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  : الخالصة-2

  

سرطانات           مهماً تلعب األشعة المؤينة دوراً         ولكن من   . neoplasias في معالجة عدد من ال
داً   ة تحرض    المعلوم جي عًا من    أن األشعة المؤين ًا واس ـ  ا أضرار   طيف  ًا آسور :، تتضمن DNAل

ة، و  ة الجديل سورًا أحادي را  آ ة، وأض ة الجديل صالبية   ثنائي ط ت س، ورواب روتين-DNAر أس . ب
ي                     ورم األول د المعالجة اإلشعاعية لل ال لتطور أورام أخرى بع اك احتم د  . وبالنتيجة يكون هن وق

سرطان                      ة في المرضى المصابين بال ة لألشعة المؤين سمية الخلوي يم ال جرت محاوالت عدة، لتقي
عة  الجين باألش رار الور   . والمع الي األض ل الح ي العم ا ف دم    تتبعن ات ال ي لمفاوي ة ف ة الخلوي اثي

الجين موضعيا بجرعات مجز    )  مريض 29(المحيطي لمرضى سرطانات الرأس والعنق      أةالمع
ا                من األشعة، وذلك قبل وأثناء وبعد انتهاء المعالجة، بواسطة مقايسة النويات الصغيرة في الخالي

ا   . ي أو إشعاعي  لم يتلقى هؤالء المرضى مسبقا أي عالج آيميائ       . المحاصرة انقساميا  تشير نتائجن
دخنين      شواهد الم سرطان وال ى ال ي مرض ة ف ة الخلوي رار الوراثي ستوى األض ى أن م  3(إل

ادة    ). متطوعين 3(آانت أعلى منها في الشواهد األصحاء غير المدخنين         ) عينطومت وسجلت زي
ا      ع زي ة م اء المعالج د انته اء وعن ات صغيرة أثن ى نوي ة عل ا الحاوي واتر الخالي ي ت ة ف دة جرع

  .المعالجة

 Ionizing radiation plays a key role in the treatment of many neoplasias. 

But it is well known that ionizing radiation induce wide specter of DNA 

damages, including SSBs, DSBs, base damage, and DNA-protein cross 

links. As a consequence, a second tumor may be developed after the 

primary tumor therapy. Attempts have been made to evaluate the 

genotoxicity of ionizing radiation in patients undergoing radiotherapy. In 

the present work, the cytogenetic damage present in peripheral blood 

lymphocytes of patients (29 donors) treated with fractionated partial-body 

radiation therapy for Head-and-neck cancer patient was followed before, 

during and at the end of treatment by means of the cytokinesis-block 

micronucleus assay. These patients had no previous chemotherapy or 

radiotherapy. 

Abstract 

Our results indicate that the level of spontaneous cytogenetic damage in 

cancer patients and smokers control (3 donors) were higher than in 

healthy non smoking controls (3 donor). During and after treatment, 

increased of micronucleus cells frequencies were observed with 

increasing treatment doses. 
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  :المقدمة -3

 

  زيوغا صبغية بنيوية، mutagensتحرض األشعة المؤينة وعددًا من المواد الكيميائية المطفرة 
ويكون تصنيف عددًا من .  والتي يكون عددًا منها قابال للكشف على مستوى المجهر الضوئي

، وبالتالي يتطلب المسح الموثوق لها معرفة )Savage, 1976(أنماط هذه الزيوغ معقدًا 
وتشكل هذه الزيوغ األسس لكمية آبيرة من المفاهيم في البيولوجيا . تخصصية وتدريبًا مالئمًا

، والتي لها عددا من االستخدامات العملية في DNA-repairاإلشعاعية ونظريات ترميم الدنا 
، والوراثة الخلوية السريرية Biological Dosimetryالقياس البيولوجي للجرعة : حقول

Clinical Cytogenetics والمراقبة البيئية ،Environmental Monitoring) Heddle, 
  ).Streffer el al. 1998؛ 1990

 "Asymmetrical events"التي يشار إليها عادة آحوادث ال متماثلة (تعطي نسبة من الزيوغ 
) Unstable aberrations" [Buckton,1983; Savage, 1976]"أو زيوغا غير مستقرة 

  بدون عضيات االرتباط chromosome fragmentsفي األجزاء أو الشظايا الصبغية زيادة 
وقد اصطلح على ) . kinetochores و الـ centromeres القسيمات المرآزية(بالمغزل 

. acentric fragments", (AF)"تسميتها باألجزاء أو الشظايا عديمة القسيم المرآزي 
قسم الخلية، من النوى الرئيسية للخاليا البنات، وتشكل نوية تستثنى بعض هذه الشظايا، عندما تن

nucleiصغيرة إضافية ضمن السيتوبالسما، وذلك إما لوحدها، أو باالشتراك مع شظايا أخرى  .
 إما في سيتوبالسما خلية بنت واحدة، micronuclei" (MN)"ويمكن أن تظهر هذه النويات 

  ). Savage, 2000(أو آال الخليتين البنتين 

 على مصدر الشظية المستثناة، أي نمط الزيغ الذي نشأت منه، فإن آال، أو واحدة فقط واعتمادًا
تؤدي الزيوغ، في بعض الحاالت، إلى . من، الخاليا البنات سوف تعاني من الخسارة المورثية

، anaphaseفي الطور التالي ) bridgesجسور (مشاآل ميكانيكية في التباعد أو االنفصال 
 الخلية، بالرغم من أن هذا killوستؤدي هذه الحوادث في النهاية إلى قتل . ذلك فقدان شظيةوآ
يمكن أن ال يحدث حتى تحصل ) الذي يدرس عادة بالتوقف عن االنقسامات " (deathالموت "

  ) .  انقسامات4-2(عدة انقسامات 

 قصيرة clastogenميائية ومع الزمن، إذا آانت جرعة األشعة حادة، أو تمت المعالجة بمواد آي
العمر جدًا، فإن إنتاج أو تشكل النويات الصغيرة يتوقف أخيرا، ويصبح تواترها في الخاليا 

  ) .Savage, 2000) (غير المعالج(الجديدة مماثال لمستوى الشاهد 

من المنطقي التوقع بأنه يجب أن يكون هناك بعض العالقات الرقمية بين الشظايا عديمة القسيم 
وعلى افتراض بأن هذه العالقة . الخلية مع عدد النويات الصغيرة بالخلية المشتقة منها/رآزيالم

، آطريقة interphase مسح النويات الصغيرة في خاليا الطور البيني فقد اقترحبسيطة تماما، 
سريعة، وبديل سهل لتحليل الزيوغ الصبغية في الطور التالي، األآثر صعوبة والمستهلكة للوقت 

)Countryman and Heddle, 1976 ؛Heddle, 1973 ؛Heddle, 1975 ؛Müller and 
Streffer, 1994.(  

 Müller and ؛ Heddle, 1990(الحصول على نتائج صحيحة إلى حدود معينة يمكن 
Streffer, 1994( ضمن سياق مسح اآلثار المطفرة، أو عندما تكون اإلجابة النوعية فقط 
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 النويات الصغيرة مليئًا بالشراك بسبب عدم الحذر ويكون هناك عدد ولكن يكون نظام. مطلوبة
من العوامل التي تتضافر من أجل فك أي عالقة بسيطة بين الشظايا عديمات القسيم المرآزي 

AFوالنويات الصغيرة، مما يجعل إجراء عمل آمي صعب جدًا  )Savage, 2000.(  

  

  :MN والـ AFالعوامل التي تؤثر في العالقة بين 

 تواتر النويات الصغيرة المالحظة المشتقة من تواتر محدد فييمكن تصنيف العوامل التي تؤثر 
  : إلى أربعة عناوين عريضةAFللـ 

 .Production factorsعوامل اإلنتاج    - أ

 Fragment-fate factors عوامل مصير الشظية  - ب

 Cell-kinetic factors عوامل الحرآية الخلوية  - ت

 The time-displacement factorمنية  عامل اإلزاحة الز - ث

   

  :Production factors عوامل اإلنتاج -أ

  :Fragment originمصدر الشظية ) 1

يالحظ بعد تأثير األشعة المؤينة عددًا صغيرًا جدًا من النويات الصغيرة المشتقة من تخلف آامل 
ة الالمتماثلة الصبغيات، وتأتي معظم النويات الصغيرة من الزيوغ الصبغية البنيوي

Asymmetrical Structural Aberrations . وعلى النقيض من ذلك، يبدو أن معظم
وقد أثبت ذلك من خالل تطبيق مسابر . النويات الصغيرة التلقائية تظهر من آامل الصبغيات

 ,Degrassi, and Tanzarella( للنويات الصغيرة kinetochore-specific probesنوعية 
وذلك باستعمال )  Tucker and Eastmond ؛ Fenech and Morley, 1989  ؛1988

  . FISH تقانة التهجين المتألق في الموضع

ويوجد نمط واحد من النويات الصغيرة ولكن أنواعًا عديدة من الزيوغ الصبغية يمكن أن تساهم 
  . AFمرآزي األنماط الرئيسية للزيوغ التي تنتج شظايا عديمة القسيم ال) 1(يلخص الشكل . فيها

يؤدي فقدان الشظايا إلى عدم استقرار مورثي وفي النهاية إلى موت الخلية؛ ويمكن أن يطال  
 ما يكون هناك أآثر من زيغ واحد ونظرا ألنه غالبًا. هذا إما إحدى الخاليا البنتين أو آالهما

ع الذي سيسيطر وسوف يعتمد النو. بالخلية، فإن احتمال أن تتأثر آال الخليتين البنتين يتزايد
على نوع الخاليا المستخدمة، وعلى المرحلة التي آانت تقع بها الخلية في الدورة الخلوية عند 

