مركز العالج بالخاليا في "االردنية " فتح طبي فعال لعالج االمراض المستعصية
سناء الصمادي
بالرغم من التطور العلمي الهائل في مجال الطب وتنوع العقاقير لمعالجة االمراض
المستعصية اال ان هناك الكثير من الحاالت المرضية الحرجة اصبحت عامال آخر
يفتك بحياة االنسان ،فلم تعد االمراض السرطانية واالمراض الوراثية الخطر الوحيد
الذي يهدد حياته اال ان هناك الكثير من الحوادث يتعرض لها االنسان تفقده الحركة
الخر حياته ويغدو من الصعب عالجها ،هذه االمور جمعيها دفعت الباحثين
واالطباء التفكير بعالج هو اقرب للمعجزة في الوقت الراهن ،اال وهو معالجة
الحاالت المرضية المستعصية بالخاليا االساسية والتي يطلق عليها " الخاليا
الجذعية " والتي تقوم فلسفتها على اعادة بناء خاليا اي عضو من اعضاء الجسم
التالفة ليقوم بعمله الطبيعي من جديد.
ومن هنا ادركت الجامعة االردنية الحاجة الكبيرة النشاء مركز متخصص يمكن ان
يطور هذه التقنية ويجعل من الممكن التوسع في هندستها واستخداماتها السريرية
والبحثية من خالل رفده بالكوادر البشرية والعلمية واالكاديمية عالوة على دعمه
ماليا وحسب امكانياتها ليصبح االول من نوعه في هذه التقنية الطبية الحديثة .
وخالل سنوات قليلة استطاعت الجامعة ان تحتضن اول مركز متخصص في
"الخاليا الجذعية " في المنطقة ويترأسه الدكتور عبد هللا العبادي المتخصص في
علم اورام الدم .
ويقول الدكتور العبادي ان مركز " الخاليا الجذعية " الذي احتضنته الجامعة يعتبر
االول من نوعه في المنطقة العربية ،ويامل ان يصبح مركزا وطنيا عالميا متميزا
في مجال العالج بالخاليا ومشتقاتها وبيولوجيا الخاليا الجذعية ،وان يكون جاذبا
لبحوث العلماء ومحركا في تدريب االختصاصيين والفنيين في مجاالت اختصاص
المركز .
ويضيف ان مشروعات المركز تتضمن تصنيع جلد بشري مخبريا وتصنيع عظم
مخبري وتصنيع انسجة وخاليا لالستخدامات البشرية لالستشفاء وبالطرق الحالية
تشمل اوعية دموية او خاليا لتصنيع اوعية دموية وخاليا عضالت القلب وقرنية
العين وانسجة اخرى المراض معينة .

ويزيد العبادي ان مثل هذه االعضاء البشرية سيكون ذاتيا من الشخص الذي
يحتاجها من خالل اخذ عينات من الخاليا الجذعية والعمل على تحفيزها بطرق
علمية في مختبرات المركز لتكوين الجزء المطلوب .
ويشير الدكتور العبادي الى االنجاز الكبير الذي حققه فريق المركز من تصنيع جلد
بشري في المختبر قابل للنقل واالستخدام لالنسان ،وذلك باستخرج هذا الجلد من
مصادر عدة بما فيها الخاليا الجذعية للجلد ومن خاليا أخرى في الجسم.
ويقول ان هذا االنجاز هو األول من نوعه على مستوى الوطن العربي الذي يتم
بجهود وأيد أردنية بحتة وبدعم من صندوق البحث العلمي في وزارة التعليم العالي
ودعم الجامعة األردنية وعمادة البحث العلمي فيها.
ويستعرض العبادي فلسفة التقنية الحديثة في استخدام الخاليا الجذعية في عالج
العديد من االمراض منها ضمور نخاع العظم ،وسرطانات الدم الحادة والمزمنة ،
وسرطانات العقد اللمفاوية ،وبعض سرطانات نخاع العظم البالزمية المزمنة ،
والتالسيميا الكبرى ،والعديد من االمراض الوراثية الكبرى .
ويؤكد ان مركز العالج بالخاليا الجذعية بالجامعة يتواصل مع العديد من مراكز
البحث العالمية في مجال الخاليا الجذعية بهدف تبادل الخبرات معهم ليكون مركز
بحثي يضع االردن على خارطة االبتكارات واالكتشافات الطبية التي من الممكن ان
تخدم البشرية جمعاء وليس االردنيين فقط .
ويحتوي مركز الخاليا الجذعية على وحدات وظيفية بمواصفات عالمية عالية
وغرف مجهزة وفقا للمعايير الدولية  ،ومختبرات لغايات البحوث وغرفة مشتقات
للتطبيق على المرضى .

