِم الِـبي جخماًص الخالًا الجرُُت ئلى زالًا ػبحهت بـالوسفياإلاٛى

Schwannت ، ج٘سش البروجِىاث ا لتي ًم١ً أن حظَس همى املحىز مثل ُىامل الخٔرًت الِـبُت وم٢ىهاث اإلاـ٘ٗى

ـاب )الؼ٢ل  ً الىساُحن وججدًد ألُا س بِئت دُٜٛت مىاجُت وحِصش ج٢ٍى ت، جٗى (. جم جوبُٝ الخالًا 1الخازج زلٍى

ا الجرُُت الجرُُت مً الِدًد مً اإلاـادز املخخل٘ت في هىدطت ألاوسجت الِـبُت، وجم ئدزا٤ بِم الخالً

 .2اإلاظخسدمت ُلى هواٚ واطّ في الجدو٤ 

 

عم عصبي معخمد على الخالًا 6 .الشكل
ُ
. جمثيل جخطيطي إلصالح أذًت ألاعصاب الطسفيت باطخخدام ط

 الجرعيت. 
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  الخالًا الجرعيت الجىيييت .2

جىُيُت الثالر وحؼ٢ل حِد الخالًا الجرُُت الجىُيُت زالًا مخِددة الٜدزاث ًم١جها الخماًص ئلى حمُّ الوبٜاث ال

اث الِـبُت اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت  Neurospheres حمُّ أهىاَ الخالًا أو أوسجت الجظم. ًم١ً لل١ٍس

ئُت لخالًا ىلىحُت وحٍص ت أن جخماًص ئلى زالًا ذاث زـائف مىٗز وحؼ٢ل جدازالث   Schwann  الجىُيُت البؼٍس

ائُت مّ املحىز الِـبي.   ٗحًز

ت Schwann لخالًا لِع   ًُ واطماث زالًاُلى الخِبحر ٜٗى  الٜدزة اإلاخماًصة ًُ الخالًا الجرُُت الجىُيُت البؼٍس

Schwann ،البروجحن الحمض ي اللُ٘ي الدبٜي ،S100 وp75   ج٢ّىن الىساُحن في الخالًا الِـبُت 
ً
ول١ً جد٘ص أًلا

الِـبُت اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت الِٜدًت للجرز الٌهسي. ًإدي الحًٜ املجهسي اإلاباػس للخالًا الظلُ٘ت 

طم مً الِـب الىز٠ي للجسذ ئلى حِافي  2الجىُيُت لل٘أز في ٓالٖ الِـب املحُى ٟٜىاة هبُُِت بِد ٛوّ 

ُ٘ي ُلى هواٚ واطّ.  ىلىجي وًو  مىٗز

الخالًا. جيخج  أػهس بِد شَز 1حِِؽ الخالًا الجرُُت املحٜىهت وجخماًص ئلى الخالًا اإلا٢ىهت للىساُحن إلادة جـل ئلى 

ت مً الِىامل اإلأرًت الِ٘الت  ت مجمُى زالًا الٜمت الِـبُت اإلاظخمدة مً الخالًا الجرُُت الجىُيُت البؼٍس

ـاب  ، وجد٘ص همى الِـبىهاث ُىد شزاُتها باالػتراٞ مّ الخالًا الِـبُت في املخخبر وحِصش ججدًد ألُا
ً
ا خٍُى

ها في ٛىاة ُـبُت ٛا ُت اإلاـابت ُىد شُز  في الجظم الخي. الوسفيبلت للخدلل الحُىي لظد ال٘جىاث في الِـب الىٟز

 جوبُٝ الِدًد مً الخالًا الجرُُت اإلاؼخٜت مً الجىحن ٠الخالًا  
ً
ئلى حاهب الخالًا الجرُُت الجىُيُت ًخم أًلا

الًا الجرُُت اإلاؼخٜت مً ألاوسجت ألامىُىطُت، الخالًا الجرُُت الىطُوت اإلاؼخٜت مً الحبل الظسي، والخ

ـاب الٜائمت ُلى الخالًا الجرُُت Wharton الجرُُت لهالم  .في ُالحاث ججدًد ألُا

ً ألاوزام اإلاسخُت. باإلكاٗت ئلى  د جإدي ئلى ج٢ٍى ُلى أًت خا٤ ٗان للخالًا الجرُُت الجىُيُت زـائف طسهاهُت ٛو

ل٣ ال جثحر الخالًا الجرُُت أزالقي. ُلى ال١ِع مً ذ حد٤ذل٣ ٗان اطخسدام الخالًا الجرُُت الجىُيُت ًوسح 

ت مىاطبت في هىدطت ألاوسجت والوب الخجدًدي  .(Liu Q 2012) البالٔت الخالٖ ألازالقي وحِخبر زالًا برٍز
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  الخالًا الجرعيت العصبيت .0