تستطيع األشعة المؤينة أن .  المستخدمclastogen، والـ clastogenالتعرض للعامل الـ 
 الـ تحرض جميع أنماط التغيرات البنيوية، ولكن الغالبية العظمى من المواد الكيميائية

clastogen  ،األنماط الصبيغية  تغيراتتنتج بشكل رئيسيالمحرضة لألذى chromatid-
typesفقط  . 
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 عبارة عن مرآب، يحتوي على شظايا من أآثر من صبغي fragmentsتكون بعض األجزاء  
وهكذا فإن مدى الخسارة الوراثية تختلف بشدة، ويمكن . واحد، بينما يكون بعضها اآلخر بسيطًا

  .تؤثر على آال الخليتين البنتين، أو على واحدة فقطأن 

  

  

 في تشكيل  (AF)الزيوغ الصبغية البنيوية الرئيسية التي تساهم بها الشظايا عديمة القسيم المرآزي : 1الشكل 
يوضح المخطط أيضًا تلك التي تنتج معقد أو مرآب شظايا، أي المؤلفة من قطع . (MN)النويات الصغيرة 

segmentsميكانيكية في ) انفصال(صبيغي واحد، وأيضًا تلك التي تنتج مشاآل تباعد / أآثر من صبغي من
  ).Savage, 2000 (anaphaseفي طور التباعد ") bridges جسور ("

  

  :MN Generation تولد النويات الصغيرة -2
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نوى من ال) أو تعزل( التي تستثنى AFتستطيع األجزاء أو الشظايا عديمة القسيم المرآزي 
وهكذا فإن االنقسام الخلوي هو شرط ضروري لظهورها، . البنات أن تنتج النويات الصغيرة

ويكون تزايد تواتر النويات الصغيرة متوقعا مع الزمن بعد المعالجة آلما زاد عدد الخاليا 
وبالتالي  . mitosis  التي ستمر عبر الطور االنقسامي aberration-bearingالحاملة للزيوغ 

 غالبا ما ال تكون هناك إمكانية لكشف النويات الصغيرة، بعد تعريض الخاليا غير القسومة فإنه
وسوف تتضاعف الشظايا عديمة القسيم المرآزي التي تتضمنها . أو التي تنقسم ببطئ شديد

، وإذا انقسمت الخلية ثانية، فإنها ستنتج  محصوًال S-الخاليا البنات مع بقية الجينوم خالل الطور
 .نيًا من النويات الصغيرة، وهكذا يزداد التردد المالحظثا

وآما سبق ذآره، فإنه ال يمكن بالضرورة لفقدان الشظية وال لمشاآل التباعد الميكانيكية في 
، )بالرغم من أن األخيرة تحول دون االنقسام الالحق(الطور الطليعي، أن تقتل الخلية مباشرة 

 AF-bearingاليا الحاملة للشظايا عديمة القسيم المرآزي  وعليه فإن عددًا قليال فقط من الخ
تنقسم مرة ثانية أو ثالثة قبل التوقف المؤدي إلى اإلنتاج المستمر، ولكن المنحدر في نهاية 

 .األمر، للنويات الصغيرة لبعض الوقت بعد المعالجة

  relativeالنسبي  و absoluteالمطلق : رينواتيختلف، في معظم األنظمة الخلوية، آال من الت
وبناء على .   عند عبور الخلية للدورةprimary aberrationsلمختلف أشكال الزيوغ األولية 

سوف يتقلب أيضًا مع الزمن بعد ) ومن ثم النويات الصغيرة( المستثناة AFذلك، فإن توليد الـ 
، clastogens مواد المحرضة لألذىويجب هنا التذآير أيضًا بأنه مع معظم ال. المعالجة

وبخاصة الكيميائية، يمكن أن تحرض على ظهور آمية إضافية من الزيوغ األولية في 
وهذه أيضا .  غير مستخدمةlong-livedاالنقسامات المتأخرة من األضرار التي تبقى طويال 

   . MN لـ  AFسوف تسهم بـ

  

  Fragment-fate factorsعوامل مصير الشظية  -ب

في النواة البنت  AFالشظية عديمة القسيم المرآزي  تضمين يةاحتمالإذا افترضنا أن  -1
احتمال االستثناء  فإن ).probability of included (PI)) Savage,1988 هي المتشكلة

probability of exclusion يكون  هذه الشظايا من النوى البنات PE = (1.0 - PI ) . 
عامة، فإن النويات الصغيرة عندئذ سوف تتشكل  ، الذي يبدو أنه الحالة الPI < 1.0كون تعندما 

 = PIوال توجد بيانات عن حالة يكون االستثناء فيها  . في االنقسامات المتعاقبة آما شرح سابقا
0.  

هل : PI التساؤل واإلجابة حول احتمالية التضمين بويبقى هناك عدد من األمور التي تستوج
 ضمن typeإنه يختلف بين نمط الخاليا " . ال"هي ثابتة؟ يكون الجواب في بعض الحاالت هو 

، وبين مختلف األنواع )[Savage,1988]األرومة الليفية مقابل اللمفاويات  (speciesالنوع 
، وعن cell ageوهناك نقص آبير بالمعلومات عن تأثير عمر الخلية . لنفس النمط الخلوي

، أو fragment-sizeشظية ، وعن حجم الkaryotype compositionتكوين النمط النووي 
  .fragment numberعدد الشظايا 

هناك بعض .  المستخدم؟، هل هناك اعتماد على الجرعة؟clastogenهل هناك تأثر بالـ 
  .البيانات التي تشير إلى تناقص الشظايا المستثناة مع زيادة جرعة األشعة المؤينة
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 العقاقير المستخدمة التي تتداخل مع  بأي منPI، واألهم، هل تتأثر احتمالية التضمين أخيرًا
؟  concomitant cytokinesisحبة للسيتوآيناز ا، والمصcytoskeletonالهيكل الخلوي 

والتي تستخدم ) Fenech and Morley,1985, 1986(ب -على سبيل المثال السيتوشاالزين
 )  الجسمالنشوء والتمدد ضمن (التمديد/حاليا بشكل عام من التغلب على مشكلة التولد

generation/dilution.  

  .Sister-fragment separationتباعد الشظايا األخوات  -2

قبل ( Chromosome-type من النمط الصبغي AFتكون الشظايا عديمة القسيم المرآزي 
 من AF، في حين أن الـ pairedعادة متزاوجة أو مضاعفة ) pre-replicationالتضاعف 

مزيجا، ولكن مع ) post replicationبعد التضاعف  (chromatid-typeالنمط الصبيغي 
ولقد افترض، وبخاصة من أجل األعمال النظرية، ). 1الشكل  (singleرجحان للشكل المفرد 

 آوحدة مقترنة MNأن جميع الشظايا المتزاوجة تحتفظ بالتصاقها، وتنتقل إلى الـ 
)Braselmann el al, 1986 ؛Carrano, and Heddle,1973؛Wakata and Sasaki, 

البيانات األحدث من أنواع محددة تشير أن هذه الحالة يمكن أن ال تكون هي العامة ). 1987
)Das and Sharma, 1987( وهكذا فإنه في بعض األنظمة، يمكن أن تنشأ أحيانًا نويتين ،

  .   واحدة مقترنةAFصغيرتين من 

  :Fragment coalescence التحام أو اندماج الشظايا -3

 الخلية فإن احتمال أن نوية صغيرة واحدة يمكن أن تحتوي على عدد من / AFعندما يزداد عدد 
AFيمكن أن تؤدي الحرآة السيتوبالسمية حول المغزل االنقسامي إلى تشكل .  يزداد أيضًا

وهكذا فإنه في حالة .  مما يعزز من هذه االحتماليةAF حيث تتراآم الـ vortexesدوامات 
وقد أشار عدد من .  ينخفضAF : AM 1:1، فإن أي clastogenات العالية من الـ الجرع

الباحثين إلى ندرة الخاليا متعددة النويات الصغيرة، وإلى وجود نزعة إلى تحت توزع للنويات 
 .الصغيرة بين الخاليا البنات أثناء االنقسام

  

  :Cell-kinetic Factors  عوامل الحرآية الخلوية -ت

  .ديدالتم) 1

من . "Once an MN, always an MN"حالما تتشكل النوية الصغيرة، فإنها تصبح دائمة 
أجل اعتبارات تطبيقية فإن النويات الصغيرة عندما تتشكل فإنها لن تزول لفترة طويلة، حتى في 

وحتى النويات الصغيرة، في معظم الحاالت، نفسها ال . الخاليا التي فقدت مقدرتها على االنقسام
التكثف الصبغي "تنقسم، وحتى عندما تكون موجودة أثناء االنقسام، فإنها تظهر عرضيا ظاهرة 

ونظرًا ألنه ). premature chromosome condensation) PCC  غير الناضجالمبكر
، فإن عددًا ) إنقسامات4-1 ~( مدة حياة محدودة AFيكون لجميع الخاليا تقريبًا التي تحمل 

 يتم انتاجه، والخاليا التي تحملها ستصبح قريبًا خارج النمو أو النضج MNـ محدودًا فقط من ال
out-grown أو غير منتجة للشظايا عديمة القسيم المرآزي " طبيعية" للخاليا بواسطة ،non-

AF producing أو بإنتاج خاليا بدون نويات صغيرة ،non-MN bearing والتي سوف ،
  .MN/cellتمدد باطراد تردد الخاليا 
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 مع الزمن بعد المعالجة "dilution" إزاء التمديد "generation"هذا الصراع بين التوليد 
، وهو yield-time curve في منحني اإلنتاج مع الزمن  "humped"يؤدي إلى تحدب  

 Roberts et ؛Brock and Williams, 1985(الشكل الذي يعتمد بدرجة آبيرة على الجرعة 
al., 1986   .(عني أنه غالبا، ليس هناك تردد فريد للنويات الصغيرة الذي يمكن وضعه هذا ي

وبناء عليه، ونظرًا ألن . مقابل الجرعة المقدمة، مع شك محتوم في شكل أي منحني جرعة أثر
آال من معدل التوليد والتمديد يتأثر بالعوامل الحرآية، فإنه ال يمكن االعتماد ال على قمة التردد، 

وهذه المشكلة مألوفة بشدة لمن يحاول التقييم الكمي . الدمج لقياس الضرروال على منطقة 
 ,chromatid-type aberrations) Savage and Papworthللزيوغ من النمط الصبيغي 

1991.( 

 

  Mitotic delay and perturbationاإلعاقة االنقسامية واالضطراب ) 2

وتعتمد أهمية هذا األثر على آل . جاه االنقسامات التقدم المنتظم للخاليا باتclastogenيفسد آل 
ومن البديهي أن معدالت الخاليا المتغيرة . من الجرعة، الزمن، وربما طور الدارة الخلوية

وانتظامها سيؤثر حتمًا عوامل مثل التوليد والتمديد وهذه، من خالل تغيير مزيج الخاليا 
 ,Savage(د النويات الصغيرة المالحظة الموجودة في العينة المدروسة، سوف تؤثر على ترد

2000( 

  ."Interphase "deathالموت في الطور البيني ) 3

يعادل،  فشل الخلية بالوصول إلى االنقسام بعد المعالجة، إلى درجة ما، الموت الخلوي المبرمج 
"apoptosis" علما بأن مصطلح الموت الخلوي المبرمج يحتفظ به من أجل الموت في الطور ،

فليس بالضرورة للموت .  لبيني عالي الخصوصية والذي يتمتع حيوية جزيئية محددةا
االنترفازي، آمصطلح عام، أن يتضمن انقطاع أو توقف النشاط الفيزيولوجي أو التفسخ 

degenerationالنووي .  

