
مجلة الوكالة الدولية للطاقة الذرية 55 - 4- كانون األول/ديسمرب 2014 | 31

الوكالُة تعمُل عىل تحسني قدرات الدول 
األعضاء يف هندسة النُُّسج

طبقة جلدية عليا اصطناعية، البرشة 

الجلدية، التي ميكن أن تستخدم 

لعالج حاالت كالحروق. 

)MatTek :مصدر الصورة(

ِسقالة نسيج قلبي ثالثية األبعاد ذات 

ثقوب بأحجام مختلفة لتعزيز منو 

األعصاب واألوعية الدموية وغريها. 

النسيج القلبي املهنَدس/االصطناعي 

ميكن استخدامه لالستعاضة عن أجزاء 

 من القلب أُصيبت بالنخر. 

 CRPs F23030 :مصدر الصورة(

)and E31007

“النَّسيج: اسم، وُيلفظ مرادفه باإلنكليزية )تيشيو(، من أصل 

لغوي بريطاين عىل األرجح؛ ويعني: مجموعات من الخاليا، 

من نوع معينَّ عادًة، مبا فيها مادتها التي تربط الخاليا بعضها 

ببعض، فتشكِّل واحدًة من املواد من بنية مادة موحدة يف 

نبات أو حيوان.”

أما حالة فقدان النُُّسج فهي واحدة من أشدِّ النتائج املُوِهنة 

املتأتية عن الحاالت املرضية، كالحروق والرسطانات وأمراض 

صدمات  إىل  املؤدِّية  والحوادث  الدموية،  واألوعية  القلب 

واضطرابات عصبية، وتنطوي عىل فقدان أجزاء من الجسم 

بكاملها أو أقسام منها. 

باستخدام عنارص  املفقودة وذلك  النُُّسج  تنمية  إعادة  وإننَّ 

بنائية طبيعية أو اصطناعية هي حالياً أهم أساليب العالج 

الواعدة بالنجاح.

والوكالة الدولية للطاقة الذّرية تساعد الدول األعضاء عىل 

مجال  وهو  النُُّسج،  هندسة  تكنولوجيا  واستعامل  تطوير 

من  إما  نة  مكونَّ نُُسج جديدة  تنمية  يركّز عىل  نسبياً  جديد 

خاليا ِجذعية وإما من مواد أحيائية منتجة اصطناعيا )مبا يف 

ة أصالً من مواد  ذلك بوليمريات )مركّبات كيميائية( مستمدنَّ

طبيعية(.

العنارص البنائية
يعاين آالف كثرية من الناس من حاالت فقدان الخاليا سنوياً 

بسبب املرض أو اإلصابة بأذى. وقد استحدثت أكرث البلدان 

عىل  ة  املستمدنَّ الخاليا  فيها  وتُحَفظ  تُعالَج  للخاليا  مصارف 

سبيل الِهبة )من الجثث أو غريها من املصادر(. ولكن العامل 

كله يعاين من نقص من النُُّسج املوهوبة واملحفوظة يف تلك 

املصارف، وذلك ألنه ألسباب دينية أو ثقافية أو اجتامعية، ال 

يتربنَّع معظم الناس بأعضائهم الجسدية، أو بأعضاء أجسام 

الوفاة؛ وكذلك ألنه قد ال  االطبي بعد  أقاربهم، إىل القطاع 

يوجد برامج وطنية لتسجيل املانحي من أجل تيسري التربُّع 

بالنُُّسج أو تحصيلها.

النُُّسج االصطناعية/ البلدان باتت ترى اآلن أننَّ  ولذلك فإننَّ 

املستحكمة يف  للمشاكل  الحلول  أفضل  باعتبارها  املهنَدسة 

حاالت فقدان النُُّسج.

إننَّ عمل ِسقاالت تقوميية للنُُّسج هو واحدة من الخطوات 

قاالت التقوميية هي بُنى  األوىل يف إعادة منو النُُّسج. وهذه السِّ

ذات سطوح غري مستوية تعزِّز منو الخاليا )ألننَّ الخاليا لن تنمو 

عىل سطوح سلسلة االستواء( وهجرة )انتقال( الخاليا )ألننَّ 

الخاليا عىل غرار الناس، تنتقل من موضع إىل آخر وتتفاعل 

مع غريها من الخاليا(.