طاس ي للخالًا الِـبُت ئن الخالًا الجرُُت الِـبُت ٠الخالًا البدائُت في الجهاش الِـبي حؼ٢ل مـدز زلىي أ

ت في  ـاب. ًم١ً أن جخماًص الخالًا الجرُُت الِـبُت اإلاصزُو والخالًا الدبُٜت ومـدز زلىي مهم لخجدًد ألُا

ُت اإلاـابت ئلى زالًا ُـبُت وزالًا ػبحهت بـ ـاب الوٗس ت ا، ئٗس Schwann ألُا ش الِدًد مً الِىامل الخٔرٍو

بُت اإلاؼخٝ مً الدماْ، ُامل همى ألازومت اللُُ٘ت، ُامل الىمى الِـبُت السئِظُت مثل ُامل الخٔرًت الِـ

ت وهمى  ُت الدمٍى ً ألاُو امل همى الخالًا ال١بدًت؛ وحصجُّ ج٢ٍى الِـبي، ُامل الىمى الؼبُه باألوظىلحن، ُو

ً الىساُحن.  ـاب وج٢ٍى  ألُا

ادة ُددها في ٛىاة ٢ىهت مً خمم الهُالىزوه٣ُ اإلا neurotrophin-3 ًم١ً دمج الخالًا الجرُُت الِـبُت وٍش

د شَز الٜىاة الِـبُت اإلاِخمدة ُلى الخالًا الجرُُت الِـبُت لِـب وحه أزهب مٜوَى مً طِت  وال٢ىالححن. ًٍص

ظهل ئؿالح الِـب الىحهي  .الجهد ال١هسبائي للِللت َو

 أًهسث دزاطت مٜازهت أن الٜىىاث الِـبُت اإلادمجت مّ الخالًا الجرُُت الِـبُت جٌهس جأزح
ً
 مؼابها

ً
 ججدًدًا

ً
را

 أٗلل مً الٜىىاث الِـبُت التي ال جدخىي ُلى زالًا بروز ُىد ئؿالح 
ً
 ججدًدًا

ً
للخوُِم الراحي لألُـاب وجأزحرا

ٌهس الخالًا الجرُُت الِـبُت اإلاهىدطت التي ج٘سن في الخِبحر ًُ ُامل  22ُُب في الِـب الىحهي بوى٤ 
ُ
مم. ج

الخالًا الدبُٜت، مٜازهت بالخالًا الجرُُت الِـبُت الوبُُِت ٛدزاث ججدًدًت  الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً طاللت

ـاب  ُأٗلل في ئؿالح ئؿاباث ألُا  ت الحادة واإلاصمىت. الوٗس

سة د مً ٗو ت جٍص  ، مما ًد٘ص جماًص زالًاIL12p80 أًهسث دزاطت آلُت أن الخالًا الجرُُت الِـبُت اإلاصزُو

Schwann  ُ٘ي لأل ِصش الخِافي الًى ُُـاب َو م مً الخأزحراث ؤلاؿالخُت اإلاصجِت للخالًا الوٗس ت اإلاـابت. ُلى الٓس

 بـِىبت حمِها وإم٢اهُت 
ً
سي للخالًا الجرُُت الِـبُت ٛد ٢ًىن مُٜدا الجرُُت الِـبُت، ئال أن الاطخسدام الظٍس

ً الىزم  .(Gage FH 2013) ج٢ٍى
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 ت لىلي العظميالخالًا الجرعيت الىطيط .1

زالًا حرُُت بالٔت مخِددة الٜدزاث ًم١ً الِثىز ُلحها في الِدًد مً ألاوسجت مثل هٜي الٌِام، دم الحبل 

، ٛىاة ٗالىب والسئت. ًم١ً حمّ الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم بظهىلت مً زال٤ الوسفيالظسي، الدم 

ادة ُددها ُ ٜت مىخدة زم ٍش  لى هواٚ واطّ للخوبُٜاث الالخٜت. ػ٘ى الىساَ الٌِمي بوٍس

ها  م١ً شُز ت للخِٖس اإلاىاعي، ولها جأزحر مثبى للمىاُت ٍو ج٘خٜس الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم اإلاصزُو

 
ً
د جم ؤلاباْل أنها حِخبر ٠ىاخدة مً مـادز الخالًا ألاٟثر اطخسداما م اإلاىاُت، ٛو بؼ٢ل زُ٘ي دون الدظبب في ٗز

ـاب  .لخجدًد ألُا

وحِصش همى الِـبىهاث ُىد  Schwann م١ً للخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم أن جخماًص ئلى زالًا ػبحهت بـً

 شزاُتها باالػتراٞ مّ الخالًا الِـبُت. 