 ، وتظهره أيضًاclastogens هو الشكل المألوف للمواد الكيميائية الـ في الطور البيني،الموت 
). على سبيل المثال اللمفاويات غير المحرضة(بعض أنماط الخاليا بعد تأثير األشعة المؤينة 

ويمكن . وإذا آان ذلك واسع االنتشار فإن تخفيضًا حادًا في إنتاج النويات الصغيرة سوف ينتج
 أن ال تكون هذه الظاهرة عشوائية، وتتأثر فقط بأطوار التطور، وهكذا فإن بعض االنحراف في

  . يمكن أن يحصلAFمنشأ الـ 

 

  The Time- displacement Factorعامل اإلزاحة الزمنية  -ث

يحتمل أن هذا العامل هو األآثر ترددا في الدراسات عندما تجرى عمليات المقارنة الكمية بين 
  ).MN) Savage, 1989 والـ AFالـ 

زمن قصير من المعالجة عادة بعد (يحدد تردد الزيوغ الصبغية خالل نقطة زمنية محددة 
، بينما يكون التردد  المالحظ "instantaneous"تعطي متوسط التردد اللحظي ) بالكولساميد

 اعتمادا على العدد التراآمي "running "للنويات الصغيرة هو المتوسط الجاري 
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cumulative  للنويات الصغيرة الناشئة عن جميع االنقسامات السابقة لزمن اإلعتيان 
sampling.  

 من running-mean، والمتوسط الجاري  instantaneous-meanواآلن، المتوسط اللحظي 
تكمن إحدى االختالفات المثيرة . ، وال تكون المقارنة سهلة.الناحية الرياضية تكون مختلفة آليًا

هذا في أن االعتيان المتعاقب، والتقلب الكبير المالحظ في السابق يكون مثبط آليا في التالي، و
  .  والنويات الصغيرةAFما من شأنه أن يقطع يلغي أي عالقة متبادلة بين 

  
يستخدم قياس تردد النويات الصغيرة في لمفاويات الدم المحيطي البشري بشكل واسع في علم 

، cytogenetics وعلم الوراثة الخلوية molecular epidemiologyالوبائيات الجزيئي 
ضرار الصبغية في المجموعة البشرية المتعرضة للعوامل السامة وذلك لتقييم وجود، ومدى األ

 or bearing a، أو للحصول على مظهر الحساسية الوراثية genotoxic agentsوراثيا 
susceptible genetic profile) Fenech et al, 1999 .( آما وتطبق هذه التقانة بنجاح

  genomeير على ثباتية أو استقرار الجينوم لتحديد عوامل الحمية والوراثة التي تؤثر بشكل آب
)Kimura et al, 2004 .( ساهمت الفعالية العالية والتكلفة المنخفضة لتقانة النويات الصغيرة

 من أجل الدراسات في biomarkerعلى نجاخ انتشارها عالميا وتبني هذا المعلم الحيوي 
  ).Bonassi et al, 2005( ألضرار الجينوم in vivo وفي الحي in vitro الزجاج 

 chromosomeوآما سبق ذآره، فإن النويات الصغيرة تنشأ من شظايا الصبغيات 
fragmentsات خالل  أو من الصبغيات الكاملة  التي لم يتم تضيمنها في نوى الخاليا البن

 يكون تشكل النويات الصغيرة في الخاليا المنقسمة نتيجة للتكسر). 2الشكل (االنقسام النووي 
-mis أو الترميم الخطأ unrepaired بسبب عدم ترميم chromosome breakageالصبغي 

repaired ألضرار الـ DNA أو نتيجة للـ ،malsegregation بسبب العجز أو القصور في 
يمكن لهذه الحوادث أن تحرض بواسطة اإلجهادات . mitotic malfunctionاالنقسام الفتيلي 

، أو aneugens أو clastogens، أو التعرض للعوامل الـ oxidative stress التأآسدية 
 cell cycle checkpoint في نقاط التفتيش للدارة الخلوية genetic defectsالعيوب الوراثية 

 في المواد المطلوبة أو deficiencies، وآذلك أيضا عن النقص DNAأو مورثات ترميم الـ /و
 وآلية فصل الصبغيات DNAي استقالب الـ  فcofactorsالضرورية آعوامل مساعدة 

chromosome segregation) Kimura et al, 2004 ؛Umegaki and Fenech, 
؛ Crott et al, 2001؛ MacGregor, 1990؛ Rajagopalan et al, 2004؛ 2000

Fenech, 2005 .( تستطيع جميع هذه الحوادث أن تشكل النويات الصغيرة عبر إعادة ترتيب
 gene، أو تغيير التعبير المورثي chromosomal rearrangementsالصبغيات 

expression أو عبر تبدل الصيغة الصبغية ،aneuploidy اآلثار المترافقة مع نمط عدم ،
؛ Rajagopalan et al, 2004(االستقرار الصبغي غالبا ما تالحظ في حالة السرطان 

Fenech, 2002 ؛Fenech et al, 2003 ؛Ames and Wakimoto, 2002(  
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 صورة مجهرية لخلية ثنائة النوى (B) . تكسر الصبغيات أو فقدها- تشكل النويات الصغيرة(A): 2الشكل 
  /http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/uk)(تحتوي على نوية صغيرة 

 
. طانيدعم عدد من المالحظات وجود ترافق بين تحريض النويات الصغيرة وتطور السر

 في مرضى biomarkerالتردد العالي لهذا المعلم الحيوي ) I: وتتضمن أآثر اإلثباتات
-cancerالسرطان غير المعالجين وفي األشخاص المتأثرين الميالين خلقيا لإلصابة بالسرطان 

prone congenital diseases على سبيل المثال متالزمة بلوم Bloom syndrome أو 
وجود ) II؛ )Fenech, 2002 ؛ ataxia telangiectasia) Kimura et al, 2004األتاآسيا 

، المستخدمة آمعلم oral mucosaتردد مرتفع للنويات الصغيرة في الغشاء المخاطي للفم 
 chemoprevention) Van Schootenحيوي بديل للسرطان في االختبارات السريرية  الـ 

et al, 2002(  ؛III (لعوامل السامة وراثيا المحرضة للنويات الصغيرة الترافق الموجود بين ا
genotoxic MN-inducing agents وقابلية التسرطن carcinogenicity على سبيل ،

؛ و )Bettega et al, 2003؛ Chang et al, 1997(المثال األشعة المؤينة وفوق البنفسجية 
IV (أو الحمية بتناول مواد غذائية /والعالقة العكسية بين تردد النويات الصغيرة وترآيز الدم و

، وحمض E، الكالسيوم، الفيتامين folateمحددة مترافقة مع تخفيض خطورة السرطان، مثل الـ 
 المعتمد على –البرهان اإلضافي ). nicotinic acid) Fenech et al, 2005النيكوتين 

 chromosomalية  والتجريبي الموجود بين الزيوغ الصبغmechanisticاالرتباط الميكانيكي 
aberrations والنويات الصغيرة )Fenech et al, 1999؛Fenech, 2002  (– جاء من 

، والتي أظهرت في )cohort studiesدراسات المجموعات (نتائج الدراسات الوبائية الحديثة 
معظم الحاالت أن تردد الزيوغ الصبغية في لمفاويات الدم المحيطي لألفراد األصحاء هي 

 Bonassi؛ Hagmar et al, 1998؛ Hagmar et al, 1994(تنبؤ لخطورة السرطان  بمثابة
et al, 2000 ؛Hagmar et al, 2004 ؛ Rossner et al, 2005 .( وقد درس الترافق

المحتمل لتردد النويات الصغيرة في الخاليا اللمفية مع خطورة السرطان في وقت مبكر في 
، )Hagmar et al, 1998؛ Hagmar et al, 1994(ية دراسة المجموعات السويدية واإليطال

ومع أنه ال يمكن وضع استنتاجات حاسمة من هذه الدراسات بسبب العمر الشاب لهذه 
  ). سرطانات مميتة9 حالة سرطان و 18(المجموعات والعدد الصغير للحوادث 

  
رح  صغيرة    ) Heddel ) 1973   اقت وى ال ة إحصاء الن ة  Micronuclei طريق ة  ، آطريق  بديل

ريعة       سيطة وس ة ب ي تقان سامي وه ور االنق ي الط صبغية ف وغ ال اس الزي وى  . لقي ضمن الن وتت
وراثي               دت من المجموع ال ة فق واد وراثي سام        Genomeالصغيرة م اء االنق ة أثن  Mitosisللخلي

