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 : تجارب هذه الدراسة كل منبإنجازساهم 

 

لوجيا الخلوية، دائرة بيولوجيا عضو الهيئة الفنية في مخبر الفيزيو: السيد رائد األزروني

نحنيات البيانية والمساعدة  ورسم المبأعمال التشعيع وتسجيل المعطيات ، وذلك بالقيامالثدييات

 .النهائي في طباعة التقرير

  

لوجيا الفيزيولوجيا الخلوية، دائرة بيوعضو الهيئة الفنية في مخبر : اآلنسة فادية قصيص

 .الثدييات، وذلك بالمساعدة بتحضير المعلقات الخلوية واستنباتها و طباعة التقرير النهائي

 

، قسم dosimetry في مخبر القياسات اإلشعاعية عضو الهيئة الفنية :السيد جمال مطر

، وذلك بالمساعدة في إجراء عمليات )دير الحجر(تشعيع التكنولوجيا اإلشعاع في محطة 

 . اإلشعاعية وزمن التشعيعاتالتشعيع وحساب الجرع

 

  عضو الهيئة المخبرية في مخبر الميكروبيولوجيا، دائرة الميكروبيولوجيا:السيد مهند الحلبي

 . وتعقيم المواد الزجاجيةاالستنبات، وذلك بالمساعدة بتحضير أوساط مناعياتوال
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 فهرس األشكال والجداول

 

 يلالكحول اإليتي الذي ينتج عنه) جزيئة الغلوكوز(الكربوهيدرات مسلك تخمير ): ١(الشكل 

 ٨..................................................................................... CO2 غازو            

 ١٠............................................. S. Cerevisiaeاليا الخميرة خ): ٢(الشكل 

  لخاليا الخميرة المشععةD10منحني بياني نصف لوغاريتمي يوضح القيمة ): ٣(الشكل 

 ١٧......................................            بجرعات إشعاعية مختلفة من أشعة غاما

  غري بعد المعالجة بتراكيز مختلفة من٢٥٦اليا الخميرة المشععة بجرعة بقيا خ: (I)الجدول 

 ١٨................................... الدلتيازم وبأزمان مختلفة قبل التشعيع وبعده           

 بعد المعالجة بتراكيز غري ٢٥٦تمثيل بياني لبقيا خاليا الخميرة المشععة بجرعة : (4)الشكل 

ــده                  ــعيع وبع ــل التش ــة قب ــان مختلف ــدلتيازم وبأزم ــن ال ــة م  مختلف

.......................١٩ 
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على خاليا ) دلتيازم(دراسة األثر الواقي اإلشعاعي لحاصرات الكالسيوم 

 خميرة الخبز المشععة بأشعة غاما

 

 

 : الخالصة -١

ـ   خالل هذه الدراسة  تم من    كأحـد  ( Deltiazemدلتيازم  اختبار األثر الـواقي اإلشـعاعي لل

 شائعة االستخدام في معالجة الذبحة الصدرية Ca2+ channel blockersحاصرات الكالسيوم 

 حيث يملـك خصـائص      Hypertensionالكالسيكية والمزمنة وفي ارتفاع التوتر الشرياني       

  علـى مسـتنبتات  )Coronary vasodilators واإلكليليةموسعة لألوعية الدموية المحيطية 

 . المشععة بجرعات مختلفة من أشعة غاماSaccharomyces Cerevisiaeخاليا الخميرة 

خاليا الخميرة في     من أوضحت النتائج أن الجرعة اإلشعاعية المطلوبة للوصول إلى نسبة بقيا         

اعتمدت هذه الجرعة فـي    لذلك.Gy 256 هي بحدود (D10 value) %10المستنبت بنسبة 

 ١٦٥، ١١٠، ٥٥ (،فة من الـدلتيازم   تراكيز مختل  التي أضيف إليها     مستنبتات الخميرة تشعيع  

ـ    ـبغ د التشعيع، ـوبعقبل   )وسط استنبات  كغ/مغ ر الـواقي اإلشـعاعي     ـرض دراسـة األث

 S. Cerevisiea الخميـرة  بقيـا خاليـا  أن الدلتيازم يزيد من نسـب   تشير النتائج .لتيازمللد

 . في المستنبتازممع تركيز الدلتيطرداً المشععة وبشكل متناسب 

 زيـادة   بحاثنا السابقة حول األثر الواقي اإلشعاعي للدلتيازم في       وهكذا فإن هذه الدراسة تؤكد أ     

 بعد أزمان مختلفـة مـن       نسب بقيا الجرذان المشععة بجرع مميتة وفوق مميتة من أشعة غاما          

 . قبل التشعيع حقنها بالدلتيازم
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Radio protective effects of Calcium Channel Blockers (Deltiazem) on 

survival of Saccharomyces Cerevisiae cells irradiated with different 

doses of Gamma rays. 

Abstract: 

Investigations of radioprotective effects of Deltiazem (as one of the 

commonly used calcium channel blockers, which is used in the treatment 

of acute and chronic angina and spasmo angina, in addition to the 

treatment of different types of essential hypertension) has been carried on 

Saccharomyces Cerevisiae cells. 