أن شَز الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم ٟسالًا داُمت في ٛىاة ُـبُت ٛائمت ُلى ال٘بروهئحن  Yang أًهس

د مً ا سي ًٍص د مً ئٗساش الِدًد مً ُىامل الىمى ِٟامل  Schwann S100 لخِبحر ًُ واطم زلُتالحٍس ٍص ، ٍو

امل همى ألازوماث اللُُ٘ت ألاطاس ي،  امل الخٔرًت الِـبُت الهدبُت ُو الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً الدماْ، ُو

ُ٘ي لل٘ئران اإلاـابت بأذًت للِـب الىز٠ي.   وجدُم الخِافي اليظُجي والًى

ٌهس الوِم الِـبي الالزلىي اإلا١ّمل بالخالًا الجرُُت  Zhao أًهس ًُ  بالوِم الِـبي الاملع، 
ً
 أهه مٜازهت

ً
أًلا

الىطُوت لىٜي الٌِم جأزحراث ئؿالح أٗلل في همى املحىز الِـبي، والح٘اي ُلى الِلالث اإلاظتهدٗت ومظاز 

 .ملم في الِـب الىز٠ي لل٘ئران 22اإلاش ي ُىد ججظحر )طد( ُُب 

ـاب ٛد ج٢ىن ال ُخأزحراث اإلاِصشة للخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِمي ُلى ججدًد ألُا د ال الوٗس ت مِٜدة ٛو

جم ال١ؼٙ ًُ جبُّٜ مىاعي مسجّ٘ لِامل الىمى البواوي  .Schwann حِخمد ٜٗى ُلى جماًصها ئلى زالًا ػبحهت بـ

ائي بِد جوبُٝ الخالًا الؼبحهت بـ الجرُُت الىطُوت للىساَ الٌِمي، مما اإلاظخدثت مً الخالًا  Schwann الُى

ُت ً ألاُو  في ج٢ٍى
ً
 .(Madduri S 2010) ٌؼحر ئلى أن الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم ٛد حظاهم أًلا
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 ٪ مً زالًا9للخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم املحٜىن أن  BrdU (Bromodeoxyuridine) ١ٌِع وطم 

BrdU حِبر ًُ واطم زلُت Schwann. ُالوة ُلى ذل٣ وحد Chen  أن الخالًا الجرُُت الىطُوت للىساَ الٌِمي

 مً الخالًا 
ً
التي جم الحـى٤ ُلحها مً ٌُام ال٘سر الثىائُت والظاٚ جىمى ئلى زالًا ُلى ػ٢ل أزومت لُُ٘ت بدال

 . Schwann الؼبحهت بـ

ت الِـبُت مثل ُامل همى ُلى أًت خا٤ ج٘سش الخالًا الجرُُت الىط ُوت لىٜي الٌِم الِدًد مً الِىامل الخٔرٍو

ت  ـاب، ُامل الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً الدماْ، ُامل الخٔرًت الِـبُت اإلاؼخٝ مً الظاللت الخلٍى ألُا

ت مثل  ت الخازج زلٍى امل الخٔرًت الِـبُت الهدبُت باإلكاٗت ئلى الِدًد مً م٢ىهاث اإلاـ٘ٗى الدبُٜت، ُو

 ىالححن، الُ٘بروه١ُخحن والمُىحن. ال٢

ًدظً شَز أهبىب الظُل٢ُىن الري ًدخىي ُلى الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم في ٗجىة الِـب الىز٠ي 

د٘ص ججدًد املحىز الِـبي ٜلل مً كمىز الِلالث ٍو  .لدي ال٘ئران طلٞى اإلاش ي ُىد ال٘ئران ٍو

لت في  ئلى حاهب الٜىازق جم اطخسدام الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم إلؿالح ال٘جىاث الِـبُت الوٍى

 لِالج ئؿاباث 
ً
الحُىاهاث ال١بحرة مثل ال١الب واإلااُص. حظخسدم الخالًا الجرُُت الىطُوت للىساَ الٌِمي أًلا

ـاب  ُألُا  ت في السئِظُاث.الوٗس

م في ٛىاة ٛابلت للخدلل مملىءة اإلاظخدثت مً الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِ Schwann ًخم حِبئت زالًا 

ت ُلى  12باط٘ىجت ال٢ىالححن لظد ُُب ٛوسه  ل الرًل. حِمل الخالًا اإلاصزُو ملم في الِـب اإلاخىطى للم٢اٞ هٍى

ىلىحُت دون ج٢ازس هائل للخالًا أو أي ػروذاث ًم١ً  ّ همى املحاوز واطخِادة اإلاِلماث ال١هسبُت الٍ٘ص حظَس

 مالخٌتها. 