ر           . بعد أن اشترآت  في تشكيل زيوغ  صبغية         ى جزء صبغي واحد أو أآث ويمكن أن تحتوي عل
سيم المرآزي    من األجزاء ال    ة الق أو ) (Acentric chromosome fragmentsصبغية عديم
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سامي   (على صبغي آامل أو أآثر   Mitoticبواسطة تداخل العوامل المحرضة مع المغزل االنق
Spindle apparatus    ا ى آليهم ى عل  Viaggi et al. 1995;  Nusse et al.1994( ، أو حت

(Huber et al. 1996 ; . وتشير نتائجKeshava et al (1995)      ين ر ب اط آبي إلى وجود ارتب
صبغية   رار ال ا      Chromosomal damageاألض صغيرة والخالي وى ال طة الن ة بواس المقاس

وغ صبغية     ى زي صغيرة مع         Aberrant cellsالحاوية عل وى ال سبة ظهور الن رتبط ن ا وت ، آم
ة   سامي     Cytotoxicityالسمية الخلوي دليل االنق شي . MIالمقاسة بال ائج  وت  Walker et alر نت

 .إلى أن النوى الصغيرة المحرضة إشعاعيا لها نفس الخواص البنيوية للنواة األصلية (1996)
ـ                      في   DNAيستخدم قياس النوى الصغيرة في عدد من التطبيقات آدراسة انتقال أضرار ال

ات الخ    ف المنظوم ى مختل عاعي عل ر اإلش ة الخط ة، ودراس دارات الخلوي ف ال ة مختل ل (لوي مث
ودراسة أخطار التعرض لألشعة    ) األنسجة الجنينية، أو األنسجة الطبيعية في المعالجة السرطانية       

في المعالجة اإلشعاعية   Predictive assayآما تستعمل آمقياس تنبؤي . وللمواد الكيميائية معا
يم التعرض اإلشعاعي     ة لتقي .  [Frenech et al.1993; Vral et al. 1994]وآطريقة بيولوجي

ا                       ستنبتات الخالي صغيرة في م وى ال سبة ظهور الن آما وجد في دراسة تأثير العوامل البيئية أن ن
 .(Berces et al, 1993 )اللمفية للدم المحيطي لإلنسان تزداد مع تقدم العمر 

شعيع                     د ت ة بع ا الخلوي ر، مع البقي شكل آبي وى صغيرة، ب ى ن      ويتعلق عدد الخاليا الحاوية عل
ا في الوسط الزجاجي     الخ  ,in situ [ Streffer and Mullerأو في األورام    in vitroالي

رحم     . [ 1993 ق ال سرطان عن صابين ب راد الم ى األف ة عل ات العالمي رت الدراس د أظه فق
Cervical cancer    ا ابة باللوآيمي ضاعفا لإلص را م اك خط ة  Leukemiaأن هن د المعالج بع

وتبين أيضا أن نسبة النوى الصغيرة المحرضة بأشعة  . [kleinrman et al. 1989]اإلشعاعية 
X  في خاليا األشخاص المصابين بتناذر داونDown’s Syndrome (Trisomy-21)   تكون

ًا مع      . ضعف نسبة تحريضها في الشاهد     صبغية يكون مرتبط وغ ال ومن المعروف أن تشكل الزي
. ازنة أو غير متوازنة أو قطع صبغية       بعض أنماط السرطانات التي تتضمن انتقاالت صبغية متو       

وغ                  اط الزي ة الجسمية، وأنم صبغية في الخلي إن التشابه الكبير بين تحريض األشعة لألضرار ال
وى                    صبغية والن وغ ال الصبغية  المرافقة  لألورام الخبيثة، يجعلنا نعتقد بأن تحريض األشعة للزي

 ;  [ 1985م بعد المعالجة اإلشعاعيةالصغيرة يمكن أن يكون على ارتباط مع خطر تطور األورا
 Wolf and Carrano 1986 ; kleinrman et al. 1989 [.  

  
 تخميل : مثل بيولوجيًة أن تحدث آثارًاDNAتستطيع األشعة المؤينة التي تحرض تخرب الـ 

ومع ذلك، فإنه في حاالت . neoplastic وعمليات التحول الورمي cell inactivationالخلية 
التأشيب (كون الخلية قادرة على تعديل الضرر باستخدام وسائط آليات الترميم األنزيمية محددة، ت

وقد طبقت تقانات ). homologous and illegitimate recombinationالمتماثل والشاذ 
، تشكل الزيوغ clonogenic survivalبيولوجية مختلفة مثل البقيا بتشكيل المستعمرات 

، بعد تحريض األشعة للضرر،  لتقييم الحساسية repair capacityيم الصبغية، ومقدرة الترم
  .اإلشعاعية الفردية في الزجاج

 للمعالجة adverse غير مالئمة  جانبيٍةآثاٍرمن مرضى السرطان  % 7-5ور حوالي يط
االرتكاسات اإلشعاعية السريرية "اإلشعاعية ضمن منطقة المعالجة، والتي يشار إليها بـ 

clinical radiation reactions " وتتضمن آثارًا حادًة، وآثارًا متأخرًة، وتحريض سرطان
)Twardella and Chang-Claude, 2002 .( ولقد افترض بأن حدوث وحدة هذه

 geneticتتأثر بشكل رئيسي بالقابلية الوراثية لألشعة ) reactionsالتفاعالت (االرتكاسات 
susceptibility to radiation) Popanda et al., 2003 .(باإلضافة إلى ذلك، فإن و

 hypersensitivity المترافق بفرط الحساسية ،genetic disordersاالعتالل الوراثي 
 Ataxia المرافقة العتالالت الـ NBS والـ ATMمورثة الـ  الطفرات في(للمعالجة اإلشعاعية 

Telangectasia، و الـ Nijmegen breakage syndromesتوحي بأن ) لسل على التس
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 في DNAوبناًء عليه، فإن توصيف ترميم الـ .  تكون متورطةDNAآليات ترميم الـ 
 cytokinesis blockedاللمفاويات بواسطة النويات الصغيرة باإلعاقة السيتوآينازية 

micronucleus وتقانة alkaline single-cell microgel electrophoresis (comet) 
assaysن طريقة مناسبة لتقييم الحساسية اإلشعاعية الفردية في الزجاج  يمكن أن تكوin vitro .  

  
على الرغم من موضعية المنطقة التي يتم تشعيعها، أثناء المعالجة اإلشعاعية،              أنه   ،نجد مما تقدم  

ذا  البحث        ولذلك آان الهدف من وراء       . اآلثار الضارة يمكن أن تنال مناطق أخرى       فإن إجراء ه
سرطانات                   ضرار  هو تقصي األ   واع ال بعض أن ة الناتجة عن تعرض المصابين ب ة الخلوي الوراثي

دة من                            واع جدي ر في  تحريض أن ذه األضرار من أث ا له ة، لم ة مختلف لجرعات اشعاعية عالجي
ع              و.  وبخاصة السرطانية منها   األمراض دفعنا لرف أنه إن ي إن معرفة نوع الضرر الحاصل من ش

  .شعاعيا ومحاولة خفض العوامل المؤهبة للتسرطنالمتابعة الصحية للمعالجين إ
  
  
  
  

: المواد والطرائق-4 
  

  :  المحاليل و المواد المستخدمة-4-1
  :المواد التاليةاستخدم في إنجاز هذا العمل 

 ).ألمانيا Chromosome medium B) - biochrom وسط زرع صنعي آامل -1
 ).ألمانيا 10µg/ml in PBS)) (  - biochromآولشيسين  -2
 cytoshalsin-Bب -سيتوشاالزين -3
 ). ألمانيا biochrom -   ((1/250)تربسين بودرة  -4
 ).  ألمانيا- Merck( ملون غيمزا  -5
 ). ألمانيا-Riedel  (آلوريد الصوديوم  -6
 ).انكلترا BDH - (سيترات ثالثية الصوديوم  -7
 ).  ألمانيا- Merck( فوسفاتات ثنائية الصوديوم  -8
 ). ألمانيا- KH2PO4 )Merck  الحامضية فوسفاتات أحادية البوتاسيوم -9

 ).انكلترا NaCl  )  - BDH آلوريد الصوديوم -10
  ) ألمانيا- Merck(  حمض الخل الثلجي -11
  ). ألمانيا- Merck(  إيتانول مطلق -12
  

  :   تحضير المحاليل-4-2  
رات  غرام من سيت0.32، غرام من آلوريد البوتاسيوم0.336( محلول الصدمة الحلولية  -1

 ). مل ماء مقطر100ثالثية الصوديوم 
حمض الخل :  مزيج من اإليتانول أو الميتانول 1:3 محلول آارنوا: ( محلول التثبيت -2

 .)الثلجي
 . مل ماء مقطر40 مل حمض الخل الثلجي و 60%: 60حمض الخل  -3
 .مل/ مغ0.01بترآيز نهائي : الكولشيسين  -4
  سيتوشاالزين -5
  
  : األدوات-4-3  
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  .ية بالستيكية معقمةأنابيب مخروط .1
  . مل معقمة10  و5ممصات  .2
 .مل معقمة 3ممصات بالستيكية سعة  .3
  .  نظيفةشرائح زجاجية مجهرية .4
سعة     .5 ة ال ى    5من   :  ممصات متبدل ر  25 إل ى    20 من    ، ميكروليت ر 100 إل   من ، ميكروليت