يقول أوليغ بلياكوف، خبري العلم األحيايئ اإلشعاعي يف قسم 

العلم األحيايئ اإلشعاعي التطبيقي والعالج اإلشعاعي يف الوكالة 

“إن أتحنا للخاليا الظروف الصحيحة واملعلومات الصحيحة 

فإنها سوف تفعل أينَّ شيئ تقريبا – أي قلباً جديداً، أو عظمة 

جديدة، أو بضعة أقدام طولية من أمعاء جديدة، أو جزءاً 

من كبد . .”
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منظومة نسيجية برشية 

ُرغامية/ُشعبية/ ِظهارية 

اصطناعية. 
)MatTek :مصدر الصورة(

وتقول آغنيس سافراين، خبرية الكيمياء اإلِشعاعية من قسم 

ة والتكنولوجيا اإلشعاعية يف الوكالة “إننَّ  منتجات النظائر املشعنَّ

الظروف الصحيحة لنمو الخاليا تعني ِسقاالت النمو ودرجة 

الحرارة والبيئات الدقيقة والبنية املعامرية الدقيقة. وميكن 

أن تكون املعلومات الصحيحة عبارة عن وكزات يف االتجاه 

الصحيح. وعىل سبيل املثال، فإننَّ الخاليا الجذعية املستعَملة يف 

هندسة النُُّسج تحتاج إىل إشارات منو من خاليا أخرى ليك تعلم 

ما ينبغي لها أن تصبح عليه، وكيف ينبغي لها أن تتاميز”.

قاالت التقوميية اإلطار للخاليا إلنشاء البُنى الالزمة  وتوفِّر السِّ

– سواء أكانت أوعية دموية أو صاممات أو جلداً أو أعصاباً أو 

قالة النسيجية  ُغرضوفاً أم كانت غري ذلك. وأما إن مل تكن السِّ

الصالت  إقامة  من  تتمكنَّن  لن  الخاليا  فإننَّ  متاماً،  صحيحة 

الصحيحة، وسوف ميوت النسيج املهنَدس.

التسقيل  يعني  أن  ميكن  قاالت صحيحة متاماً  السِّ تكون  أن 

بثقوب واسعة مبا يكفي لهجرة الخاليا أثناء املراحل األولية 

ن الخاليا، ثم ثقوب أصغر بكثري عندما يحي الوقت  من تكوُّ

ن األعصاب واألوعية الدموية. لتكوُّ

قاالت وبنيتها فيمكن أن يتم برسعة  وأما تغيري شكل هذه السِّ

وفعالية باستعامل اإلشعاعات، والتي ال تسبِّب أيِّ رضر للنسيج 

قالة. النامي ضمن السِّ

والتكنولوجيات اإلِشعاعية وسيلة هامة أيضاً يف مجاالت أخرى 

من هندسة النُُّسج، ومنها مثالً الرتقيع السطحي، أي قتل خاليا 

لتشكيل “طبقة مغذية” لُنُسج أخرى، وكذلك يف التعقيم. 

إننَّ هندسة النُُّسج، سواء أكانت مقرتنًة بتقنيات مصارف النُُّسج 

تحسي  تساعد عىل  إمكانات  تنطوي عىل  ال،  أم  التقليدية 

محصلة نتائج املعالجة الطبية والتقليل من الحاجة إىل املواد 

املانحة املعّقمة.

البحوث والتطوير

بدأ هذا العام مرشوع البحوث املنّسقة )CRP( الذي تضطلع 

قاالت املفيدة ألغراض هندسة  به الوكالة بشأن السطوح والسِّ

النُُّسج باستخدام تكنولوجيا اإلشعاعات، ومن املقرنَّر أن ينتهي 

يف عام 2018. وتتوىل تنفيذه معاً شعبة الصحة البرشية وشعبة 

العلوم الفيزيائية والكيميائية.

ومن ضمن الدول األعضاء األربعة عرش )14( املشاركة فيه، 

األرجنتي وأوروغواي والربازيل وبنغالديش والربتغال وتركيا 

وسلوفاكيا وسلوفينيا وماليزيا ومرص واملكسيك، وهي كلها 

لديها قدرات محدودة يف هذا املجال، يف حي أننَّ بولندا والصي 

واململكة املتحدة والواليات املتحدة لديها معرفة وبُنى أساسية 

مة يف هندسة النُُّسج. متقدِّ

ويقول بلياكوف، املكلنَّف باملرشوع: “مرشوع البحوث املنسقة 

منظنَّم بهذه الطريقة ليك نستطيع نحن، وعىل نطاق أوسع 

االختصاصية  الخربة  من  االستفادة  النامية،  األعضاء  الدول 

“إننَّ  بقوله  امليدان”. ويضيف  الرائدة يف هذا  البلدان  لدى 

املعرفة  لنقل  منتدى  توفري  هو  إليه  نرمي  الذي  الهدف 

والتكنولوجيا فيام بي املؤسسات املشاركة، وتيسري تشكيل 

ص املتنوعة )ومنهم مثالً  شبكة بي العاملي يف ميادين التخصُّ

صون يف الكيمياء، وعلم األحياء )البيولوجيا( والفيزياء،  املتخصِّ

املشاركة  تشجيع  وكذلك  املواد(،  وعلوم  الطبية  والهندسة 

املبكرة من جانب الدول األعضاء املنخفضة الدخل واملتوسطة 

الدخل يف هذا امليدان املعريف الرسيع التطور.”

ساشا هرنيكيز، مكتب اإلعالم العام واالتصاالت يف الوكالة


