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Types and sources of Stem cells

Stem cells are found in all of us
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Stem Cell Researches





The Role of Laboratory Animals in Stem
Cell Researches
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STEM CELL TIMLINE
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The first clonal human embryos



one of the biggest deceptions in the history of biomedical
science

Stem cells 2005

scientist Hwang Woo Suk
Seoul National University

South Korea



Stem cells 2011

العالم المصرى الذى ھاجر عام 
لبریطانیا ثم للوالیات ١٩٩١

المتحدة قد أثبت ألول مرة أن ھناك 
إنزیما یلعب دورا محوریا فى 

اإلنزیم . تحفیز نمو الخالیا الجذعیة
مفتاح كھرباء الخالیا «ھو 

كما یشبھھ الدكتور » الجذعیة
أحمد، ومن خالل التحكم فى ھذا 
المفتاح من خالل األدویة یستطیع 

.العلماء فعل الكثیر
scientist Ahmed El Hashash
South California University

USA



Who are you ?



Religious and Ethical views



ألھمیة ھذا الموضوع فقد تم تناولھ من قبل 
الكثیر من الطوائف واألدیان وبالتالي تباینت 

الرؤى حولھ

و األدیان السماویةالجذعیةأبحاث الخالیا 

محلل كالیھودیة محرم كالكاثولیكیة واألرثوذكسیة



الخالیا الجذعیة في مجلس المجمع الفقھي 
والمنعقد في مكة رابطة العالم اإلسالمي اإلسالمي ب

ھـ ١٤٢٤/ ٢٣/١٠–٩المكرمة في الفترة من 

سالماإل



یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة وتنمیتھا واستخدامھا بھدف العالج أو إلجراء 
-:األبحاث العلمیة المباحة ، إذا كان مصدرھا مباحاً ومن ذلك على سبیل المثال 

.البالغون إذا أذنوا ولم یكن في ذلك ضرر علیھم-١
.األطفال إذا أذن أولیاؤھم لمصلحة شرعیة وبدون ضرر-٢
.المشیمة والحبل السري وبإذن الوالدین-٣
.الجنین المسقط تلقائیاً أو بسبب عالجي یجیزه الشرع ، وبإذن الوالدین-٤
اللقائح الفائضة من مشاریع أطفال األنابیب إذا وجدت وتبرع بھا الوالدین مع -٥

.التأكید أنھ ال یجوز استخدامھا في حمل غیر مشروع

-:وھناك حاالت ال یجوز الحصول على الخالیا الجذعیة منھا 

.الجنین المسقط عمداً بدون سبب طبي یجیزه الشرع-١
.التلقیح المتعمد بین بیضة من متبرعة وحیوان منوي من متبرع-٢



Stem cells … around the world



National policies on stem cell and
cloning research

Embryonic stem cell research is banned in:

Austria ,Ireland ,Lithuania & Poland

It is tightly restricted in Germany and Italy.



National policies on stem cell and
cloning research

Embryonic stem cell research using spare
IVF embryos only is allowed in:

Australia ,Brazil ,Canada ,Denmark ,France
Japan ,Netherlands ,Spain & Switzerland



National policies on stem cell and
cloning research

Countries that allow research cloning (with
varying degrees of regulatory oversight)

include:

China ,Cuba ,India , Singapore ,South Korea
& Israel
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