 املحخىي ُلى زالًا حرُُت وطوُت  باإلاثل ٟؼ٘ذ دزاطت
ً
أزسي أن جأزحر ئؿالح للوِم الِـبي اإلاهىدض وظُجُا

ٓل٢ُىل٣ُ( أٗلل ب١ثحر مً الٜىاة الِـبُت -٠ى-لىٜي الٌِم اإلاِخمدة ُلى ال١ُخىشان/بىلي )خمم الالٟخ٣ُ

رُُت اللحمُت ملم في الِـب اإلاخىطى في ٛسود الَسظىض. ال حظبب الخالًا الج 92اإلالظاء في ئؿالح ُُب 
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خي اإلاسض ي ت أي ػروذ ًم١ً اٟدؼاٗه في ازخبازاث الدم أو ال٘دف الدؼٍس  اإلاخىطوت لىٜي الٌِم الراحي اإلاصزُو

(Wang C 2017). 

  الخالًا الجرعيت الدهىيت .2

ـاب  م مً أن ٗىائد الخالًا الجرُُت الىطُوت لىٜي الٌِم في ججدًد ألُا ُُلى الٓس  ئال الوٗس
ً
ت ٛد جم ئزباتها حُدا

 بمـدز ألاوسجت 
ً
، مددودا

ً
أن اطخسدام الخالًا الجرُُت اللحمُت الصحمُت لىٜي الٌِم ًم١ً أن ٢ًىن باكِا

 .
ً
 ومثحر للجد٤ أزالُٛا

ٝ ئحساء ػ٘ى أٛل  باإلاٜازهت مّ ألاهىاَ ألازسي مً الخالًا الجرُُت ًم١ً حمّ الخالًا الجرُُت الدهىُت ًُ هٍس

ت ٟبحرة. ئن ٛدزاث الخ٢ازس والخماًص للخالًا الجرُُت الدهىُت أُلى ب١ثحر مً بل ٍس  وبالخالي جٌهس ئم٢اهاث طٍس
ً
ِا

. ُالوة ُلى ذل٣ ًم١ً جد٘حز الخالًا الجرُُت الدهىُت في الخالًا 
ً
الِدًد مً الخالًا الجرُُت البالٔت ألازسي أًلا

، ج٘سش ُىامل الخٔرًت الِـبُت، وجد٘ص همى حظم الخلُت Schwann  اإلأصلُت الؼ٢ل التي حِبر ًُ واطماث زالًا

الِـبُت وحؼ٢ل أٓل٘ت الىساُحن. ججِل هره اإلاصاًا مً الخالًا الجرُُت الدهىُت مـدز حُد للخالًا الطتراجُجُاث 

 .الصَز

ت التي حٔلٙ اإلاِدة وألام ِاء وبرزها في ُلى طبُل اإلاثا٤ ًم١ً حمّ الخالًا الجرُُت الدهىُت مً الدهىن الحؼٍى

ىلىحُت  ٛىاة الِـب اللُ٘ي إلوؼاء هِم ُـبي مِخمد ُلى الخالًا الجرُُت الدهىُت. جٌهس الدزاطاث اإلاىٗز

ت جخماًصإلى الىمى الٌاهسي لخلُت ت أن الخالًا الجرُُت الدهىُت اإلاصزُو  . Schwann وال١ُمُائُت الحٍُى

ُُ٘ت  ت حِمل ُلى جدظحن الظِاث اإلاخىطوت إلم٢اهاث أن الخالًا الجرُُت الدهىُ أًهسث الدزاطاث الًى ت اإلاصزُو

وس ألالُاٖ واملحىز بِد الصَز لظد ٗجىة  بت، كمىز الِلالث اإلاظتهدٗت ٛو طم للِـب  2ُمل الِلالث اإلاٟس

ً اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت اإلاؼخٜت مً الدهىن مؼابه للوِم الراحي  الىز٠ي. ئن الخأزحر الخجدًدي لٜىاة الُ٘بًر

ً ألاولُت اإلابروزة بسالًاول١ ً اإلاؼخٜت مً الخالًا  Schwann ىه أٗلل ب١ثحر مً ٛىاة الُ٘بًر أو ٛىاة الُ٘بًر

 .Schwann الجرُُت الىطُوت التي حؼبه زالًا
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في دزاطت أزسي جم ئدزاج الخالًا الجرُُت الدهىُت ٓحر اإلاخماًصة أو الخالًا الجرُُت الدهىُت اإلاخماًصة في الىمى  

ملم  5في ٛىاة طُل٢ُىن ُـبُت جدخىي ُلى حُل ٠ىالححن مً الىَى ألاو٤ لظد ُُب  Schwann ئلى زلُتالٌاهسي 

ادة أُداد  في أُـاب وحه ال٘ئران. حِمل ٠ل مً جوبُٜاث الخالًا الجرُُت الدهىُت ٓحر اإلاخماًصة واإلاخماًصة ُلى ٍش

ُ٘ي لؼلل الىحه دون ج  جوبُٝ الخالًا ألالُاٖ الىساُُت، طم٣ الىساُحن وجدظحن ًو
ً
ً وزم ُـبي. ًخم أًلا ٢ٍى