Cells cultures of the most famous yeast Saccharomyces Cerevisiae 

(bakers yeast) were irradiated with different doses of gamma rays. 

Results revealed that the necessary dose of gamma rays that leads to 10% 

of survived cellular population (D10 value) was about 256 Gy. This 

irradiation dose was used then in all irradiation experiments on culture of 

S. Cerevisiae cells in which different concentrations of Deltiazem (55, 

110, 165 mg/Kg medium) were added before and after irradiation in order 

to study the radio protective effect of Deltiazem.  

Results showed that Deltiazem enhances survival percentage of irradiated 

S. Cerevisiae cultures in a concentration dependent manner. 

This study confirmed our previous works, which had demonstrated that 

Deltiazem protects lethally and supralethally irradiated rats, and enhances 

survival of pre-irradiated Deltiazem treated animals.  



 7

 :مقدمة -٢

 المستخدمة بشكل واسع فـي  Saccharomyces Cerevisiaeتعتبر خاليا الخميرة الجعوية 

وهذه الخاليـا   ).  وحيدة الخلية  متعضيات(ن الخاليا حقيقيات النوى     صناعة الخبز والمعجنات م   

 خصوصـاً،    الخلويـة  مناسبة جداً في إجراء كثير من الدراسات البيولوجية عموماً والوراثية         

 :لك ألسباب عديدة أهمهاويعود ذ

 ١٩٩٦معرفة التسلسل الجيني الكامل لخاليا الخميرة الذي أصبح متاحاً منـذ العـام               -

)Sherman, 1997(    وكشف النقاب عن الجينات األساسية في نمـو وبقـاء خاليـا ،

الخميرة والخاليا حقيقيات النوى بشكل عام وتحليل دور هذه الجينات في فيزيولوجيـا             

 ).Jia and Wheals, 2000(هذه الخاليا 

 والديدان وحتـى    ، األخرى fungiجينات الخميرة في الفطريات      وجود عدد كبير من    -

 .اإلنسان

تطوير عدد كبير من التقنيات في مجال الدراسات الجزيئية التي تساعد على التحديـد               -

 .في خاليا الخميرة Biological processes  الدقيق للسيرورات البيولوجية

 التكـاليف    بسـيطة   الحصول عليها واستنباتها في أوساط اسـتنبات        سهولة إضافة إلى  -

الخاليا اللمفاوية وHepatocytes الخاليا الكبدية ارنة مع األنماط الخلوية األخرى كمق

Lymphocytes ـ      وغيرها تنباتها عـدداً مـن اإلجـراءات        التي يتطلب عزلها واس

 .والت المعقدة إلى حد ماوالبروتوك

تعتبر الموديل المسـتخدم فـي    S. Cerevisiaeاألخيرين كانت خاليا الخميرة خالل العقدين 

الكثير من الدراسات واألبحاث البيولوجية الجزيئية والوراثية الجزيئية لسبب جوهري هـو أن             

، recombinationوالتأشـيب    ،replicationاآلليات الخلوية األساسـية فـي التضـاعف         
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 مشابهة عموماً لما هو موجود آلياتوحتى اإلستقالب، هي  cell divisionواالنقسام الخلوي 

 .في معظم الخاليا حقيقيات النوى بما فيها الخاليا البشرية

 أو خميـرة  backers yeastع بأنها خميرة الخبـز   بشكل شائS. Cerevisiaeتعرف خميرة 

الموجودة في بعملية تخمير السكاكر سواء منها هذه الخميرة تقوم  ، وbrewers yeastالجعة 

، )ethanolإيتـانول   ( والكحول   CO2 الكربون   أكسيد ق أو المضافة إليه معطية غاز ثاني      الدقي

 . في فقاعات دقيقة في عجين الخبز مما يسبب انتفاخه وزيادة حجمهCO2يحصر غاز حيث 

 الخميـرة بعمليـة تحطـيم أو تخميـر          خاليـا ي عملية جوهرية تقـوم بهـا        قاإن الربح الط  

fermentation            الكربوهيدرات مما ينجم عنه جزيئتين كحول إيتانول إنطالقاً من جزيئة سكر 

 ).١الشكل (غلوكوز 

                      2ADP              2ATP 
 

Glucose                                                                              
  (C6H12O6)    

 

                                                                     2Pyruvate 
                                                                    (CH3-CO-COOH)   
         
                  2NAD+                 2NADH                   2CO2 
                                                                                 
                                                                 2Acetaldehyde        
                                                                                                           (CH3-CHO) 
 2Ethanol 
(CH3-CH2-OH) 

 
 

 .CO2 غاز ويلالذي ينتج عنه الكحول االيتي) جزيئة الغلوكوز(  الكربوهيدراتتخمير مسلك ):١شكل ( 

 :ADP               الفوسفات األدينوزين ثنائي ، :ATPاألدينوزين  ثالثي الفوسفات 

 :NAD              النيكوتين أميد ثنائي النكليوتيد ، :NADHن أميد ثنائي النكليوتيد المرجعالنيكوتي. 
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 واحدة يمكنها أن تخمر ما يعادل وزنها مـن  S. Cerevisiaeوكقاعدة عامة فإن خلية خميرة 

 الكربـون   أكسـيد  كميات كبيرة من غاز ثاني       إلطالقالغلوكوز خالل ساعة واحدة مما يؤدي       

CO2 في المحلول السكري. 

