
للخاليیا االجذعيیة برنامج االسيیاسة االعامة االدوولي  
 

) وواالمستحثة متعددددةة ESخاليیا االجذذعيیة االجنيینيیة االبالغة (خاليیا اال منن بحووثث بما فيیهھ ذذعيیة االبشرريیةاالخاليیا االج بحووثثيیعتبرر 
ً  مجاالً  )iPSخاليیا االقددررااتت ( لى إإ ررةةكبيی حاجة ررغمم منن أأنهھ ما ززاالل هھھھناككاالعلى االططبي. ة في االمجتمع االعلمي ووسااللددرر هھھھاما
في  ) iPSخاليیا () أأوواالمستحثة متعددددةة االقددررااتت ESخدداامم االخاليیا االجذذعيیة االجنيینيیة (خاليیا ثث قبلل ااستوواالبح االمززيیدد منن
بة االحبلل االشووكي وومررضض عالجهھا مثلل إإصاااألمررااضض االمووهھھھنة وووو جررااححلخاليیا لدديیهھا االقددررةة على شفاء االاا ٬، إإال أأننّ اتتاالعالج

على علمم ااألحيیاء االتنموويي ووعلمم أأحيیاء االسررططانن وواالططبب االتجدديیدديي االخاليیا االجذذعيیة يیؤؤثررفهھمم مررضض االسكرريي. باكنسوونن وو
.ةاالحيیوويی ةووغيیررهھھھا منن مجاالتت االبحووثث االططبيی  

 
ووصناعع االسيیاسة  علماء ااألخالققوو االباحثيیننيیكرر هھھھوو تجمع إإنن هھھھددفف بررنامج االسيیاسة االعامة االددووليیة للخاليیا االجذذعيیة في معهھدد ب

مجالل ااألعمالل االتجارريیة منن أأجلل إإيیجادد ططررقق جدديیددةة إلشررااكك االجمهھوورر في في وواالقاددةة في االمجتمع ووخبررااء ووسائلل ااألعالمم وو
يیتضمنن االبررنامج سلسلة منن  ااألخالقي في االبحووثث. حوواارر بشأنن االسيیاساتت االددووليیة للخاليیا االجذذعيیة ووااستخدداامم االخاليیا االجذذعيیة

ً نامج أأاالحددوودد." االبرر وو تخططياالحيیاةة  أأاالمؤؤتمررااتت االددووليیة بعنوواانن "االخاليیا االجذذعيیة: إإنقاذذ  تت أأوو االمحاضرراا يیددعمم االفعاليیاتت يیضا
في االسيیاسة  ةثث االررئيیسيیوواالبحشش٬، وووواالوورر ااتتاالمحليیة٬، وو ووررشش تجمع االعلماء وواالباحثيینن منن االمجتمع االددوولي ووتقارريیرر االمؤؤتمرر

) Neal Laneنيیلل اليینن ( ززاالبارر بررئاسة االعضوو يیكررعلوومم وواالتكنوولووجيیا في معهھدد بهھھھذذاا االبررنامج جززء منن بررنامج اال االعامة.
). Kirstin Matthewsكيیررستنن ماثيیووزز ( وواالعضوو  

 
 ما هھھھي االخاليیا االجذذعيیة؟ 

 االخاليیا االجذذعيیة
 �    ررااتت ططوويیلةلفت هھھھاتجدديیددوو هھاتقسيیمكنن يیم 
 �        تنفذذ ووظظائفف متخصصةوو لذذلكك ال  أأبنيیة ألنسجة متخصصة يیسس لهھال 
لدد ووتصبح خاليیا متخصصةمكنن أأنن تتوويی  � 

 
 االخاليیا االجذذعيیة االبالغة

صغيیررةة في االخاليیا االمتخصصة في ااألنسجة أأوو ااألعضاء االبالغة  كميیاتتووجووددةة في م  � 
عنددما يیحددثث االمررضض أأوو االضرررر أأوواالتددهھھھوورر منن كثررةة ااإلستعمالل تجدديیدد االخاليیا في ااألنسجة أأوو ااألعضاءل تنشططت  � 
ً مكنن يی  منن ااألنسجة أأوو ااألعضاء االمقيیمة خاليیاتنتج عاددةة وو ٬، أأنن تصبح أأكثرر تخصصا � 
االجسمم هھا خاررججعززررليیسس منن االسهھلل اددررةة ووعززلهھا صعبب وون  � 