ً وحٔوُت الِـب اإلاـاب بٔساء  ٝ ئدزاج الخالًا الجرُُت الدهىُت في ٓساء الُ٘بًر الجرُُت الدهىُت ًُ هٍس

ً املحخىي ُلى الخالًا.   الُ٘بًر

ً دُم ئكافي زازج الخلُت في خحن أن الخالًا الجرُُت الدهىُت ال حصجّ ٜٗى ُل س ٓساء الُ٘بًر ى اطخِادة ًٗى

 جدمي بؼ٢ل زحعي بٜاء الخالًا الِـبُت الحظُت الجرز الٌهسي. 
ً
ُت، ول١جها أًلا ُ٘ت الحٟس ئمداداث الدم والًى

ّ/هبٜت ألازر ٛد جإزس ُلى زـائف همى الخالًا  ججدز ؤلاػازة ئلى أن الِدًد مً الِىامل مثل ُمس اإلاخبَر ومٛى

ٜدزاث الخجدًدًت للخالًا الجرُُت الدهىُت ًجب مساٛبت حىدة الجرُُت الدهىُت بل وجدد مجها. لرل٣ لخٌُِم ال

 (Madduri S 2010) .الخالًا الجرُُت الدهىُت اإلاوبٜت بـسامت

  الخالًا الجرعيت ألازوميت املشخلت مً الجلد .3

ً زالًا حرُُت بالٔت ٌظهل الىؿى٤ الخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً الجلد مثل الخالًا الجرُُت الدهىُت ُبازة ُ 

ئلحها. ئن الخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً الجلد هي زالًا حرُُت مؼخٜت مً ألادمت، ًم١جها الخماًص ئلى أهىاَ مسخل٘ت مً 

 .Schwann الخالًا ٟسالًا

الًا الِـبُت اإلاؼخٜت مً زالًا أزومُت مؼخٜت مً الجلد والخ Schwann لخالًاخخبر ًد٘ص الصَز اإلاؼتٞر في امل 

ت ج٢ّىن اإلاُالحن، في خحن أن الصَز في الجظم الخي للخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً الجلد أو زالًا  لِٜد الجرز الٌهٍس

Schwann  ت ًدظً اكوساب ئشالت ُّ اإلاؼخٜت مً الخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً الجلد في ال٘ئران اإلاـابت الىٟز

 املخاُحن.

، ًخم وطم الخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً لخـىز الحالت في الجظم الخ  ي للخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً الجلد اإلاصزَو

 29ٛبل البرز في ٛىاة ُـبُت لظد ٗجىة  GFP (Green fluorescent protein) الجلد بالبروجحن ألازلس ال٘لىزي
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جحن الحمض ي اللُ٘ي والبرو  S100 مثل Schwann ملم في الِـب الىز٠ي. جم ال١ؼٙ ًُ حِبحراث واطماث زلُت

خى٤ ألالُاٖ الِـبُت اإلاخجددة، مما ٌؼحر ئلى أن الخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت  GFP الدبٜي في بِم الخالًا ؤلاًجابُت لـ

 اإلاـاب.  الوسفيوحظاهم في مِد٤ ػ٘اء أطَس للجهاش الِـبي  Schwann مً الجلد جخماًص ئلى زالًا

س. ًم١ً خٍ٘ اطخسدمذ دزاطت أزسي ؿبٔت الخدبّ لىطم الخ الًا الجرُُت الىطُوت اإلاؼخٜت مً حلد الخىاٍش

س ذاجُت اإلايؼأ بؼ٢ل حُد لـ  أطابُّ بِد البرز في  4و 1الخالًا الجرُُت اللحمُت اإلاخىطوت اإلاؼخٜت مً حلد الخىاٍش

س اإلاـٔسة. ًإدي جوبُٝ الخالًا الازومُت اإلا ها في اإلاىاّٛ اإلاـابت مً الخىاٍش ؼخٜت مً الجلد الظٜاالث الِـبُت وشُز

ىلىحُت ال١هسبُت، والىؿى٤  21ُلى ُُب الِـب الىز٠ي الري ًبلٕ  ت وال٘حًز ىٍز ادة اإلاخٔحراث الهظخامٗى ملم ئلى ٍش

  .Schwann ئلى هدُجت ممازلت لخل٣ اإلابروزة بسالًا
ً
ُالوة ُلى ذل٣ ًم١ً للخالًا ألازومُت اإلاؼخٜت مً الجلد أًلا

ـاب وجدظحن   .(Yi S 2019) ئشالت الخِـِب اإلاصمًُالج جأزس ئؿالح ألُا

  الخالًا الجرعيت املظخحثت مخعددة اللدزاث .4

ت  س جٜىُت الخالًا الجرُُت املح٘صة مخِددة الٜدزاث مـدز الخالًا للِالحاث الخلٍى في آلاوهت ألازحرة ًىطّ جوٍى

