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 الدم تكون

Haemopoiesis 

 

. دميز ثالثة أدماط plasmaيتألف الدم من مجموعة عناصر  لووية ووالة ملوةة ممن اال  ددعو  المووة  

  الي ياا البيض البدن،اصرر  ها الي ياا الرم اا الورر  ةية لنة  اين ررجين تلف مستوف د رر  من هذ  اللن

التا تولب د ةاً أاااياً فا الدفاع تجا  اللوام  المم مة  ألي اً الوفيراا الدموية التا ترت  ميادة أاااية 

 اإلةقاا اي لا. فا حادثة

 تكون الدم:

ريا  الجنينية لو ينشرررأ الن ررري  الميون لودم من الوةيةة المتوارررية الجنينية  يبدأ تيون الدم فا ايارررا ي  اي لف

تشرررريي  الدم اعتباةاً من ايارررربوع ال رررراد  لورم  ثم يةوم اليبد  اليرال   ،yolk sacا مررررمن الييم المر

ً تدتاو يت او   تة يباً، ي تم   ذلك حتف الشه  ال ا     د .الثادا  لد الوال ابوعايحتف  هما تدةيجيا
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 يةوم دةا اللظام  المشاةنة فا عموية تيون الدم اعتباةاً من الشه  السامم ليةوم  هذ  المهمة لوحد   لد الوالد .

 

يتيون الردم مررررررمن النةا  رجليرة لراةي  عراليرة حير  تردلر  الساليا الدموية المتشرررررريوة تلف الجيو  الوعالية 

  الد ةان المجه ي لونةا لتذهب  لد ذلك تلف الد ةان اللام.

تبدأ   لالل التةدم  اللم  ايحم (  لينالنةا لودم )ملظمه من الساليا المولد   الوالد  فا لد  يتألف دةا اللظم

تدةيجياً لاصة فا اللظام اليويوة  ري  يبةف النةا ايحم  الميون  دالساليا الشرمية )النةا ايصف (  االزديا

ن ررري  ليشررري  ال  اللورررد،لودم مةتوررر اً عوف اللظام الم نزية لوهيي  اللظما  النهاياا الدادية للظما الفسذ 

 تة يباً. %50الشرما فا هذ  المناطق حوالا 

مما يؤدي تلف ددة  الساليا  Hyperplasiaالنةا  هنرا   لض الراالا الم مررررررية التا تتميز  ف ط تن رررررر 

د يمتد نما ق الدموية،الشرمية  امتداد النةا ايحم  تلف عظام مل  فة  أدها لم تلد قادة  عوف تشيي  اللناص  

د  اليرال الريا  الجنينية ناليبف توليد الدم تال لالل  ةدةتها عو فال تل ايم  لت تليد  لض ايعواا  التا 

 Extramedullaryأ  تيون الدم لاةي النةا  Myeloid Metaplasia هرذا مرا دردعو   رالرؤ ل النةيادا 

Haemopoiesis. 
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 منشأ خاليا الدم وتطورها:

تنشأ لاليا الدم من النةا عب  عموية تياث   تيوة م تم ين يؤمنان ااتم اةية تدفق الساليا النامجة تلف الدم 

 المرييا.

  التا تتميز Pluripotent Stem Cell (PPSC)من السوية الجذعية متلدد  الةدةاا  يبدأ تيون الدم اعتباةاً 

 .Self-Renewalلف قدةتها عوف التجدد الذاتا  ةدةتها عوف تعياا االا  لووية مستوفة  اإلمافة ت

تشربه موةفولووياً السوية الومفا ية الورري   أ  المتواية   ها CD،-38CD+34تتميز هذ  السوية مناعياً  أدها 

 الرجم.

لاليا طويلية ميودة لودم موتزمة فا النةوية عب   المرببة أ  يتم تمايز هذ  الساليا درو ال ررررررو ررررررة الرم اا أ 

 ا التيوةية.قدةته

 

 مخطط تفصيلي للخلية الجذعية متعددة القدرات والسالسل الخلوية المختلفة التي تنشأ عليها.
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 .Colony Forming Units (CFU)تةوم الساليا الجذعية  إعياا  حداا متمايز  ميودة لوذةاةي 

تتميز الساليا الجذعية  ةدةتها عوف التجدد الذاتا  ري  أن النةا   ال غم من نوده الموررردة ال لي رررا إلدتاي 

 .فإده يرافظ عوف ااتم اةية الثباا فا لوويته فا الرالة ال وية الم تة  الساليا الجديد  

تتزايد الساليا النةوية  شرري  مورري د  ري  ت ررتيي  السوية ايصرروية   لد عشرر ين ادة رراماً لووياً من تعياا 

من الساليا الدموية النامجة نما تتميز الساليا اليويلية  ااتجا تها للوام  النمو الميودة لودم  ري  يزداد  610

 اإلدتاي إلحدى ال الا  عندما ت تدعا الراوة لذلك.