ض الحاالت كمصدر مـتمم للفيتامينـات كونهـا         في بع ) مسحوق(طبياً تعطى الخميرة الجافة     

 بالفيتامينـات   اً غني اً جيد اً وهي تعتبر مصدر   اً، بروتين ها الجاف وزنمن  % ٥٠تحوي أكثر من    

ـ  الذي يلعب دوراً Niacine والنياسين Folic acid وحمض الفوليك ،Bمن المجموعة   اًهام

 الذي يرتبط في الخلية Pyridine  nucleotidesفي االصطناع الحيوي لنيكلوتيدات البيريدين 

in vivo    ثنـائي النكليوتيـد   أدينـين  أميـد  ن مـع االدينـوزين مشـكالً النيكـوتي  NAD 

Nicotinamide Adenine Dinucleotideإلكتـرون  كحامـل   ضمن الخليةخدمست الذي ي 

 . في التفاعالت الكيميائية الحيوية الخلويةsoluble electron carrierمنحل 

 وفـي بعـض     Budding بالبرعمـة     بشكل شـائع    تتكاثر خاليا خميرة الخبز    ئر،لخمااكبقية  

 ).٢( الخلوي شكل باالنقسامالحاالت 

 ذات غـالف سـميك    الشكلةوبيضاوي عموماً متطاولة S. Cerevisiaeتكون خاليا الخميرة 

 .ميكرون 5  ميكرون وعرض حوالي10وبطول وسطي حوالي 

 ومعظـم   ، مستقطبة هي البرعمة كما  أسـلفنا       اسبة بطريقة في األوساط المن  خاليا  هذه ال تنقسم  

 ةالبيضاوي حيث يتطور على الخلية األم       ،asymmetricة  ي تناظر  غير الحوادث خالل البرعمة  

و الغشاء   ينم ثم ،) الطولي  محور االنقسام  ى األغلب على   عل تقع(نمو تبرعمي في منطقة محددة      

 في منطقة البرعم وعلى الخصـوص       preferentiallyلي  يضتفو  أكبر الخلوي للخميرة بشكل  

 في هذه الحالة     نمو الخلية األم،    بكثير يكبر بسرعة تفوق   وهكذا ينمو البرعم و    ،في قمة البرعم  
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 تتجه من النواة باتجاه microtubulesبات الدقيقة ينيب واألactin bundlesكتين فإن حزم األ

 . إلى منطقة التبرعمvesiclesالت  مشكلة وعلى األغلب ميسرة الدعم لنقل الحويصالبرعم،

 

            
                           A                                                        B 

                                    
             
           C                                        D                                       E 

  

ـ   المالئمةاالستنباتبشكل كبير في أوساط  S. cerevisiaeخاليا الخميرة  تتكاثر ):٢شكل (        ةبالبرعم

budding                    )A, B, C( ،المسوقالتجارياف ـالجرة ـمسحوق الخمي  )D(وط المغزلـ، خي 

 .)E (االنقسام الخيطيب  ر تتكاثلخميرة ا خاليا إلحدى               

 ).مأخوذة من االنترنت(               

  

الخلية األم والبـرعم    في نهاية المطاف تهاجر النواة في الخلية األم لمنطقة العنق الفاصلة بين             

في مرحلة  رعم والخلية األم على نواة و     صل كل من الب   ح وبذلك ي  ،ومن ثم يحدث انقسام نووي    

 .)2C الشكل ( ندبة على سطح الخلية األمية وليدة تاركاً ينفصل البرعم كخلتالية

تخدم البروتينات المتشكلة خالل االنقسام والتي تبقى كندبة كنقاط ارتكاز للعناصـر الهيكليـة              

cytoskeletal elements،وعلى األقل جزئياً،،ع دون أدنى شك ويتضمن نمو البرعم السري  
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 المسـتقطبة   مة البرعم عن طريـق أليـاف األكتـين         ق الحركة المنظمة للمكونات الخلوية إلى    

polarized actinثل للحركة الموجهة عند األرومـة  بات الدقيقة بشكل مماينيب وربما أيضاً األ

بات الدقيقة بشكل واضح في هجرة وانقسام نـواة الخليـة           ينيب، وتتدخل األ  fibroblasts الليفية

 .(Putnam, 1998)اط خلوية أخرى مبشكل مشابه لما يوجد في أن

اث والدراسات الفيزيولوجية الدور الحاسم واألساسي الـذي يلعـب الكالسـيوم            ـكشفت األبح 

لقـاح واالنقسـام    وية بدءاً مـن اإل    ـف الخل ـات والوظائ ة الفعالي ـي كاف ـف +Ca2 يـاأليون

 ;Ashcroft, 2000) والخلويـة   ) الضـمخلوية ( داخل الخلية وي والحركةـز الخلـوالتماي

Dedman and Keatzel, 1998). 