دّٗ ئلى خد ٟبحر جٜدم الوب الخجدًدي. ًم١ً للخال  ًا الجرُُت املح٘صة ٓحر اإلاخماًصة مخِددة الٜدزاث أن جخماًص ٍو

مّ ٛدزاث لدؼ١ُل الىساُحن. ٌظَس شَز الٜىاة  Schwann ئلى الخالًا الجرُُت للِٖس الِـبي أو ختى زالًا

ت بال١ساث الِـبُت اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت املح٘صة مخِددة  الِـبُت الٜابلت لالمخـاؾ الحُىي واإلاصزُو

ـاب ئلى ل٘ئران لملم  9ٗجىة الِـب الىز٠ي في لٜدزاث ا ائٙ ألُا ُُ٘ت لًى همى املحاوز الِـبُت والاطخِادة الًى

ُت والحظُت بِد   اطابُّ مً الجساخت.  21و 1، 4الحٟس

ً الىساُحن دون ئخدار  لت اإلادي أن الخالًا الجرُُت املح٘صة حِصش الخجدد املحىزي وج٢ٍى جٌهس دزاطت مخابِت هٍى

ٌهس الٜىىاث الِـبُت اإلاظخدثت الٜائمت ُلى الخالًا الجرُُت  41و 14ام مسخُت بِد أوز 
ُ
أطبَى بِد الجساخت. ج

تها مّ ُامل همى الخالًا اللُُ٘ت ألاطاس ي جأزحراث ججدًدًت أٗلل.   املح٘صة ُىد مؼاٟز

ـاب مىس٘م ألال٘ت Ouchi أهخج  LNGFR (low-affinity nerve growth factor مظخٜبل ُامل همى ألُا

receptor) والخالًا الؼبحهت بالِٖس الِـبي ئًجابُت TYH-1  ت اإلاسخلت مخِددة مً الخالًا الجرُُت البؼٍس
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ٝ ملء الخالًا في أهبىب طُل٢ُىن   Kimura H الٜدزاث. ٛام بالخدُٜٝ في الخأزحراث البُىلىحُت لهره الخالًا ًُ هٍس

 ن.  ٘ئراال ملم بحن ألازوماث في 9وشَز ألاهبىب لظد ٗجىة 

حِصش الخالًا الؼبحهت بالٜمت الِـبُت اطخوالت املحاوز، وجوىز ئُادة الىساُحن الِـبي وحِصش ئلى خد ٟبحر 

ت الوِم الراحي. أٗادث دزاطت أزسي أن  ُت مما ًدٜٝ جأزحر مؼابه للخأزحر في مجمُى ُ٘ت الحٟس اطخِادة الًى

ً ٓمد الىساُحن، ُلى اإلاؼخٜت مً الخالًا الجرُُت   Schwann طالئٙ زالًا اإلاظخدثت ٛد ال ج٢ىن ٛادزة ُلى ج٢ٍى

م مً أنها جمخل٣ زـائف جوُِم وهجسة ممازلت لخالًا  .Schwann الٓس

الجاهب الظلبي للخالًا الجرُُت املح٘صة هى أنها جٌهس بِم الخـائف اإلاؼابهت للخالًا الجرُُت الجىُيُت 

. جدد هره الحىاحص ٠اإلم٢اهاث الخبِثت. ج٘خٜس جٜىُت جىلُد الخالً
ً
ُت أًلا ا الجرُُت اإلاظخدثت اإلاإهلت ئلى اإلاىزٛى

سي للخالًا الجرُُت اإلاظخدثت ذاث الخُام اإلاخِددة في الوِىم الِـبُت اإلاهىدطت  الىاُِٛت مً الخوبُٝ الظٍس

 ٟسالًا برزة
ً
 .(Yi S 2019) وظُجُا

 واملعخمدة الخالًا الجرعيت. جأثيراث الطعىم الع2 .الجدول 
ً
 .صبيت املهىدطت وظيجيا

 التأثير السقالة )المنصة( الخلية

خاليا القسة العربية السذتقة مؽ 
 الخاليا الجذعية الجشيشية البذرية

قشاة أنبؾبية مرشؾعة مؽ وحدات 
 مذترؾ  بؾليسير

trimethylene 

carbonate ε-

caprolactone 

تحفيز تجديد العرب الؾركي 
تعبير عؽ الجيشات السرتبظة وال

 باإلصالح

حسض الهيالؾرونيػ -قشاة كؾالجيؽ الخاليا الجذعية العربية
الحاوية عمى 

Neurotrophin-3 

تدهيل إعادة تعريب العرب 
 الؾجهي الستزرر

قشاة الكيتؾزاف/الكؾالجيؽ السحتؾية  الخاليا الجذعية العربية
 عمى عامل نسؾ األعراب

 BrdUبية زيادة الخاليا اإليجا
في طعؼ الجدر، وتعزيز إصالح 

 األعراب

الخاليا الجذعية الؾسيظة لشقي 
 العغؼ

تدريع نسؾ السحؾر العربي، زيادة  سقالة مرشؾعة مؽ ألياؼ الحرير
، S100التعبيرات الجيشية لػ 

