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تعتبر الخاليا الجذعية أدوات قوية لنمذجة المرض ، واختبار األدوية ، وهندسة األنسجة للطب التجديدي. ومع ذلك ، فإن عزل 
لعديد من الخاليا صعبة. لذلك ، لم يتم دراسة السمات البيولوجية ل ةة الخاليا الجذعية الخاصة باألعضاء هي مهمعازر و

ها في تطور السرطان مثير للجدل. تم إنشاء بعض خطوط الخاليا الجذعية الخالدة دور زال يالجذعية البالغة بشكل جيد وال 
ات الخاليا الجذعية الخاصة باألعضاء. إن القدرة على نمو الخاليا في نظام نموذج ثالثي األبعاد صفواستخدامها كبديل لدراسة 

D3 في  .  التي تحاكي ظروف الجسم الحي من شأنها أن تساعد في الكشف عن المزيد والمزيد من خصائص الخاليا الجذعية
، تم  األوللخاليا الجذعية المعدية. في النموذج اخصائص  لدراسةهذه الدراسة ، تم إنشاء نوعين من نماذج ثالثية األبعاد 

. في الفئران معدةلموجودة في الخاليا الجذعية في استخدام طريقة القطرة المعلقة لنمو الخاليا الجذعية المخلدة المشابهة لتلك ا
من الخاليا إلى شكل  موعةمجكل  تاروز ، تطور جاألمادة عد نقلها إلى سطح بغضون يوم ، شكلت الخاليا مجموعة صغيرة. 

 من العضيات من غدد المعدة األولية المعزولة من معدة الفأر  الثانيكروي يمكن الحفاظ عليه لعدة أشهر. تم تطوير النوع 
أيام.  10ورجانويدس في غضون يوم واحد وتمت صيانته لمدة تصل إلى األتم تطوير . الماتريجل مادة باستخدام ةدالوال حديث  

 . عديدةأثناء تكوين هذه العضيات باستخدام طرق  هاديناميكيات تحديد مساهمة الخاليا الجذعية وتم 

، تم اختبار مستويات  (AhR) الستخدام نموذج الجهاز الهضمي المعدي للتحقق في دور مستقبالت أريل الهيدروكربونية
والتي تم  AhR ن بعض خاليا أعضائه المعوية عبرت عنالتعبير عنها أوال  باستخدام الكيمياء المناعية. كشفت البيانات أ

ا بواسطة في أنسجة المعدة لدى الفئران والجرذان  AhR ارتبطت هذه النتائج بالتعبير الخلوي لـ .qRT-PCR دعمها أيض 
الخاليا في منتصف الغدد المعدية حيث توجد الخاليا الجذعية وأظهرت التعبير السيتوبالزمي والنووي.  هذه جدوالبشر. تو

ر من الديوكسين لمدة يومين. كشفت النتائج عن ولنانوم 1.0و  0.1، تم تحضين أورجانويدز بعمر يومين مع  AhR لتنشيط
ا زيادة في كا AhR. الذي أشار إلى تنشيط P450 زيادة تنظيم السيتوكروم عزز التجديد الذاتي يالذي  Oct4ن هناك أيض 

في  في أنسجة السرطان في المعدة. Oct4 و AhR كل من دراسة للخاليا الجذعية المعدية. تم دعم هذه النتائج من خالل
 وبالتالي في التجديد الذاتي للخاليا الجذعية في المعدة و AhRالختام ، تم إنشاء أورجانويد المعدة واستخدامه إلثبات دور 

 استخدامها محتمل لهدف تشخيصي و/ أو عالجي لسرطان المعدة. كوني

الخاليا الجذعية ، تكاثر الخاليا ، تمايز الخاليا ، المعدة ، زراعة الخاليا ثالثية األبعاد ، مستقبالت  :كلمات البحث الرئيسية
 أريل الهيدروكربونية