اليبيلية   الساليا الةاتوة ،Osteoclastsالساليا الجذعية الميودة لودم  تشررررريي  الساليا نااررررر اا اللظم تةوم 

Natural Killer الساليا المترونة  Dendritic Cell. 

 Stromal Cellفهو يتألف من لاليا الورمة   تيوةها،يشرررري  دةا اللظم  ينة مناارررربة لنمو الساليا الجذعية 

 ة المجه ية. الشبية الوعالي

 ها  باللاا، ال الساليا الشبيية   الساليا البياديةالساليا الشررمية  اية ماا الويفية تتألف لاليا الورمة من 

 ،Fibronectin)ال رررررري يرررة ورزيرنررراا لررراةي لرورويرررة نرررالريروالوريرن  الربر  تينررراا   رررد ةهرررا ترفر ز

Thrombospondinتلف اللديد من عوام  النمو الوررر  ةية الارررتم اة   اإلمرررافة الهيالوة ديك (  حمض

 حيا   دمو السوية الجذعية.

 

 

 

 



 الصيدلةكلية 
 وياتجامعة حماة                                                                                                               الدم

 المحاضرة الثانية                                                                                                                             
 

 عوامل النمو المكونة للدم:

 ها عباة  عن    تيناا اررررري ية داتمة لتياث   تمايز الساليا اليويلية الميودة لودم  اإلمرررررافة تلف تأثي ها 

 النامجة. ويةساليا الدمالعوف 

مروياً  تما أن تؤث تةوم عوام  النمو  تأثي اتها الريوية عب  م رررررتةبالا دوعية عوف الساليا الم رررررتهدفة  ها 

 عوف لاليا هدف فا مناطق  ليد .أ  قد تجول فا البالزما لتؤث  فا منيةة تيودها عوف الساليا 

مرراعرردا اإلي يث   يوتين تلتب  الومفررا يرراا  الوحيررداا  لاليررا الورمررة الموررررررردة ال لي ررررررا للوامرر  النمو 

Erythropoietin  الذي يورن  فا اليوية،  الث  مبو يوتينThrombopoietin  الذي يون  فا ملظمه فا

 اليبد. 

 الصفات العامة لعوامل النمو النقوية واللمفاوية

 .بروتينات سكرية تؤثر بتراكيز منخفضة .1

 تؤثر بشكل هرمي. .2

 تفرز عادة من عدة أنماط من الخاليا. .3

 تؤثر على عدة سالسل خلوية. .4

 تؤثر على الخاليا الطليعية والناضجة المكونة للدم كما تؤثر على الخاليا الوظيفية الناضجة. .5

 .الها فعل تآزري فيما بينه .6

 تؤثر على الخاليا الورمية كما الخاليا السليمة. .7

 ......الخلوي المبرمجوظيفي، الوقتية من الموت لها تأثيراتها متعددة: تمايز، نضج، تحريض  .8
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 مخطط يظهر دور عوامل النمو في عملية تكون الدم

 

 مطاوعة الخلية الجذعية:

 هنا  حالياً  اللووية،طالما أدها تولد نافة أد رجة  Totipotentتلتب  السوية الجذعية الجنينية متلدد  الةدة  

يدها قادة   pluripotentمتلدد  الةدةاا مي  أنب  تلف اعتباة الساليا الجذعية فا مستوف أعوررررراا الج رررررم 

 عوف توليد مستوف أدماط ايد جة.