عامل التغذية العربية السذتق مؽ 
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الدماغ، وعامل التغذية العربي 
مل السحفز لشسؾ أهداب الخاليا وعا

 نسؾ األرومات الميفية األساسي

تحديؽ سمؾؾ السذي، تقميل فقداف  أنبؾبة سيميكؾف  الخاليا الددوية لشقي العغؼ
وزف عزمة الداؽ، حجؼ مخظط 

 كهربية العزل، وزيادة
عدد السحاور الستجددة داخل 

 األنبؾب

السذتقة مؽ  Schwannخاليا 
 الخاليا الددوية لشقي العغؼ

لكؾالجيؽ أنبؾب نفؾذ مميء با
 ثالثي األبعاد

آمؽ وفعاؿ لتدريع تجديد السحاور 
السقظؾعة ولمتعافي الؾعيفي 

 لألعراب السرابة

الخاليا الجذعية الؾسيظة لشقي 
 العغؼ

 سقالة
Chitosan/poly(lactic-

co-glycolic acid) 

يغهر تعافي أكثر كفاءة 
لألعراب في مراقبة الفعالية 
الحركية، تقييسات الفيزيؾلؾجيا 

الكهربية واختبارات التتبع الرجعي 
FluoroGold 

الخاليا الجذعية الستسايزة وغير 
الستسايزة السذتقة مؽ الشديج 

 الدهشي

أنبؾب سيميكؾف يحتؾي عمى جيل 
 1كؾالجيؽ مؽ الشؾع 

يبدي تعافي وعيفي لتجديد 
العرب الؾجهي قريبة مؽ تمػ 
السؾجؾدة في الزؾابط اإليجابية 

 اتيلمتظعيؼ العربي الذ

الخاليا الجذعية الستسايزة الذبيهة 
السذتقة مؽ  Schwannبػ 

 الشديج الدهشي

تحديؽ قظر السحؾر العربي  قشاة فيبريؽ
واأللياؼ، تقميل ضسؾر العزالت، 

وإثارة اإلمكانات عمى مدتؾى 
عزمة الداؽ وتجديد الخاليا 

 العربية الحركية

الخاليا الجذعية السحرضة متعددة 
 القدرات

بمسري متفكػ حيؾيًا ثشائي أنبؾب 
-poly εالظبقة مؤلف مؽ 

caprolactone وPoly l-

lactide 

تغهر تجديد عربي أكثر قؾة، 
واستعادة أسرع لؾعيفة السحرؾ، 
ُمَكيَّسًا مؽ خالؿ عامل طؾؿ 

 print lengthالظباعة 

factor واستعادة أسرع لمؾعيفة ،
الحدية التي تؼ تقييسها حدب زمؽ 

 مشعكس سحب القدـ
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 الخحدًاث والاطخيخاحاث

 اإلاِخمدة ُلى 
ً
ت للخوُِماث الِـبُت اإلاهىدطت وظُجُا ٍس جبرش ٛاُدة ألادبُاث اإلاتزاًدة للخجازب ما ٛبل الظٍس

ت  ٍس الخالًا الجرُُت اإلاظخٜبل الىاُد لخوبُٝ الخالًا الجرُُت، ٟما أن ِٗالُت الخالًا الجرُُت في الخجازب الظٍس

م مً أن ُد . مسكُت ُلى الٓس
ً
ت اإلابلٕ ُجها لِع ٟثحرا ٍس  د الحاالث الظٍس

 NeuraGen ُام مـابت في الِـب اإلاخىطى والصهدي ُملُت شَز 11ُلى طبُل اإلاثا٤ جلٜذ مٍسلت جبلٕ مً الِمس 

ٌهس هخائج ال٘دف مً ازخباز مُٜاض اللٔى، الخمُحز الثابذ مً 
ُ
ملُئت بسالًا أزومُت مؼخٜت مً الجلد. ج

س بالسهحن اإلأىاهِس ي أن هٜوخحن، وازخباز الل ىلىحُا ال١هسبُت والخـٍى مع مّ الخُىن ألاخادًت، وازخباز ال٘حًز

ائٙ البُىلىحُت لألُـاب اإلاخىطوت والصهدًت اإلاـابت ٛد جم اطتردادها زال٤ ٗترة مخابِت مدتها   طىىاث.  1الًى