مقابل االهتمام العلمي بتطوير تقنيات االستفادة من الطاقة النووية لألغراض السـلمية وفـي              

كـان هنـاك، ومنـذ      ) الـخ . . . زراعة، صناعة، طب، توليد طاقة،      (جميع مجاالت الحياة    

كـن أن   سبعينيات القرن الماضي، اهتماماً موازياً بالبحث عن طرائق أو مواد أو مركبـات يم             

تلعب دوراً في الوقاية من اآلثار الضارة لألشعة المؤينة بكافـة أنواعهـا وعلـى اخـتالف                  

 .مصادرها

انصبت األعمال واألبحاث بمعظمها في محور تخفيف حدة األذية اإلشعاعية أو تأخيرهـا مـا               

إضـافة  .  لمرضى السرطان  radiotherapy اإلشعاعية   تأمكن وخصوصاً في مجال المعالجا    

الهتمام في الوقاية الفردية والوقاية البشرية في حـاالت التلـوث اإلشـعاعي الـداخلي               إلى ا 

 .والتعرض اإلشعاعي من خالل الحوادث النووية

لهـذا الغـرض قامت مخابـر ومراكـز بحث عديـدة فـي العالم لتصنيع واختبـار عـدد            

والكشـف عـن أثرهـا      كبيـر مـن العقاقيـر والمـواد الطبيعية والمركبـات الكيميائيـة        

الموقي بغرض استخدامها في وقاية النسج السليمة المحيطة عند المعالجة اإلشعاعية، ومن أهم             
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أول من قام بتركيبها واختبارها مشـفى         (WRهذه المركبات ما عرف بسلسلة مركبات الـ        

)  في الواليـات المتحـدة األمريكيـة   Walter Reed army hospitalوولتر ريد العسكري 

)Turrisi et al, 1983; Cairin, 1983 .( وكان هناك تركيز على المركبWR2721 الذي 

اتضح بعد استخدامه أن سميته عالية إضافة إلى ضعف تحمله السريري مما حد كثيـراً مـن                 

استخدامه والكالم نفسه ينطبق على الموقيات اإلشعاعية األخرى من طائفـة االمينوثيـوالت             

Aminothiol radioprotectors كالسيستئين Cysteine والسيستامين cystamine  التـي 

 .كانت آثارها الجانبية تحد من استخدامها

(Floershiem and Florershiem, 1983; Bhanumathi and Devi, 1993, 

Floreshiem and Bieri, 1990; Floreshiem et al, 1988).  

ذات فعاليـة تتميز بأنــها أقـل       ولذلك تـزايد االهتمام بالبحث عـن مـوقيات إشعاعيـة        

. سمية وذات تحمل سـريـري ودليل عالجـي أفضل مع آثار جانبيـة بالحـدود الدنيــا            

فمنـذ الثمـانينات بـدأت أبحـاث غـزيـرة لدراسـة األثــر الــواقي اإلشـعاعــي     

يين للمستخلصـات النباتيـة بعـد فهم وإيضـاح الكثير حول أثر األشعة المؤينة على المستو           

وخلصت األبحاث في هـذا المجـال       . الخلوي والجزيئي من جهة وعلى المتعضية بشكل عام       

إلظهار بعض الخصائص الهامة للمستخلصات النباتية في معاكسة أثر التعـرض اإلشـعاعي             

 ة كالمعــالج Planned radiation exposureسواء منه التعرض اإلشـعاعي المخطـط   

رض المهني في المنشآت النووية والحـوادث اإلشـعاعية         اإلشعـاعية أو غير المخطط كالتع    

(Aherne and O' brien, 2000; Nair et al, 2001; Coleman et al, 2003) . 

 وفريقه إلى التأثيرات البيولوجية للنباتات الطبية ذات العالقـة  (Arora et al, 2005)وأشار 

 : النباتات يمكن أن تكونمع معاكسة تأثيرات األشعة المؤينة والتي تتلخص بأن هذه 
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 .Anti-inflammatory activityذات فعالية مضادة التهابات  -

 .Antimicrobial activityذات فعالية مضادة ميكروبات  -

 .Antioxidant activityمضادة أكسدة  -

 .Hematopoietic stimulationمنشط للجملة الدموية  -

 .Immune stimulant activityمنشطة ورافعة للمناعة  -

 .Metal chelation activityخالبة للمعادن  -

 .Wound healing activityمرهم للجروح  -

تشير أولى األبحاث في مجال أثر التشعيع على المستوى الخلوي إلى أن هنـاك خلخلـة فـي                 

 ويزداد  +Ca2تزداد نفاذية الغشاء الخلوي للكالسيوم       نفاذية الغشاء الخلوي محرضة بالتشعيع و     

عبر قنوات متخصصة في الغشاء الخلـوي، وبحسـب    influx  +Ca2السيوممعها  دخول الك

Floershiem تثبيط قنوات الكالسـيوم  ( فإن تثبيط مداخل الكالسيومCa2+ channels (  عبـر