  .  ميكروليتر500 إلى 100
 .حوامل شرائح زجاجية مجهرية  .6
  

  : العمل على األجهزة المشار إليها في الجدول التاليتم: خدمة التجهيزات المست-4-4

  المواصفات والشرآة المنتجة  اسم المادة

TelStar                              أسبانيا  خيمة زرع عقيمة

 فرنسا                               Jouan  معقمة جافة

ابريطاني                              Astell  صاد موصد 

 ألمانيا               InCO2 memmert  حاضنة

Eppendorf 14500 rpm      ا ألماني  مثفلة  

Sartorius - A 210 P  ) غرام(o,ooo1  ميزان الكتروني رقمي    ا        ألماني

Leica DMLB                   ألمانيا  مجهر مع نظام تضاد األطوار 

Olympus                      اليابان  طوارمجهر مع نظام تصوير ضوئي وتضاد األ 

WPA: England                 إنكلترا  مقياس حموضة 

Assistent - Reamix : 2789 لماني اأ  هزاز أنابيب مخبرية  

Electrothermal: England  إنكلترا   لوحة تسخين آهربائية قابلة للضبط  

Grand                                 إنكلترا  حمام مائي قابل للضبط بشكل دقيق

Eppendorf  5000 rpm       ألمانيا  مثفلة مبردة  

  
 
  
 
  : اإلعتيان-4-5

ى  ة عل ت الدراس ضًا29أجري قب  مري رأس أو العن ين  (سرطان ال ارهم ب  82-11تراوحت أعم
ًا ط )عام عاعية فق ة اإلش ابقة  و ، الخاضعين للمعالج ة س دون أي معالج ع(ب ة إش أو /اعية ومعالج
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ووي بدمشق        ) معالجة آيميائية  سيق مع إدارة          . وذلك في مشفى الطب الن ة التن م في البداي حيث ت
ل    ذا العم از ه ة إلنج ساعدة ممكن ل م شكورة آ دت م ي أب ووي، الت شفى الطب الن ان . مست م آ ث

 الهدف من العمل، وفي حال الموافقة آانت تجرى           ، أو ذويه  ،عناصر المخبر يشرحون للمريض   
ًاعملي شرح الحق ا سي ق م ان وف ن  . ات اإلعتي ات م ات المرضية عين ب العين ى جان ا درس إل آم

رعين األصحاء   ن المتب ة م دخنين، و3مجموع ر م رع3 غي دخنين متب ارهم ين، م ط أعم  متوس
ي      دون تعرض مهن قريب من متوسط أعمار المجموعة المصابة بالسرطان والمعالجة باألشعة، ب

  . أو الطبية/ سواء البيئية وgenotoxic agentsللعوامل السامة وراثيا 
دول  ر الج ل1ويظه ة مث ة الدراس واص مجموع ان :  خ ة، ومك دخين، المهن ادة الت ر، ع العم

  .  السرطان، والتي جمعت من السؤال المباشر للمرضى، ومن سجالت المستشفى
  
شفى الطب   في م للمرضىتؤخذ عينات الدم المحيطي بشـكل عقيم من وريد الساعد            ووي، ست   الن

واء             7-5 حيث يتم سحب من      الدم،بواسطة إبرة خاصة لسحب       مل ضمن أنابيب مفرغة من اله
د تلقي      .  تحوي على هيبارين الليثيوم معقمة و   مل 10-7سعة   دء المعالجة، وبع ل ب ، ¼ وذلك قب
ررة لكل مريض           ¾ ،  ½  ة المق ى          . وآامل الجرعة اإلشعاعية العالجي ل إل ات تنق م آانت العين ث

  .لتجرى عليها األعمال الالحقة)  ساعات3خالل فترة زمنية ال تتعدى ( الهيئة مخابر
  
  : استنبات لمفاويات الدم المحيطي-6 -4
  

  مع إجراء بعض التعديالت عليها،  Seabright، Frank N اعتمدنا في عملنا على طريقتي 
  : استنبات لمفاويات الدم المحيطي آما يليتتلخص طريقةو

 مل وسط 10ل أنبوب حاوي على   ميكروليتر من الدم المحيطي لك500يضاف حوالي  .1
، هيبارين،يشتمل الوسط على سيروم جنين البقر( Chromosome B آامل صنعي زرع

  ).محرض انقسامي، صادات حيوية
 ثم تحضن ،تتم عملية اإلستنبات بشكل عقيم تحت خيمة عقيمة ذات ضخ هوائي شاقولي .2

 لكل يستنبت(  درجة مئوية 37حاضنة بدرجة حرارة لا ساعة في 72 لمدة األنابيب
 ). أربعة انابيبمريض

 .CO2من غاز % 5 م وبجو من الهواء يحتوي على37oحضنت الخاليا بالدرجة  .3
بترآيز  (cytochalasin Bالسيتوشاالزين ب من بداية الزراعة،  ساعة 44بعد  أضيف .4

 .افية ساعة إض28، وترآت الخاليا لتنمو لمدة )4µg/mlنهائي 
 دقيقة/ دورة1500 دقائق بسرعة 10 مدة جمعت الخاليا وثفلت .5
 ثم ثبتت الخاليا بمزيج ، مبرد وM/ KCl 0.05ملحي منخفض التوتر  عولجت بمحلول .6

 .حمض الليمون/  ميتانول1: 3
نقطت الخاليا على صفائح زجاجية نظيفة ومبردة مسبقا، وجففت بالهواء، ثم لونت بحلول  .7

 . دقائق10لمدة من ملون غيمزا % 5
 خلية ثنائية النواة محافظة بشكل جيد على السيتوبالسما 500درس لكل نقطة تجريبية  .8

 .400Xوذلك باستخدام مجهر أبحاث بتكبير 
  

  :ةاعيشعاإلالمعالجة  -7 -4
از   تخدام جه عاعية للمرضى باس ة اإلش ت المعالج  ,60Co γ-rays )Teraton 780 أجري

Canda(    75-70، بمعدل جرعة cGy/   02وتراوحت الجرعة من    . دقيقة بدرجة حرارة الغرفة-
دار   08 ة بمق زاء يومي ى أج سمة عل ري، مق راي2 غ وم/ غ ـ .ي رات5، ول دة / م بوع لم  4-2أس

  .أسابيع
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  :تحضير ملون غيمزا - 8 -4
يحضر    : يحضر وفق الطريقة التاليةGiemsa Stainملون غيمزا

  KH2PO4  تي مل محلول موقي فوسفا97 مل ملون غيمزا إلى 3
1.7gr KH2PO4/500 distilled water, PH = 6.8).(  

  
  
  

 
 :النتائج -5
  

آما سبق وأن بينا في الدراسة المرجعية، فإن األبحاث المنشورة، حول الحصول على خاليا 
ثنائية النوى، قد بينت وجود بعض االختالفات، التي قد تكون صغيرة، إال أننا عند تطبيقها 

ولذلك قمنا بإجراء عدد من .  في الحصول على نتائج واضحةصادفتنا بعض الصعوبات
التجارب التمهيدية، لتطبيع هذه التقانة، وقد استطعنا من خاللها تثبيت المعايير التالية للحصول 

  .على محضرات قابلة للدراسة
 chromosome B:  وسط الزرع -
   %.0.03 ترآيز السيتوشاالزين -
  .)اعتبارا من بدء االستنبات( 44ساعة ال:  زمن إضافة السيتوشاالزين-
  .حرارة الغرفة)/ KCl( دقيقة 2 مدة الصدمة الحلولية -
  . التثبيت بالكارنو-
   دقائق10 مدة التلوين بملون الغيمزا -

ولدى تطبيق الخطوات السابقة حصلنا على خاليا ثنائية النوى واضحة وبأعداد مقبولة 
بعض األمثلة عن الخاليا ثنائية النوى، وثنائية )5، 4، 3(ة تبين األشكال التالي. وقابلة للدراسة

  .النوى الحاوية على نويات صغيرة، التي حصلنا عليها
  

  
 

 

A 

B 

C 

   44 في الساعة B صورة مجهرية لمستنبات الخاليا اللمفية المعالجة بالسيتوشاالزن :3الشكل
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ساعة          ة        C و   A. 72من االستنبات والمثبتة في ال وى طبيعي ائيتين الن ين ثن ة     B.  خليت ة ثنائي  خلي
  .النوى تحتوي على نوية صغيرة

 
 

ومن الجدير بالذآر أن طريقة إحصاء النوى الصغيرة لتقييم اآلثار الوراثية الخلوية التي 
 1000-500(تحرضها األشعة المؤينة أو غيرها من العوامل تعتمد على إحصاء عدد محدد 

ائية النوى ، وحساب النسبة المئوية للخاليا الحاوية على نويات صغيرة من الخاليا الثن) خلية
آما هو )  خلية ثنائية النواة1000 أو 500/ عدد الخاليا الحاوية على نوية واحدة أو أآثر(

 .4موضح على الشكل 
 

  

A B 

 
  نواة  خلية ثنائية الA. صورة مجهرية للخاليا الثنائية النوى التي تمت دراستها: 4الشكل 

  . خلية ثنائية النوى تحتوي على نوية صغيرةBطبيعية،           
 

  

سام                 Bوآما هو معروف فإن السيتوشاالزين       ة االنق ة مرحل سمة في نهاي ا المنق ى الخالي ؤثر عل  ي
ين           ( ين البنت ين الخليت سيتوبالسمي ب شاء ال سيتوبالسمي،          )يمنع تشكل الغ سام ال ع االنق ه يمن ، أي أن

وى االنقسامي  نشاط  اللى  ولكنه ال يؤثر ع    ى                . الن م تنفصال إل ين ل ين اللت واتين البنت حيث يمكن للن
ة أو سداسية                  ا رباعي شكل خالي الي تت دة وبالت سامية جدي دخال في دارات انق دتين أن ت خليتين جدي

  . 5النوى، آما هو موضح على الشكل 
 

 
 

A B 
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   خلية Bلى نويتين صغيرتين ،  صورة مجهرية لخلية رباعية النوى تحتوي عA: 5الشكل 

  متعددة النوى تحتوي على زيوغ صبغية ستشكل في نهاية االنقسام نويات صغيرة     
  ).المشار إليها باألسهم(   
  

 المعومات األساسية عن الحاالت التي درست أثناء القيام بهذا العمل 1نقدم في الجدول 
ورم، الجرعة الكلية المقررة من قبل والتي تتضمن آل من عمر المريض، الجنس، منطقة ال