 
 االخاليیا االجذعيیة االجنيینيیة

االثمانيیة خليیةاال أأيیامم أأوو لمررحلة ٦ إإلى ٥برر لمددةة تمنن بوويیضة مخصبة تززررعع في االمخ نتجت  � 
بأعدداادد كبيیررةة  منن بوويیضة مخصبة ووااحددةة مكنن االحصوولل عليیهھايی  � 
لتصبح أأيي خليیة متخصصة في االجسمم ةةاالقددررلدديیهھا   � 
 SCNT( Somatic Cell �( جسدديیةاالخليیة لل االنوووويي نقللاالمنن بوويیضة غيیرر مخصبة بإستخدداامم  مكنن إإنتاجهھايی 

Nuclear Transfer ؛SCNT بنووااةة منن خليیة ااستبدداالهھا منن نووااةة غيیرر مخصبة ووإإززاالة االماددةة االووررااثيیة  هھھھوو عباررةة عنن
  بنجاحح مع االخاليیا االبشرريیة SCNT إإجررااء وولكنن لمم يیتممجلدد) خليیة اال :ططبيیعيیة (مثال



 
)iPS cellsاالخاليیا االمستحثة متعددددةة االقددررااتت (  

 �  منن خاللل تنشيیطط جيیناتت محددددةةسابقة  تنموويیة مستحثة على االعووددةة إإلى مررحلة هھي خاليیا ططبيیعيیةف 
ً لجذذعيیة االجنيینيیة٬، لخاليیا ااعلى غرراارر اادديیهھا االقددررةة٬، ل  االجسمم خاليیا أأيي نووعع منن لتصبح تقرريیبا � 
خالقيیة االمعقددةة حوولل االخاليیا االجذذعيیة االجنيینيیة٬، ال سيیما تددميیرر بوويیضة مخصبةفادديي بعضض االقضايیا ااألت  � 
)iPSاالجيیناتت (إلنتاجج خاليیا  تنشيیطط في سالمةاالجبب عليیهھا االتغلبب على االعقباتت للبحووثث٬، بما في ذذلكك يی  � 

االمررتبططة بالسررططانن )iPSخاليیا  ووتعططيیلل االجيیناتت (لتخصيیصص  
 

 كيیف يیتم ااستخداامم االخاليیا االجذعيیة؟
.ووتقددمهھاالبشريیة االمبكرةة باإلضافة إإلى تطورر االمرضض  لدررااسة االتنمويیة قدمم االخاليیا االجذعيیة آآليیةت  � 
أأنووااععإلختبارراالعقاقيیرر أأوو ااألددوويیة االجدديیددةة على  االخاليیا االبالغة وواالجذذعيیة وواالمستحثة متعددددةة االقددررااتتيیمكنن ااستخدداامم   � 
منن االخاليیا قبلل االشررووعع في االتجارربب على ااإلنسانن. معيینة     
 � وومنن ثمم يیمكنن ااستخدداامهھا الستبدداالل لتخصصصل )iPSممتت االخاليیا االبالغة وواالجذذعيیة وواالمستحثة متعددددةة االقددررااتت (ص 

في عضوو أأوو نسيیج. االمستنفددةةاالخاليیا االمتضررررةة أأوو   
) إلنشاء خاليیا iPSوواالخاليیا االمستحثة متعددددةة االقددررااتت ( SCNTمكنن ااستخدداامم االخاليیا االجذذعيیة االمستمددةة منن يی  � 

االمتوواافقة. االمناعة  
 

ستنساخخ االبشرريي؟ما هھھھوو ااإل  
٬، في محاوولةاالررحمم٬، أأوو ما يیعاددلل االررحمم ووظظيیفيیا في SCNT محصووللالستنساخخ االبشرريي هھھھوو ززررعع أأوو محاوولة ززررعع اا  � 

ستنساخخ االتناسلي.معررووفف أأيیضا باإلإلنتاجج إإنسانن. ووهھھھذذاا   
غيیرريیعتبرر هھھھذذاا عررضة للخططأ ووغيیررفعالة. وولذذلكك للحيیووااناتت ووكانتت هھھھذذهه ستنساخخ االتناسليااإلقدد جررتت محاووالتت في   � 

ً  آآمنن ً يیأأخالق بهھ مشكووككوو ططبيیا   هھھھذذاا االعملل على أأساسس معررفتنا االمحددووددةة.هھھھناكك إإجماعع ووااسع يیؤؤيیدد حظظرروو ا
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