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الخاليا الجذعية اللحمية 



ةالجذعيالخاليابدراسةكبيرااهتماماالباحثينمنالعديداولى
اباجتذوراءالحقيقةاالسباباحدلعل,الماضيينالعقدينخالل

ريدةفخصائصمنالخالياهذهبهماتتمتعهو,لدراستهاالكثيرين
ثمومنبعمقالخليةبايلوجيةلدراسةمفتاحاتكونانيمكن

يةالمستعصاالمراضمنكثيرالعالجناجعةوسيلةالىالتوصل

المفاصلامراض,الدمويةواالوعيةالقلب,السرطانامراض)
.(السكريمرضوحتىوالعظام

لةطياالنقسامعلىبقدرتهاتتصفخالياهي-:الجذعيةالخاليا
مختلفالىخاصةظروففيالتمايزعلىوبقدرتها,الفردحياة
,العضليةكالخاليا)الفردجسمفيتظهروالتيالخالياانواع

(لالنسولينالولدةوالخاليا,كبديةخاليا,العصبية



 Embryonic stem cells  الخاليا الجذعية الجنينية

 Adult stem cells  الخاليا الجذعية في البالغ

اليا ان الخاليا الجذعية الجنينية تعزل من كتلة الخ
للكيس االرومي  ومن inner cell masseالداخلية 

المعروف ان هذه الخاليا تكون المسؤولة عن تكوين
.الجنين كامال خالل المراحل التالية 

لقدرة تتصف الخاليا الجذعية الجنينية بانها كاملة ا
.pluripotentعلى التمايز 





 Adult stem cells  الخاليا الجذعية في البالغ

 Main sources of stem cells .

 Blood 

 Skin 

 Brain 

 Liver 

 Pancreas

 Eye

 Adipose tissue 

 placenta



 Bone marrow (Hematopoietic stem cells 
,Mesenchymal stem cells

 Peripheral blood

 Umbilical cord blood

Hematopoietic stem cells (HSCs)

 Mesenchymal stem cells (MSCs).



 واع لهاقدرة على التمايز الى ان, وهي خاليا جذعية تظهر في البالغ
in)مختلفة من الخاليا خارج الجسم الحي  vitro) او في الجسم

.(in vivo)الحي 

 اد هي اعتم, من االساليب المعتمدة في توجيه تمايز هذه الخاليا
-:ومنها  (growth factors)عوامل النمو

 Epidermal growth factor ( EGF).

عامل النمو البشروي 

 Basic fibroblast – growth factor (BfGF)

عامل نمو االرومة الليفية القاعدي 

o Insulin like growth factor-1(IGF-1).

.عامل النمو شبيه االنسولين

o Brain –derived neurotrophic factor (BDNGF)

عامل النمو العصبي المشتق من الدماغ 



قتلتصانالىوزرعهاعزلهابعداالولىالساعاتغضونوفيتميل
pastic)منهاالبالستيكيةوخاصةالنسيجيةالمزارعبسطح

adherent cells).

ذلكل,الليفيةباالرومةشبيهةخاليامنهاتهاجرمستعمراتتكون
colonyبتسمى forming fibroblast-like unitsاو

.الليفيةاالرومةشبيهةلوحداتالمكونةالمستعمرات

تحملالخالياهذهانالمناعيةالخلويةالكيمياءدراساتاظهرت
CD11bCD,منهامستضداتسطحهاعلى 90 (Thy 1.1),

CD105, CD71

النسجيةالمزارعفيطويلةولفترةالخصائصهذهعلىتحافظ.

تنغرسانالىغالباتميلانهاهوالخالياهذهخصائصاهممن
دوراتؤديوهيالحيالجسمنسجيافيالمتضررةالمناطقفي

تمايزتالخالياوبعضشفائهعلىوتاعدالضررمنالتقليلفيمهما
.اليههاجرتالذيالنسيجخالياالى



 Bone marrow 

Umbilical cord blood .

 Amniotic memebrane .

Wartones jelly 

 Adipose tissue .

Different tissues or organs :-

• Pancreas

• Blood vessles .

• Brain

• Dental pulp





Umbilical cord blood (UCB).

 Isolation of mononuclear cells (MNcs).

Dilution by PBs

Using percoll,ficoll.

 Centrifigution







Buffy coat
طها ينتج عن الطرد المركزي ثالث طبقات تتوس

buffy)الطبقة الرمادية  coat ) والتي تحتوي
ة  على كلمن الخاليا اللمفية والخاليا الجذعي

اء فيما تترسب الى االسقل كريات الدم الحمر



 Placenta

 Amnion

 Chorion

 Decidua (allantois) 









The formation of MSCs Colony forming unit –derived fibroblast 

(CFU-F) after one week from initial culture



Third week of MNCs-derived MSCs showing the formation of 

homogonous layer of fibroblast-like cells and few of a small round 

cells can also be seen



متستخداللحميةالجذعيةالخالياتمايزلتوجيه
خالياالىالخاليالتمايز,مختلفةنموعوامل
EGFوbFGFتستخدمالعصبيةبالخالياشبيهة

ساعة72بمرورالخاليافحصبعدو,معينبتركيز
تدريجيةبصورةتغييراتتشخص

الخاليامعاملةمنالثانيةالخطوةRAوBDNF

.ةالعصبيالخاليايشبهشكالالخالياتكتسب









 Labelling of cells by markers (ex. 

Bromodeoxyuridin, Brdu).



Figure 21: Photomicrographs of immunohistochemistry assay to 

determine the fate of Brdu-labeled BM-derived MSCs, after 30 day 

of cells infusion.

•A.Brdu –labeled MSCs appear as a clusters of cells, show the intensity of 

staining after one step antigen  retrieval.

•B.Survival cells in the cortex of cerebral hemisphere injected by passage 

eight MSCs.

A B



Figure22: A. The intensity of staining reduced in cells 

migrated from cluster ,may be this is attributed to 

clonal expansion .

B. Localization of Brdu –labeled cells in another region 

of the brain.  

A B