الطبيب المعالج، والجرعة اليومية المقررة، باإلضافة إلى بعض المالحظات اإلضافية المتعلقة 
  .الخ...بوضع المريض أو مهنته، أو عادة التدخين 

  
  : بعض المعلومات المتعلقة بالمرضى1ويبين الجدول 

  
الجرعة 
 الكلية

رقم  العمر  منطقة
 تسلسلي

الجرعة 
  اليومية

 الجنس
 عام/  اإلصابة

  مالحظات

  مدخن  200    الشفة اليسرى  ♂  70  1
رقبة –حنجرة   ♂  52  2

  جانبي
 35مدخن   200  6000

  مريض سكر+عاما
رقبة -درق  200  4000  ♂  67  4

  منصف علوي
  تنفس من الحنجرة

حنجرة انتقاالت   ♂  80  5  200  
  للدماغ

عولجت -مزارع
  الحنجرة جراحيا سابقا

سبق أن -ربة أسرة  اغ أيسردم  ♀  34  6  200  3000
  عولجت آيميائيا

 معالج -بناء  200  5000    ♂  52  7
بالفينيوتيئين، تصلب 

  أوردة
-سائق  200  2000 حنجرة، رقبة   ♂  62  8

جانبية يمنى 
  ويسرى

   مدخن بشدة

دماغ   ♂  82  9
  أيمن+أيسر

  مدخن سابق  200  2000

دماغ جانبي   ♂  60  10
  أيمن و أيسر

8000  200    

   مدخن سابق-سائق  200  2000  دماغ  ♂  44  11
عمليات زائدة،  حنجرة   200  4000  ♀  19  12

استئصال لوز، آتل 
  على الحنجرة

    200  6000  فص أيمن  ♀  33  13
عالج آيميائي  دماغ أيسر -طالب  200  2000  ♂  11  14

   أشهر4منذ 
 جرع 8عمل بالخليج،  حنجرة  ♂  26  15   200  2000

  آيميائية سابقة
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آلة آاتبة،  ت رقبيةفقرا  ♀  56  16 تتلقى   300  3000
  2004جرعات منذ 

دماغ جانبية   ♂  64  17   200  6000
دماغ + يمنى 

  جانبية يسرى

أعمال حرة بالمنزل
مدخن قديم ) عراقي(

  وبشدة
حنجرة جانبية   ♀  35  18   200  2000

  يمنى ويسرى
ربة منزل، جلسات

عالج آيميائي سابقة 
   أشهر5لمدة 

  مدخن، مهندس  فقرات رقبية  ♂  34  19 مدني  200  2000
غدة نكفية   ♂  40  20   200  3000

  يسرى
مهندس نفط جزائر

جرعات ) دير الزور(
  آيميائية سابقة

تناول تيروآسين،  فك أيمن  ♀  44  21   200  4000
جراعات آيميائية 

آاخرها منذ أسبوع، 
  توجد سوابق عائلية

ربة منزل، استئصال  عقد رقبية  ♀  29  22   200  4000
 رقبة منذ سنةآتل من ال

 جلسة 30مزارع،  فك أيمن سفلي  ♂  54  23   200  1000
 أشهر، 4أشعة منذ 

 20جلسة آيميائية آل 
  يوم منذ انتهاء األشعة

نقائل دماغية   ♂  59  24 مدخن قديم  200  
جانبية يمنى 
ويسرى عن 

  الحنجرة

  عامل،

مزارع،  دماغ جانبي  ♂  54  25 تشخيص   200  2000
  حديث، مدخن

بائع، حنجرة،  ةحنجر  ♂  32  26 معالجة   200  1000
باألشعة في لبنان منذ 

  شهر
 جلسة 12مزارع،  دماغ  ♀  36  27   200  2000

 3معالجة آيميائية قبل 
أشهر، استصال ورم 

   أشهر10دماغي منذ 
  مهندسة مدنية  200  2000  فقرات رقبية  ♀  28  28
مزارع،  عقد رقبية مدخن قديم   200  2600  ♂  56  29

 جدا، سكري، انخفاض
  ضغط

  
 عينات دم من متبرعين 6انتقلنا بعد تطبيع التقانة إلى الدراسة التطبيقية، حيث قطفت 

، ومن عينات )  عينات من متبرعين مدخنين3 عينات من متبرعين غير مدخنين، 3(أصحاء 
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، ¾، ½، ¼شعاعية، وبعد تلقي إلمرضى بسرطانات الرأس والعنق، وذلك قبل بداية المعالجة ا
عة اإلشعاعية المقررة،  ودرست النسبة المئوية للخاليا الثنائية النوى الحاوية على وآامل الجر

  .نويات صغيرة
 

ة                     داد مقبول وى واضحة وبأع ة الن ا ثنائي ى خالي سابقة حصلنا عل ولدى تطبيق الخطوات ال
  . وقابلة للدراسة
شكل  ر ال ستنبتة  ) 6(يظه ة الم ا اللمفي سامي للخالي سب االنق ة المن اج دراس دم المحيطي نت ن ال م

  :للمعالجين باألشعة

0

50

100

150

200

250

300

350

1 2 3 4 5 6 7 8

  
شكل  عين         مال : 6ال راد الخاض ي لألف دم المحيط ن ال ة م ا اللمفي ستنبتات الخالي ي م سامي ف سب االنق ن

عاعية،    ة االش ة،   ) 1للمعالج دء المعالج ل ب ي  5، 4، 3، 2قب د تلق ة  ¾، ½، ¼ ، بع ل الجرع ، وآام
ادل األجزاء          7 و   6،  ) غري  20متوسط الجرعة     (اإلشعاعية المقررة    د تلقي أجزاء من الجرعة تع  بع

  .األلف/محور العينات المنسب االنقسامي. السابقة
   

دارة                    دخل ال ة التي ت يتضح من الشكل السابق، أن المعالجة تؤدي إلى تخفيض نسبة الخاليا اللمفي
  .الخلوية مع زيادة جرعة التعرض

  
لنوى الحاوية على نويات صغيرة، التي       نسبة الخاليا ثنائية النوى، وثنائية ا      2يبين الجدول   

  :حصلنا عليها، والتي تمت دراستها خالل آامل المراحل السابقة
  

   . في العينات المدروسة نويات صغيرةلخاليا الحاوية علىنسبة ا) 2( الجدول
  

   ثنائيات النوى مع
عدد الخاليا الثنائية 
  النوى المدروسة

   1 متسلسل  *الحالة المدروسة
  نوية

2   
 نوية

3    <3 
 نويات  نويات

نسبة الخاليا
  ع نوياتم

   %0.1  -  -  -  1  1000  1شاهد غير مدخن   1
   %0.3  -  -  -  3  1000  2شاهد غير مدخن   2
   %0.2  -  -  -  2  1000  3شاهد غير مدخن   3
   %1.9  -  -  2  17  1000  1شاهد مدخن   4
   %2.9  -  -  5  24  1000  2شاهد مدخن   5
   %1.6  -  -  2  14  1000  3شاهد مدخن   6
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7  1 A 500  15  1  -  -  3.2%   
8  2 A 500  7  1  -  -  1.6%   
9  3 A 500  3  -  -  -  0.6%   
10  3 D 500 5 1  -  -  1.2 %   
11  3 B 500  1  -  -  -  0.2%   
12  4 A 500  7    1.2%   
13  5 A 500  11 2   2.6%   
14  6 A  500  8    1.6%   
15  7 A 500  7     1.4%   
16  7 B 500 11    2.2%   
17  8 A 500  8    1.6%   
18  8 B 500  9 1   2%   
19  8 C 500  12 3   3%   
20  8 D 500  22 5 2  5.8%   
21  9 A 500  10 1   2.2%   
22  9 B 500  15 4 1  4%   
23  9 C 500  32 9 4  9%   
24  10 A 500 9    1.8%   
25  10 B 500 10020 7  25.4%   
26  10 C 500 11726 10  30.6%   
27  11 A 500  6 1 -  1.4%   
28  11 B 500 8 1   1.8%   
29  11 C 500 8 1 1  2%   
30  12A 500  16 4   4.16%   
31  12B 500  53 14   15.47%  
32  12C 500  51 13 1  14.54%  
33  12D 500  42 9 2  11.85%  
34  12 E 500  19 4 2  5.26%   
35  13A 500  11    2.2%   
36  14A 500 4 2   1.2 %  
37  14 B  500  25 5   6%   
38  14 C 500  - -     
39  15 A 500 5 - - - 1%  
40 15 B 500 10 10   4%   
41  15 C 500 44 6   10%   
42  15 D 500 53 4   11.4%   
43  15 E 500 86 18   20.8%   
44  16 A 500 3 1   0.8%   
45  16 B 500 6 6   2.4%   
46  17 A 500 0    0%   
47  17 B 500 1    0.5%   
48 17 C 500 4    0.8%   
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49 17 D 500  1    0.2%   
50 17 E 500 5 1   1.2%   
51 17 F 500 3 3   1.2%   
52 17 G 500  4 3   2.4%   
53 18 A 500  6    1.2%   
54 18 B 500  8    1.6%   
55 18 C 500  6 3   1.8%   
56 19 A 500  3    0.6%   
57 20 A 500  1    0.2%   
58 20 B 500 8    1.6%   
59 20 C 500  17    3.4%   
60 20 D 500  12    2.4%   
61 21 A 500 29    5.9%   
62 22 A 500 1 1 1  0.6%   
63 22 B 500 25 3 1  5.8%   
64 22 C 500 45 12 1 1 11.8%   
65 22 D 500 33 7 4  8.8%   
66 22 E 500 87 12 2  20.2%   
67 23 A 500 11 2   2.6%   
68 23 B 500 23 6   5.8%   
69 24 A 500 3    0.6%   
70 25 A 500  1    0.2%   
71 25 B 500 7    1.4%   
72 25 C 500 12 2   2.8%   