 المشععة بجـرع مميتة مــن أشعــة        micesالغشاء الخلوي يمكن أن يؤمن وقاية الفئران        

ت  تفسيـرات لهذا األثــر الــواقي   ، وقـد قـدم (Floershiem, 1992-1993)غـاما

 ، منها ما يعـزى لحقيقـة كون أشعة غاما Ca2+ channel blockersلحاصرات الكالسيوم 

  بواسـطة  الجـذور  الحـرة     Lipid   peroxidationتحرض علـى أكسـدة الليبيدات   

ROS and RNS  (Reactive Oxygen and Nitrogen Species) التي ترتفع  سويات 

 عبـر  ionic leakageوتتسبب هذه الجذور الحرة بتسريب أيوني . اكيزها كثيراً بالتشعيعتر

الذي يقود بدوره للموت الخلوي      i[+Ca2]الغشاء الخلوي مؤدية في المحصلة لزيادة كبيرة في         

 .Ca2+ overloadبفرط الكالسيوم 
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 حيث  ،داخلية في الخلية  على الرغم من أن هناك فرق كبير بين تراكيز الكالسيوم الخارجية وال           

يكـون تركيـز     بينما10-7M (I  ≈ 0.1 µM[Ca])أن تركيز الكالسيوم داخل الخلية من رتبة 

 فإن الكالسيوم يتدخل    ،2mM-1 من رتبة    0[+Ca2] في الوسط الفيزيولوجي الطبيعي      الكالسيوم

وراً جوهرياً   إضافة إلى أنه يلعب د     ،في مجموعة كبيرة ومتنوعة من الوظائف الخلوية الحيوية       

المعروف بظاهرة الموت الخلوي بفـرط الكالسـيوم   apoptosis  المبرمج في الموت الخلوي

 حيث أن رفع التراكيز السيتوزولية من الكالسيوم يمكن أن يؤثر i overload[+Ca2]الداخلي 

 .سلباً على العديد من الوظائف الخلوية ويهدد حياة الخلية بشكل عام

 لدور جـوهري ألنزيمـات يـرتبط تنشـيطها          ،انيناتـذ الثم ـومن Wyllieريق  ـار ف ـأش

 التي تساهم في    Endonucleases وأهمها االندونيوكلياز     +Mg2 والمغنزيوم   +Ca2بالكالسيوم  

 مما يبدل كثيراً في الوظائف النووية ويقـود  DNA fragmentation الدنا  أو تشدفتشظي

 .)(Zui et al, 2000; Wyllie, 1980; Wyllie et al, 1984للموت الخلوي 

 )الضـمخلوي (  الخلوي الداخلي  كشفت تجاربنا أن التشعيع يزيد من سويات تراكيز الكالسيوم        

[Ca2+]i    دون إمكانية تحديد ذلك كمياً حيث تم رصد هذه الزيادة بعد التشعيع والتـي تجلـت 

تر التقلصات الذاتية لأللياف العضلية الملساء الوعائية المعزولة من الوريـد البـابي             ابزيادة تو 

 ).Myogenic contractions frequency) Alya, 1996الكبدي 

أن حاصرات الكالسيوم تعاكس جزئياً أثر التشـعيع المحـرض لزيـادة            بأكد الحقاً   ـم الت ـوت

[Ca2+]i نات المخبرية المشععة بجرع مميتة وفوق قيا الحيواـسب بـادة نـ ذلك بزي واتضح

 ) Deiltiazem, Nifidine(السـيوم  مميتة والمعالجة مسبقاً بتراكيز مختلفة من حاصرات الك

(Alya, 2002)ذه الدراسة للتحقق من أن الدلتيازم كحاصر ـرة هـت فكـا كانـن هنـ وم
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خاليا خميـرة   ( دقيقة    على مستوى متعضيات   اإلشعاعي يحقق األثر الواقي     أنكالسيوم يمكن   

 .S. Cerevisiae)الخبز 

 قبل S. Cerevisiaeلهذا الغرض تم اختبار أثر إضافة الدلتيازم لوسط استنبات خاليا الخميرة 

 شـعة األودراسة بقيا خاليا الخميرة بعد تشعيعها بجرعات مختلفة من           وبأزمنة مختلفة    التشعيع

 . غاماالمؤينة
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 :والتجهيزاتاد المو -٣

 : المواد-١-٣

 :استخدمت في هذه الدراسة المواد التالية

 المستخدمة في صناعة الخبز     Saccharomyces cerevisiaeخاليا خميرة الجعة  -

 .والمتوفرة في السوق المحلية

 AMRITمن شركة عمريت لألدوية  Diltiazem Retard  مديددلتيازم -

MEDICAL COMPANY، ٤/٢٠٠٧، صالح لغاية ١٠/٢٠٠٤  تاريخ اإلنتاج. 