ه  الصهدي جوبُٝ زالًا أخادًت  مٍسم ٌِاهىن مً ئؿاباث الِـب اإلاخىطى أو 11في دزاطت أزسي جلٜى ما مجمُى

 بـ 
ً
 في أهابِب طُل٢ُىن. مٜازهت

ً
ت ٗان  11الىىاة لىساَ لىٜي الٌِم ذاجُا ً ُىلجىا بأهابِب طُل٢ُىن ٗآز مٍسم آزٍس

رل٣  ُت أٗلل ٟو ُ٘ت خٟس للمسض ى الرًً ُىلجىا بأهابِب طُل٢ُىن مملىءة بسالًا أخادًت الىىاة لىٜي الٌِم ًو

ُ٘ت بِد ُام واخد مً الجساختئخظاض وجأزحر ألالم ُلى   .الًى

٘اءة الِالج  م مً آلاٗاٚ اإلامخاشة ال جصا٤ هىاٞ بِم الخ٘اؿُل اإلاثحرة للٜلٝ التي جإزس ُلى طالمت ٟو ُلى الٓس

ادة  ، وٍش
ً
بالخالًا الجرُُت. باليظبت للِالحاث الٜائمت ُلى الخالًا ًجب حمّ الخالًا اإلاوبٜت واطتززاُها مظبٜا

. ُددها ئلى مجمُى د ٛبل الصَز  ت ٟبحرة وخٌ٘ها بالخبًر

سي للخالًا الجرُُت. ُلى طبُل اإلاثا٤ ًجب الاهدباه  ص الخوبُٝ الظٍس ًم١ً اطخٔال٤ الِدًد مً املحاوالث لخٍِص

م مً أن الىزم الخبِث ال ًددر ُادة بِد ئُواء الخالًا الجرُُت.  للٜدزة اإلاىلدة لألوزام للخالًا الجرُُت ُلى الٓس

ُت الخالًا الجرُُت. ًجب جدظحن حِبئت الخالًا  ًم١ً ئوؼاء بىٞى الخالًا والح٘اي ُلحها للمان ٟمُت وهُى

ت الخالًا الجرُُت اإلاوبٜت.  ادة خٍُى رل٣ هسائٝ ؤلاًخاء لٍص  الجرُُت، جىححهها وهجستها ٟو



 
 

42 
 

 مساُاة ُدم ججاوع الِدًد مً الخالًا الجرُُت 
ً
ُلى طبُل اإلاثا٤  -للح٘اي ُلى زباث الىمى الٌاهسي ًجب أًلا

ادة ُدد الخالًا ٛد ًإدًان ئلى ج٘اٛم ُدم ججاوع  -الخالًا الجرُُت الىطُوت   ألن الصَز في املخخبر وٍش
ً
هٌسا

اث الخالًا الجرُُت  .مجمُى

ُمً هاخُت أزسي ججدز ؤلاػازة ئلى أن ؤلاؿابت الؼدًدة واإلامخدة لألُـاب   ئلى كمىز ُللي. الوٗس
ً
ت جإدي ٓالبا

ـاب اإلاـابت الطتهداٖ الِلالث. ُلى لرل٣ ًم١ً أ ن جخىطّ الخالًا الجرُُت مً مىكّ خٜجها ئلى مىاّٛ ألُا

ت ُلى  ُت اإلاظخمدة مً الخالًا الجرُُت الجىُيُت ال٘أٍز طبُل اإلاثا٤ جم ئزباث أن جوبُٝ الخالًا الِـبُت الحٟس

ُ٘ت الح ُت وجس٘ٙ مً ئشالت الخِـِب ُلالث الظاٚ بِد ٛوّ الِـب الٌىبىبي لل٘ئران جد٘ص اطخِادة الًى ٟس

ـاب ُ٘ت ألُا  .اللمىزي. باإلاثل ٗان خًٜ الخالًا الجرُُت الدهىُت في ُللت الظاٚ ًدظً كمىز الِلالث وًو

 
ً
ـاب اإلاهىدطت وظُجُا ُلى مدي الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت ػهدث الخ١ىىلىحُا اإلاظخسدمت في بىاء هِىم ألُا

. ئن دمج الخالًا الجرُ
ً
 ٟبحرا

ً
ُت مثل الخالًا الجرُُت الجىُيُت، الخالًا الجرُُت الِـبُت، الخالًا الجرُُت جٜدما

الىطُوت للىساَ الٌِمي، الخالًا الجرُُت الدهىُت، الخالًا الجرُُت الولُُِت اإلاؼخٜت مً الجلد، والخالًا 

. جىح
ً
ر الِ٘الُت الىاطِت للخالًا الجرُُت املح٘صة مخِددة الٜدزاث ُصش الخأزحراث الِالحُت للوِىم اإلاهىدطت وظُجُا

سي واطّ الىواٚ لها.  الجرُُت اإلاظخٜبل الىاُد لالطخسدام الظٍس
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