73 26 A 500  6    1.2%   
74 27 A 500  26 6 2  6.8%   
75 28 A 500  - -     
76 28 B 500  - -     
77 29 A 500  30 7 1  7.6%   
78 29 B 500  -      
79 29 C 500 -      

  
: مود الحالة المدروسة إلى رقم تسلسلي أعطي لكل مريض، بينما تشير األحرفاتشير األرقام في ع* 

A ،B ،C، D ،Eأجزاء متزايدة من قبل وبعد تلقي: ، إلى الجرعة اإلشعاعية التي عرض إليها المريض 
  .الجرعة الكلية

  
  

على شكل نويات (نسبة الخاليا الحاوية على تخربات صبغية ن أ 2يتضح من الجدول 
 الشاهد المدخن أعلى منها في الشاهد غير المدخن، آما يالحظ أن نسبة تكون في) صغيرة

منها في قبل المعاجة، أعلى مرضى بالسرطانات  الالخاليا الحاوية على نويات صغيرة في
 على زيادة التخربات في المادة الوراثية تأثير التدخين ه ليس لعادةآما يالحظ أن. الشاهد

  .بالمقارنة مع الشواهد غير المدخنين
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ن              ل م وى لك ة الن ة ثنائي ا اللمفي ي الخالي صغيرة ف ات ال ستوى النوي ة م ائج دراس ر نت تظه

 أن نسبة   ،والمدخنين والمصابين بالسرطانات قبل بدء المعالجة اإلشعاعية      المدخنين  الشواهد غير   
 4.9±  8.69، و   0.68±  2.13، و   0.1±0.2 بلغت   قدتي تحتوي على نويات صغيرة      الخاليا ال 

  . مخطط بياني يوضح ذلك7على التسلسل، ويظهر الشكل 
  
 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1 2 3

%
 M

N
C

 
شكل  د      : 7ال غيرة عن ات ص ى نوي ة عل واة الحاوي ة الن ا ثنائي ة للخالي سبة المئوي ين الن ط يب   )1: مخط

  .  مرضى بسرطانات الرأس والعنق3خنين، أصحاء مد متبرعين) 2متبرعين أصحاء غير مدخنين، 
  

شكل  ن ال ضح م سبة   7يت ي ن رة ف ادة آبي ى زي دخين يحرضان عل ة والت سرطانات المختلف  أن ال
  .الخاليا الحاوية على أضرار في المادة الوراثية للخاليا

 
وى                     8يظهر الشكل     ة الن ا ثنائي سبة ظهور الخالي ى ن أثير المعالجة اإلشعاعية عل   نتائج دراسة ت

ة                      رات زمني ك في فت الحاوية على نويات صغيرة عند أربعة مرضى من مجموعة الدراسة، وذل
وآما هو واضح من األشكال فإن نسبة ظهور  ). قبل وأثناء وعند انتهاء الجرعة المقررة(مختلفة  

ادة                        ذه الزي سبة ه ا يالحظ أن ن النويات الصغيرة تزداد بشكل عام مع زيادة جرعة التعرض، آم
دة عند جميع المرضى، آما يبدو أنها تتعلق بالمستوى األولي لنسبة األضرار الوراثية             ليست واح 

  . الخلوية قبل بدء المعالجة
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وى          : 8الشكل   مخططات بيانية لنتائج دراسة تأثير المعالجة اإلشعاعية على نسبة ظهور الخاليا ثنائية الن

الجين إشعاعيا          الحاوية على نويات صغيرة عند أربعة من م        ق المع رأس والعن ، 2،  1. رضى سرطان ال
ي  : 5، 4، 3 د تلق ة، بع ل المعالج ة قب سبة المئوي ى  ¾، ½، ¼ الن عاعية عل ة اإلش ل الجرع ، وآام

  .التسلسل
  

ات        9ويظهر الشكل    ى نوي ة عل واة الحاوي ة الن ا ثنائي ة للخالي  مخططًا بيانيًا لمتوسط النسب المئوي
ة       صغيرة المحرضة إشعاعيا في    ك في المراحل المختلف  آامل المجموعة التي تمت دراستها، وذل

يتضح من   . قبل المعالجة، بعد تلقي ربع أو نصف أو ثالثة أرباع، والجرعة الكلية      (من المعالجة   
من  (الشكل أن المعالجة الموضعية باألشعة المؤينة تحرض بشكل عام زيادة نسبة الخاليا اللمفية            

  .ى أضرار وراثية خلويةالحاوية عل) الدم لمحيطي
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شكل  غيرة        : 9ال ات ص ى نوي ة عل واة الحاوي ة الن ا ثنائي ة للخالي سب المئوي ط الن اني لمتوس ط بي مخط

ة من المعالجة                    ك في المراحل المختلف تها، وذل . المحرضة إشعاعيا في آامل المجموعة التي تمت دراس
، وآامل الجرعة اإلشعاعية على     ¾، و   ½و  ،  ¼ قبل المعالجة، وبعد    : النسبة المئوية : 5،  4،  3،  2،  1

  .التسلسل
  

شكل  وحي ال ة  9ي دم المعالج ع تق زداد م ات صغيرة ت ى نوي ة عل ا الحاوي ور الخالي سبة ظه  أن ن
ادة جرعة التعرض     (اإلشعاعية   ى مستوى تلقي        )زي ذه          ¾ ، حت نخفض ه م ت ررة، ث الجرعة المق

ررة    ة المق ل الجرع ي آام د تلق سبة بع ة . الن د أن الدراس صغيرة   بي ات ال دد النوي صيلية لع /  التف
ة      ادة الجرع ع زي صغيرة تتناسب م ات ال سبة النوي ي ن ادة ف ر أن الزي وى تظه ة الن ا ثنائي الخالي

  : 10ل شكوضحه الياالشعاعية، وهذا ما 
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  .مخطط بياني يوضح تأثير المعالجة اإلشعاعية على عدد النويات الصغيرة : 10الشكل 

  

ادة               يتضح من الشكل أن نسبة      زداد مع زي  النويات الصغيرة في الخاليا ثنائية النوى المدروسة ت
  .الجرعة اإلشعاعية

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 6 :المناقشة
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دث آثارًا بيولوجيًة مختلفًة  أن تحDNAتستطيع األشعة المؤينة التي تحرض تخرب الـ      
ومع ذلك، . neoplasticي  وعمليات التحول الورمcell inactivationتخميل الخلية : مثل

فإنه في حاالت محددة، تكون الخلية قادرة على تعديل الضرر باستخدام وسائط آليات الترميم 
). homologous and illegitimate recombinationالتأشيب المتماثل والشاذ (األنزيمية 

ة غير من مرضى السرطان يطورون آثارا جانبي % 7-5وآما سبق وأن ذآرنا، فإن حوالي 
االرتكاسات " للمعالجة اإلشعاعية ضمن منطقة المعالجة، والتي يشار إليها بـ adverseمالئمة 

 وهي تتضمن آثارًا حادًة، وآثارًا ،"clinical radiation reactionsاإلشعاعية السريرية 
ولقد افترض بأن ). Twardella and Chang-Claude, 2002(متأخرًة، وتحريض سرطان 

تتأثر بشكل رئيسي بالقابلية الوراثية ) reactionsالتفاعالت ( هذه االرتكاسات حدوث وحدة
 باإلضافة إلى). genetic susceptibility to radiation) Popanda et al., 2003لألشعة 

 hypersensitivity المترافق بفرط الحساسية ،genetic disordersاالعتالل الوراثي أن 
 Ataxia المرافقة العتالالت الـ NBS والـ ATMمورثة الـ  فرات فيالط(للمعالجة اإلشعاعية 

Telangectasia و الـ Nijmegen breakage syndromesتوحي بأن ، )ل على التسلس
 في DNAوبناًء عليه، فإن توصيف ترميم الـ .  تكون متورطةDNAآليات ترميم الـ 

 cytokinesis blockedنازية اللمفاويات بواسطة النويات الصغيرة باإلعاقة السيتوآي
micronucleus وتقانة alkaline single-cell microgel electrophoresis (comet) 

assays يمكن أن تكون طريقة مناسبة لتقييم الحساسية اإلشعاعية الفردية في الزجاج in vitro .  
سية   تمثل النويات الصغيرة األجزاء الصبغية، أو الصبغيات الكاملة التي لم       النواة الرئي  تلتحق ب

ووي     سام الن ر باالنق ي تم ا الت ي الخالي ر إال ف ا ال تظه الي فإنه وزي، وبالت ور الميت ي الط ف
)Fenech et al., 1985 .(    صبغية حوادث رات ال واعتمادا على هذا التصور، وعلى آون التغي

ي الل    صغيرة ف ات ال سة النوي تخدمنا مقاي ا اس سرطاني، فإنن ور ال ي التط ة ف شرية هام ات الب مفاي
اء              ل، وأثن صبغية قب اس األضرار ال رأس والعنق لقي ساميا من مرضى سرطان ال المحاصرة انق

  . وعند انتهاء، معالجة هؤالء المرضى باألشعة
دم المحيطي                  تتوافق النتائج التي حصلنا عليها، حول زيادة نسبة األضرار الوراثية الخلوية في ال

ع   ق م رأس والعن سرطان ال ع  للمرضى ب ة م سرطانات المختلف ق ال شورة عن تراف ات المن البيان
ى    ة عل ا الحاوي ردد الخالي ادة ت ى زي دة إل ارت دراسات ع ث أش ذه األضرار، حي سبة ه ادة ن زي

ة        سرطانات المختلف ات صغيرة في المرضى بال  Yildirim et al., 2006، Jagetia et(نوي
al., 2001 ،Nusse et al., 1994 ،Schantz and Hus 1989(     ديها ائالت التي ل ، وفي الع

سرطانات   الي لل ردد ع البؤر   )Venole et al., 1998(ت ة ب ة المحيط سج الطبيعي ي الن ، وف
  ). Delfino et al 2002(السرطانية لمرضى سرطان األس والعنق 