 .Mesenchymeيا الجذعية الميودة لودم  الساليا الجذعية الميزينشيمية يرتوي دةا اللظم عوف السال

يمين لوساليا الميزينشيمية أن تتمايز تلف اللوالا، اللظام، الن ي  البيادا الوعالا، الساليا الشرمية  الن   

 الويفية  ذلك ح ب ش  ط الزةاعة.
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(a)  على توليد جميع نسج العضوية وبالتالي تعرف بكلية القدرة.قادرة تكون الخاليا في المرحلة الجنينية الباكرة 

(b)  في نقي العظم يمكنها أن تتمايز وتحت ظروف معينة إلى خاليا من نسج مختلفة )تظهر هذه اإلمكانيات المحتملة بشكل الخاليا الجذعية الكهلة

 خطوط متقاطعة(

 

  .الن   الميزينشيمية تيبيةاا ا ي ية هامة فا عالي اللديد من أم اض يمين لهذا المفهوم أن ييون له

 ينت الدةاارراا التا أو يت عوف الم مررف  حيواداا التجاة  التا لوررلت الغت ا  الساليا الميودة لودم 

  أل ى نايعوا   اليبد  اللوالا،  هذا ما يفتح البا  أمام يمين أن تيون مودةاً لن أن لاليا المتب ع 

غت ا  الساليا الميودة لودم للالي اللديد من ايم اض الوةاثية  الميت رررررربة مث  الداا ال رررررري ي  الزهايم  ا

  داا  اةنن ون. 
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 :Apoptosisالموت الخلوي 

فيره تفلير     تينراا دال  لووية تؤدي  د ةها تلف موا هذ  السوية. يتظاه   يل ف  رأدره فلر  منظم يج ي 

 .DNA الادشياة  النوا ، تجزؤ النوا ،تيثف ن  ماتين  السوية،وا السووي شيوياً  اديماش الم

 التا  ،Caspaseمجموعة من    تيناا    تياز اررري رررتنين دال  لووية تدعف   عب  فليتم الموا السووي 

 . موتها  التالا تس   السوية  DNA العد  عموياا مؤدية تلف تس يب  هوم تتفل   لد 

 تتفل  عموية الموا السووي المب م  عب  ط يةين ةلي يين:

 Tumor م رررتةبالا اللام  المنس  لووةم  FAS نالاي ل: يتم عن ط يق تشررراة  عب     تيناا غشرررالية 

Necrosis Factor (TNF) السووي اللالد لها  المثال عويها الساليا الومفا ية  من لالل مجال الموا مررمن

التا تر ض الموا السووي فا الساليررا  Cytotoxic T-Lymphocyte (CTL)الترراليررة ال ررررررامررة لوساليررا 

 الم تهدفة.

يبرد  أن  Caspaseمن المتةردةاا  التا تر ض  رد ةهرا    تينراا  Cytochrome -Cالثرادا: عب  تف از 

 اللالد لوملالجة الييما ية أ  الشلاعية يمين أن تؤث  عب  هذا الي يق. DNA الأذى 

فهو ير ض الموا السووي المب م  عب  ةف  م توى  DNAأذية د ةاً هاماً فا فهم  P53يولب    تين 

BAX  ممن السوية  الذي يزيد  د ة  من تف ازCytochrome –C نما أده يبطا د ة  السوية لتتوقف ،

 ذية عن االدة ام.السوية المتأ

 تةوم السوية  لد موتها  إتهاة وزيناا تةوم  هومها عن ط يق الباللاا.
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توود  لض الجزيناا التا تؤث  فا عموية الموا السووي فمثالً توود    تيناا دال  لووية ترما  مالحظة:

 المثال  anti-apoptoticالسويرة من الموا السووي  تردعف  الب  تيناا المورررررراد  لوموا السووي المب م  

، فا حين  عوف دةيض آل  توورد    تينراا دالر  لووية مث     تيناا BCL-2وعرة    تينراا عويهرا مجم

BAX  تر ض عموية الموا السووي  تدعفPro-Apoptotic تن الن بة دال  السوية  ين .BAX  BCL-

 تردد قا وية السوية لوموا السووي. 2

ة تلف تدةاص ملدل الموا السووي   التالا تؤدي اللديد من االمرررررري ا اا الوةاثية الم افةة لام اض السبيث

 ترررزيرررد مرررن مرررد   رررةررراا الرررسررروررريرررة  الرررمرررثرررال الررروامرررررررررح عرررورررف ذلرررك هرررو الررريرررفررر اا الرررترررا ترررؤدي 

 يجل  الساليا البالية السبيثة أق  ع مة لوموا. مما BCL-2لف زياد  ملدل ت

 

 

 