 . Potato Dextrose Agarأوساط استنبات  -

 .ماء معقم ثنائي التقطير -

 : التجهيزات-٢-٣

 :  تجارب هذه الدراسة باستخدامأنجزت

 )سوريا/ incubator) GANATحاضنة  -

 ).فرنسا/ autoclave ) Jouan الصاد الموصد -

 ).ياايطال / (sterile tent Trio filterخيمة عقيمة  -

 ).ألمانيا/ Sartorious(ميزان حساس  -

 ).  ألمانيا– (Heidolph  هزاز لمزج المعلقات الخلوية -

 ).سوريا/ وتار (microwaveفرن أمواج ميكروية  -

 . بالستيكية وحيدة االستخدامpetri dishesأطباق بتري  -

 . لتمديد المعلقات الخلويةml 10 سعة test tubesأنابيب اختبار  -

 . مل٢٥٠ة إرلينماير سع -
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 .مجموعة ماصات زجاجية مختلفة القياسات -

 .حوامل أنابيب اختبار -

 .ml 3أنابيب بالستيكية سعة  -

 

 :الطرائق وتحليل النتائج والمعالجة اإلحصائية -٤

 : الطرائق-١-٤

  : تحضير المعلقات الخلوية واستنباتها-١-١-٤

 مل من الماء المقطر ٩٠ في  غ من الخميرة الجافة وحلها١٠ تحضر المعلقات الخلوية بوزن 

لخاليا الخميرة غيـر المنشطة ) محلول أم(والمعقم وبذلك نكون قد حصلنا على معلق خلوي 

inactive cells . مل 3 مل من المحلول األم وتوضع في أنبوب بالستيكي سعة ٢يؤخذ 

يحضر منه  مل من المعلق الخلوي المشعع أو الشاهد و١بعد التشعيع يؤخذ . تمهيداً للتشعيع

حيث يؤخذ ( تراكيز مختلفة من المعلقات الخلوية serial dilutionوبطريقة التمديد المتسلسل 

 مل ماء مقطر ومعقم فنحصل على تركيز لخاليا ٩ مل من المعلق الخلوي ويضاف إلى ١

، تكرر هذه العملية سبع مرات حتى 1-10الخميرة يساوي تركيز المحلول األم مضروباً بـ 

 مل من كل ١ثم يؤخذ ). 7-10على تركيز يساوي تركيز المحلول األم مضروباً بـ الحصول 

 المحضر مسبقاً والموضوع في علب االستنباتتركيز من التراكيز السابقة ويضاف إلى وسط 

د ذلك بعي والجرعة اإلشعاعية المستخدمة، بتري مسجل عليها التركيز النهائي للمعلق الخلو

 .حين أخذ القراءاتإلى  ساعة ٤٨ - ٢٤ لمدة  درجة مئوية ٢٧ بحرارة العيناتتحضن 
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 : تحضير الدلتيازم-٢-١-٤

 في جرن هاون خزفي      مغ ١٨٠ دلتيازم مديد عيار     capsuleمحفظة   20تم إفراغ محتويات    ي

  فائق powder وبعد الحصول على  مسحوق       ،الدوائيةوتسحق بلطف شديد لتجنب تناثر المادة       

 مل ماء مقطـر ثنـائي       72في  )  مغ دلتيازم  3600( على   سحوق الحاوي  هذا الم  حليالنعومة  

مع غسل الجرن عدة مرات لضمان أخذ       ) يغلى ثم يبرد بشكل مغلق      ( التقطير معقم بالحرارة    

 . التي نحصل عليها بعد السحق الشديد للمادة الدوائيةية الدلتيازم الموجودة في المسحوقكل كم

 كلياً في الماء ونحصل على معلق للدلتيازم         المستحصل عليه   المسحوق إلذابةيتم تحريك شديد    

 .والسواغ

تم ترشيح المحلـول النـاتج باسـتخدام جهـاز           /Sartorius-0.45µ/باستخدام فالتر ترشيح    

مل يحفظ المحلول الرائق    / مغ 50الترشيح بالتخلية ونحصل على تركيز للدلتيازم في المحلول         

تمة وتوضع ضمن كيس نايلون أسود عاتم جـداً فـي           الذي نحصل عليه في عبوة زجاجية عا      

 . تمهيداً الستخدامه تجنباً لحساسية األدوية الضوئيةCº 4 +)(البراد 

 : التشعيع-٣-١-٤

بعد تحضير المعلقات الخلوية ووضعها في األنابيب البالستيكية، يتم تشعيعها مباشرة بأشعة 

 ذات النشاط (Issledo-vatel) ماركة 60CO ٦٠ –غاما الصادرة عن خلية الكوبالت 

. اإلشعاع والموجودة في محطة تشعيع دير الحجر قسم تكنولوجيا (Kci 3.994)اإلشعاعي 

تتم معايرة الخلية قبل التشعيع بواسطة مشـعر محلـول فـريـكي، وكـان معدل الجرعة 

أما قيمة الجرعة . (KGy.h-1 2.257)اإلشعاعية الوسطي خـالل فتـرة التجـارب 

 .الكلي لألشعةعاعية الكلية فقد حسبت اعتماداً على زمن التعرض اإلش
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 : تحليل النتائج والمعالجة اإلحصائية-٢-٤

