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الذاتــياإللتهــام 
Autophagy

ول شهر تشرين األالحدث العلمي العالي األبرز خالل 
إعالن الفائز بجائزة نوبل في الطب  والفيزيولوجيبا

، حيث منحت للعالم اليابباني يوشبينوري 2016لعام 
ا للخاليب" التدمير البذاتي"أوسومي بفضل أبحاثه في 

ًا وإكتشافه آلية اإللتهام الذاتي التبي أدت دورًا حاسبم
في فهم تجدد الخاليا وردة فعل الجسم على الجبو  

.وااللتهابات

عاما من اليوم ، حباز العبالم البلجيكبي 42قبل 
جببائزة نوبببل فببي الطبب ، ” كريسببتيان دي دو ”

الكتشافه عضبي جديبد فبي الخليبة يعبر  ببب 
، والذي يحوي بداخله إنزيمبات قبادرة ”الليسوسوم”

على هضبم كبل مبن البروتينبات، الكربوهيبدرات 
وخبالل السبتينيات كانبت . والدهون فبي الخليبة

مالحظات العلماء تتزايد عن وجود أجسبام صبريرة 
تنقل بداخلها عضبيات كاملبة مبن الخليبة مثبل 

م إلى ليسوسومات دي دو ، حيث يت” الميتوكوندريا“
هضمها كلًيا، أطلبق دي دو  علبى تلبأل األجسبام 

عضببببيات االلتهببببام “الجديببببدة اسببببم 
، وعلى تلبأل العمليبة autophagosome”الذاتي

از ، إال أن الكثير من األلرب”االلتهام الذاتي“ككل عملية 
.الم تكن لتتكشف بعد عن سر تلأل اآللية وأهميته

50معرو  منذ أكثر مبن " االلتهام الذاتي"ان مصطلح 
عاما، لكن لم تحدث طفرة في فهم أسرار هذه العملية إال 
بعد أن بدأ الدكتور أوسومي أبحاثه وتجاربه بشبننها مبن 
خالل خميرة الخبز في الثمانينيبات والتسبعينيات مبن 
القرن الماضي ، وأن ارتباطها الوثيق بالط ، واآلمبال فبي 
عالج أمراض عصيبة من خالل استهدا  تلأل اآللية، لبم 
د تكن لتحدث لوال اإلنجازات المميزة ألوسومي خالل العقبو

.الماضية

آلية جزيئية خلويبة ( autophagy–االلتهام الذاتي )
تكمن أهميتها في هضم األجزاء المعطوبة من الخلية، و 
ة من ثم إعادة تدويرها لالستفادة منها في وظائف مختلف
ا أو استخدامها كرذاء إلنتاج الطاقة الضرورية للخلية، كمب
أنها تعتبر آلية دفاعية مميزة تسمح بمواجهبة الجبو  
والتصدي لألجسام الدخيلة علبى الخليبة، كالبكتيريبا أو

ة ، باإلضافة إلى التخلص مبن الخاليبا التالفب.الفيروسات
ة ويسب  الخلل في عمليب. القديمة لتكوين خاليا جديدة

.العديد من األمراض في سن الشيخوخة" االلتهام الذاتي"
ا وهي العملية األساسية في الخاليا التي يبتم اسبتخدامه

وتجري حاليا ابحاث. لمكافحة األمراض السرطانية والخر 
" يااللتهام الذات"مكثفة إلنتاج أدوية قادرة على استهدا  
.لعالج أمراض مختلفة بينها السرطان