ة       اك مختلف اك عوامل إرب ى أن هن ر،   Confounding factorsأشارت الدراسات إل ل العم ، مث
ة                    الجنس، العادات ا   ة الخلوي ار في الدراسات الوراثي ين االعتب لشخصية، التي يجب أن تؤخذ بع

شرية ز    . الب اعي، والعج ام المن ي النظ رات ف د أن التغي ث وج ـ   defectsحي رميم ال ام ت ي نظ  ف
DNA   يتزامالن associated          دء ل ب  مع زيادة تردد الزيوغ الصبغية في مرضى السرطانات قب

 Jagetia et al 2001 ،Minicucci et al., 2005 ،Schantz and ( اإلشعاعية المعالجة 
Hus 1989 .(  دخين ادة الت ضا ع ار أي ين االعتب ات بع ذه الدراس ي ه ذ ف رت . ويؤخ ث أظه حي

ر        سرطان غي ين مرضى ال صغيرة ب ات ال ردد النوي ي ت ة ف ات جوهري ة اختالف ة الحديث الدراس
ة  في حين أنه لم تسجل اخت. المدخنين، واألصحاء غير المدخنين   أثير    الفات جوهري ق بت ا يتعل فيم

دخنتين  المعالجة اإلشعاعية،   Duffaud et al., 1999 ،Minicucci(بين آال المجموعتين الم
et al., 2005 ،Venole et al., 1998 .(  وبحسبDuffaud  وزمالؤه )ة   ) 1999 إن الحال ف

سر                 دم المحيطي لمرضى ال ات ال ى لمفاوي دخين عل إن    . طانالباثولوجية تقنع تأثير الت العكس ف وب
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ى خطورة االصابة               واتتأثير التدخين يمكن أن يقنع أهمية ت        ات صغيرة عل ة نوي ا الحاوي ر الخالي
سرطان ي         . بال صغيرة ف ات ال سة النوي وا أن مقاي احثين اقترح إن بعض الب ك ف ى ذل الوة عل ع

ات                       صبغية في لمفاوي وغ ال ة حساسة لكشف الزي سام هي طريق ر  اللمفاويات المحاصرة االنق غي
ـ             دخن، وخاصة       DNAالمدخنين، ولكن ال ينصح باعتمادها لدراسة أضرار ال  في المريض الم

  ). Duffaud et al., 1999(بالنسبة لمرضى السرطان في الجزء العلوي من القناة الهضمية 
سبة تحريض المعالجة                        ين ن ة ب ات جوهري م نجد اختالف شورة، ل ائج المن وبمقارنة نتائجنا مع النت

عاعي د   اإلش م نج ذلك ل دخنين، وآ ر الم دخنين وغي ين المرضى الم صغيرة ب ات ال ور النوي ة لظه
 Minicucci et(اختالفات تتعلق بالجنس، أو اختالفات تتعلق بالعمر، وهذا ما يتوافق مع نتائج 

al., 2005 (   ردد ى ت اللذين أظهروا أن اختالف مرحلة الورم ووجود الخباثة لم يكن لها تأثير عل
MNCمعالجة باألشعة، وأنه ال تأثير آذلك للجنس أو العمر على تردد  قبل الMNC.  

حل المعالجة باألشعة لمرضى السرطان زيادة مرتبطة بالجرعة        ا مر مختلفلم تظهر العينات في     
دء                 MNCفي تردد    ل ب ات من نفس المريض قب صغيرة في العين ات ال ردد النوي  بالمقارنة مع ت

اء المعالجة اإلشعاعية،       MNCر  واتفي ت   اقص  تن آما سجل . المعالجة اإلشعاعية  د انته  ولكن   بع
ادة مرتبطة بالجرعة         النويات الصغيرة  عدد ءصاإح عند ا نالحظ زي وى فإنن في الخاليا ثنائية الن

ل المخ   ي المراح صغيرة ف ات ال دد النوي ي ع ةف ة بتلف ن المعالج ائج ق  م ع النت ة م دء المقارن ل ب ب
  .  فقطلخاليا الثنائية النوى الحاوية على نويات صغيرةالمعالجة، على عكس ما يظهره عدد ا

تشير نتائج دراستنا إلى تناقص في تردد الخاليا الحاوية على نويات صغيرة عند انتهاء المعالجة               
دوارة، حيث   ات ال ى اللمفاوي ة عل أثير األشعة المؤين ى ت اهرة إل ذه الظ ن رد ه اإلشعاعية، ويمك

 Muller et( ) غري مثال4(عيع عينات دم بجرعات عالية لوحظ في الدراسات في الزجاج بتش
al., 2002 ،Ramalho et al., 1988 (      ة صبغية بواسطة تقان أن قابلية الكشف عن األجزاء ال

ضا               %45-38النويات الصغيرة تتناقص إلى      ة أي ذه المالحظة في الجرعات العالي ، وتكررت ه
ري8 أو 6( ضًا، أ   ).  غ احثون أي ؤالء الب ظ ه ا الح سيم    آم ة الق صبغيات ثنائي ستوى ال ن م

د جرعة                   ع بع ا     6المرآزي، والنويات الصغيرة ال تزداد بشكل خطي أو خطي مرب  غري، وإنم
ى مستوى        اواعتمادا على ذلك فإن المؤلفين اقترحو      . تصل إلى قرب تأثير اإلشباع     أثير عل  أن الت

ى  الي عل أثير الع سبب الت ون ب ن أن يك صغيرة المالحظ، يمك ات ال دم النوي ن خالل ع ا م  الخالي
ة صغيرة واحدة                شكل نوي دمج لت دخولها االنقسام الميتوزي، وأن أآثر من آسر صبغي واحد تن

)Ramalho et al., 1988 .( د التعرض ألشعة شابهة بع ائج م د سجلت نت ي الوسط Xوق  ف
اجي  صغيرة ). Muller et al., 2002(الزج ات ال دد النوي ي ع اض ف ة /االنخف دة الجرع وح

ردد   decline غري، واالنحدار5قارنة مع الجرعات األقل من بالم د الجرعات   MNC في ت  بع
تنا للمنسب    ). Muller et al., 2002( غري أيضا قد وصفت 10التي تفوق  آما أظهرت دراس

د                    دم المعالجة اإلشعاعية، وق سمة مع تق االنقسامي انخفاضا واضحا في نسبة الخاليا اللمفية المنق
ائج دراس  . فاض أشد وضوحا عند نهاية المعالجة اإلشعاعيةأصبح هذا االنخ  تنا للمنسب  تتوافق نت

ائج    سامي مع نت سجلوا    ) Minicucci et al., 2005(وآخرون     Minicucciاالنق م ي ذين ل الل
ا سجل              عند تقييم الدليل االنقسامي أي اختالفات بين الجرعات اإلشعاعية في بداية المعالجة، بينم

.  غري  6.1في دليل االنقسام النووي من أجل الجرعة التجميعية األآبر من            انخفاض ذي مغزى    
ة    (توحي هذه النتائج إلى السمية الخلوية الخلوية  دارة الخلوي ة ال وي، أو إعاق  يمكن أن   )موت خل

ارض  ضارب أو تتع ردد   interferedتت ع ت ة    MNC م ة مرحل ي نهاي عاعيا ف ة إش  المحرض
  .أثر- عالقة الجرعة وجودتالي أن تقنع إمكانيةالمعالجة اإلشعاعية، ويمكن بال
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        االستنتاج

  
اراً    % 7-5إذا أخذنا بعين االعتبار، حقيقية أن حوالي   سرطان يطورون آث ةً من مرضى ال   جانبي

ـ         ا ب شار إليه ي ي ة، والت ة المعالج من منطق عاعية ض ة اإلش ة للمعالج ر مالئم ات "غي االرتكاس
سريرية، وال  عاعية ال رطان     اإلش ريض س أخرًة، وتح ارًا مت ادًة، وآث ارًا ح ضمن آث ي تت ث . ت حي

عة           ة لألش ة الوراثي سي بالقابلي شكل رئي أثر ب ات تت ذه االرتكاس دة ه دوث وح أن ح رض ب . افت
أن  وحي ب عاعية ت رط الحساسية للمعالجة اإلش ق بف وراثي، المتراف ى أن االعتالل ال باإلضافة إل

ـ    رميم ال ات ت ة DNAآلي ون متورط ات     ف.  تك ي اللمفاوي ة ف ة الخلوي ار الوراثي ة اآلث إن دراس
سيتوآينازية       ة ال صغيرة باإلعاق ات ال  cytokinesis blocked micronucleusبواسطة النوي

 .وغيرها من التقانات يمكن أن تكون طريقة مناسبة لتقييم الحساسية اإلشعاعية الفردية
دم المحيطي   clastogenic اإلشعاعية تأثير ةنتائجنا أن للمعالجتؤآد    فعال على الخاليا اللمفية لل

ار           . لمرضى سرطانات الرأس والعنق    يم اآلث ونعتقد بأن هذه النتائج يمكن استخدامها من أجل تقي
 .الجانبية للمعالجة اإلشعاعية

 
  
  
  
  
  
  

  : آلمة شكر . 8
  
  

ا              يسرنا في نهاية هذا العمل، أن        دير الع دآتور الم سيد ال ى ال شكر إل وافر ال ه     منتقدم ب ة لدعم  للهيئ

ذا العمل                ة إلنجاز ه سهيالت الالزم سرنا   . المستمر لكافة األبحاث العلمية، ولتقديمه آل الت ا ي آم

ة  أن نتوجه بالشكر إلى رئاسة    ى       ال قسم البيولوجيا والتقان سعي إل ذا العمل و ال امهم بإنجاح ه هتم

  .توفير آافة المواد و التجهيزات المطلوبة بالسرعة الممكنة

ريين        و شكر خ    زمالء المخب ى ال دفق           اص إل وي بالت اس الخل ري القي تاني  (في مخب ود المرس ) خل

  . العملاإلنجاز هذ على حسن تعاونهم )محمد صياح نويدر وبشار علي(مخبر الصبغيات و
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