 وللتقليل من الخطأ  من عملية الحضن،االنتهاءبعد تعد المستعمرات المتشكلة على األطباق 

التمديدات  يؤخذ المتوسط الحسابي لعدد المستعمرات في كل لتجريبي الناتج قدر اإلمكان،ا

واعتماداً .  التجربةمكرراتحيث تستنبت الخاليا في طبقين لكل تركيز في جميع . المستخدمة

 ١ الموجود في كل  القادرة على تشكيل مستعمرات على العدد الناتج يحسب عدد الخاليا الحية

ت  لكل جرعة من الجرعا(N) أو بعد التشعيع (N0)مل من المحلول األم سواء قبل التشعيع 

 . اإلشعاعية المستخدمة

 surviving (N/N0)ا نسبة البقي وغاريتم بتمثيل لD10 valueة بعد ذلك تحسب القيم

fractionةشعاعية المستخدمة اإل بداللة الجرع. 

 :من معادلة المستقيم الناتج

Y = m X 

:Y لوغاريتم )N/No( 

:X غري( الجرعة اإلشعاعية( 

 :ومنه نجد أن

   X = Y/m 

 :وبالتالي نجد أن. ١ تساوي Y نجد أن % 10قيا مقدارها فمن أجل ب

X = 1/m 

 لخاليـا الخميـرة     D10أيضاً وعلى المنحنيات البيانية نصف اللوغاريتمية التي توضح القيمة          

التي تعبـر عـن وثوقيـة    ) R2) R - squared valueالشاهدة والمشععة، تم حساب القيمة 

 ).١ أقرب إلى أو تساوي R2 كلما كانت قيمة حيث يكون المنحني أكثر وثوقية(المنحني 
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 : والمناقشةالنتائج -٥

التي تعبر  D10 value القيمة ، تم حساب)المشععة دون إضافة الدلتيازم(ة  الشاهدفي التجارب

 population cellularة عن مقدار الجرعة اإلشعاعية المطلوبة لتخفيض الجمهرة الخلوي

مقدار الجرعة اإلشعاعية المطلوبة لتخفيض نسبة   أو(Thayer et al, 1995) % 90دار بمق

 ٢٥٦، ولوحظ أن هذه القيمة تساوي تقريباً )Miyako et al, 2002 (% 10البقيا إلى القيمة 

أي أن التشعيع بوجود ( ة في باقي تجارب التشعيع هذه القيماعتمدتثم  ).٣شكل (غري 

 ). غري٢٥٦عة  بالجر فقطالدلتيازم بالتراكيز المختلفة كان يتم
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    بجرعات لخاليا الخميرة الشاهدة المشععة   D10 منحني بياني نصف لوغاريتمي يوضح القيمة ):٣شكل (

 .مختلفة من أشعة غاما
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 الدلتيازم أما في التجارب التي استخدم فيها الدلتيازم، فقد تم إضافة ثالث تراكيز مختلفة من

 وسط االستنبات وفي فترات زمنية مختلفة قبل التشعيع من  مغ لكل كغ١٦٥ و١١٠ و٥٥هي 

لوحظ أن البقيا الخلوية للخميرة تزداد بشكل طردي مع تركيز الدلتيازم في الوسط  و.وبعده

 .)٤( والشكل )I( الجدول رقم . دقيقة قبل التشعيع٣٠وأن الزمن األمثل إلضافة الدلتيازم هو 

 

 

 
زمن تطبيق 

 لمعالجة بالدلتيازما

  دقيقة٢٠بـ  قبل التشعيع مباشرة بعد التشعيع

الدلتيازم  ركيزت

 كغ/مغ

 

٥٥ 

 

١١٠ 

 

١٦٥ 

 

٥٥ 

 

١٦٥ ١١٠ 

 1011×7.3 1010×2.9 1010×2.1 108×4.5 108×3.75 108×4 متوسط البقيا

 ١١,٨٦ ١٠,٤٦ ١٠,٣٢ ٨,٦٥ ٨,٥٧ ٨,٦ لوغاريتم البقيا

  دقيقة٦٠التشعيع بـ قبل   دقيقة٣٠قبل التشعيع بـ  

الدلتيازم  تركيز

 كغ/مغ

 

٥٥ 

 

١١٠ 

 

١٦٥ 

 

٥٥ 

 

١٦٥ ١١٠ 

 1010×8 1010×6.5 108×9 1012×8.5 1011×6 1011×5 متوسط البقيا

 ١٠,٩ ١٠,٨١ ٨,٩٥ ١٢,٩٣ ١١,٧٨ 11.7 لوغاريتم البقيا

 

        تلفة من الدلتيازم وبأزمان  غري بعد المعالجة بتراكيز مخ٢٥٦ بقيا خاليا الخميرة المشععة بجرعة ):Iجدول (

 .التشعيع مباشرة  قبل التشعيع وبعد) دقيقة ٦٠ ،٣٠ ،٢٠ (مختلفة
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       بعد المعالجة بتراكيـز مختلفـة مـن     غري ٢٥٦ تمثيل بياني لبقيا خاليا الخميرة المشععة بجرعة      ):٤شكل  (

 .ختلفة قبل التشعيع وبعدهالدلتيازم وبأزمان م

 

 أن لحاصـرات الكالسـيوم شـائعة االسـتخدام     (Alya, 2002)قد أوضحنا في بحث سابق ل

عند الحيوانـات المشـععة      أثراً واقياً إشعاعياً     )Deltiazem والدلتيازم   Nifidineيفيدين  نال(

بالتشعيع  المحرض   ،حيث أن معدالت نفوق الحيوانات     .)جرذان (بجرعة مميتة من أشعة غاما    

 مرات بعد المعاملـة بالـدلتيازم       ٨دل  ـ ينخفض بمع  ،اـة غام ـن أشع ـة م ـرعة مميت ـبج

(150 mg/Kg). وبغض النظر عن تركيز ووقت حقنه قبل ، أن الدلتيازموأوضحت التجارب 

بجرعـة  ور التناذرات المرتبطـة بالتشـعيع        يؤخر في حدوث األذية اإلشعاعية وتط      ،التشعيع

 .مميتة

 يلعـب دوراً مشـابهاً   أن أن الدلتيازم يمكن (Floershiem and Bieri, 1990)وقد أوضح 

 تعمل وبشكل رئيسي مـن      Aminothiolsة االمينوثيوالت   فائ ط أن حيث   .Thiols ت  للثيوال



 23

خالل تحييد وتعديل وخلب الجذور الحرة عـن طريـق تشـكيل روابـط ثنائيـة الكبريـت                  

disulfides      كالسيوم عبر الغشاء الخلوي مما ينجم عنـه         إضافة لدوره األساسي في حصر ال

 .بالتالي األثر الواقي اإلشعاعي

             وفي دراستنا العلمية هذه حول األثر الـواقي اإلشـعاعي للـدلتيازم علـى خاليـا الخميـرة                  

S. Cerevisiae ،ظهر للدلتيازم أيضـاً أثـراً واقيـاً     المشععة بجرع مختلفة من أشعة غاما

كغ وبشكل طردي عنـدما     / مغ ١٦٥،  ١١٠،  ٥٥ضيف لوسط االستنبات بتراكيز     إشعاعياً إذا أ  

 نسبة بقيـا الخاليـا    التي تم اعتمادها كونها تخفضGy 256يتم التشعيع بالجرعة اإلشعاعية 

 .(D10 value) %10الشاهدة للقيمة 

 ى أن التشعيع يمكن أن يتسبب بنقص كبير في معدالت االنقسام الخلـوي عـن               إل " أيضا نشير

 لكثير من العمليـات وخصوصـاً        رفع الكالسيوم السيتوزولي المحرض بالتشعيع     طريق تثبيط 

 واالنيببـات الدقيقـة     actinحركية العناصر الهيكلية البنيوية والداعمة مثل حـزم األكتـين           

microtubules   وهكذا فإن الدلتيازم يمارس دوراً كبيراً في إبقاء سويات         .  في حاالت التبرعم

السيتوزولي قريبة من التراكيز الطبيعية في الخاليا المشععة مما يسـمح باسـتمرار             الكالسيوم  

 وبشكل مشـابه    أيضاً، طبيعية حيث قد يكون له    ال هاقريبة من معدالت   الخلوي   االنقسامحوادث  

 للجذور الحرة بأنماطهـا    neutralization وتحييد  دوراً في خلب وتعديل    ،على أنماط أخرى  

 ةوالبرعمحماية للغشاء الخلوي في الخميرة بحيث تستمر حوادث االنقسام          المختلفة مما يؤمن    

 .وزيادة الجمهرة الخلوية

فإنه يثبط أو يقلـل مـن        ،i[+Ca2]من جهة أخرى يمكننا افتراض أن الدلتيازم وبتقليل سويات          

 وبالتالي فإن تشدف الدنا  DNA (DNA fragmentation)ادث نووية على مستوى الـ حو

 . بشكل كبيرال يتفعل
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 نشير إلى أن هذا األثر المالحظ للدلتيازم فـي زيـادة نسـب بقيـا خاليـا الخميـرة                    "أخيرا

S.Cerevisiae   جميع األبحاث المنشورة حول دور الدلتيازم بشـكل         نتائج  المشععة ينسجم مع 

 الخلوية الداخليـة المرتبطـة      األذيات  خاص وحاصرات الكالسيوم عموماً في تثبيط أو تأخير         

 +Ca2 المحرض بفرط الكالسـيوم apoptosisلكالسيوم السيتوزولي وتأخير الموت الخلوي با

overloadالذي يعتبر نقطة البداية في جميع الحوادث التي تعود للموت الخلوي . 
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 :كلمة شكر -٦

 

الذرية لتشجيعه  عثمان المدير العام لهيئة الطاقة إبراهيمنتوجه بالشكر الجزيل للسيد الدكتور 

 . عموماًولوجيةالدائم ودعمه لألبحاث البي

 .إنجاز تجارب هذا العمل في  كما نتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساهم
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