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 صمستخل

التي تكون موجودة بشكل طبيعي في البيئة  DNAتتأثر الكائنات الحية بمختلف العوامل الضارة بالـ 
عدد من آليات الدفاع من في الكائنات الحية،  ،تطورأو التي تتحرر فيها نتيجة للنشاط البشري. وقد 

أجل الحد من األضرار السامة وراثيا. إحدى هذه اآلليات هي تحريض الثباتية اإلشعاعية 
radioresistance  أو االستجابة التكيفيةadaptive response يمكن اعتبار االستجابة التكيفية .

التعرض للحد األدنى من اإلجهاد إلى مقاومة أو ثباتية  كظاهرة غير نوعية والتي يمكن أن يؤدي فيها
أعلى إلى مستويات أعلى لنفس اإلجهاد أو ألنماط أخرى بعد بضع ساعات. يمكن أن يؤدي الفهم 

فضل لآللية الجزيئية التي تستند إليها االستجابة التكيفة إلى تحسين عالج السرطان، وتقييم األ
  .خاطر، والوقاية من اإلشعاعالمخاطر، واستراتيجيات إدارة الم

هدف هذا العمل إلى دراسة عالقة التغيرات الشكلية للكروماتين المحرضة باألشعة المؤينة مع 
  االستجابة التكيفية في لمفاويات الدم المحيطي البشري.

ثة لثالثة متبرعين أصحاء وثاللهذه الغاية درست التبدالت الشكلية للكروماتين في اللمفاويات البشرية 
غري، جرعة  0.1متبرعين مدخنين. بعد تعريض اللمفاويات في الزجاج ألشعة غاما (جرعة تكيفية 

غري، الجرعة التكيفية+ جرعة التحدي) درست الزيوغ الصبغية والنويات الصغيرة  1.5تحدي 
  كمؤشرات على السمية اإلشعاعية واالستجابة التكيفية.

لكروماتين في اللمفاويات ا شعة غاما تحرض حل تكثفالمختلفة من أأظهرت النتائج أن الجرعة 
غري). كما  0.1. وقد سجل حل تكثف أعظمي عند تعريض اللمفاويات للجرعة التكيفية (البشرية

غري) للزيوغ  1.5أظهرت النتائج أن الجرعة التكيفية قد أثرت على تحريض جرعة التحدي (
تحريض حل تكثف الكروماتين واألضرار الوراثية أظهرت مقارنة نتائج  .الصبغية، والنويات الصغيرة

المقاسة بواسطة الزيوغ الصبغية أو النويات الصغيرة، تناسب االستجابة التكيفية مع شدة تكثف 
كانت أقل في الكروماتين  تكيفية واسترخاءالستجابة االكما أظهرت نتائجنا أن درجة  الكروماتين.

ية من ستجابة التكيفاالالنتائج إلى أن التدخين يؤثر على  المتبرعين المدخنين. تشير هذه اتياو لمف
  روماتين.الكالتأثير على شكل خالل 

االستنتاج: يلعب حل تكثف الكروماتين النووي المحرض بالجرعة التكيفية دورا حاسما في االستجابة 
ترميم إلى التكيفية المحرضة بواسطة جرعة التحدي، من خالل التأثير على سهولة وصول أنزيمات ال

  المتضررة DNAمناطق الـ 
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Abstract: 
 
     Organisms are affected by different DNA damaging agents naturally 
present in the environment or released as a result of human activity. Many 
defense mechanisms have evolved in organisms to minimize genotoxic 
damage. One of them is induced radioresistance or adaptive response. The 
adaptive response could be considered as a nonspecific phenomenon in 
which exposure to minimal stress could result in increased resistance to 
higher levels of the same or to other types of stress some hours later. A 
better understanding of the molecular mechanism underlying the adaptive 
response may lead to an improvement of cancer treatment, risk assessment 
and risk management strategies, radiation protection. The aim of current 
study was to study the possible role of chromatin conformation changes 
induced by ionizing radiation on the adaptive responses in human 
lymphocyte.  
For this aim the chromatin conformation have been studied in human 
lymphocytes from three non-smoking and three smoking healthy volunteers 
prior, and after espouser to gamma radiation (adaptive dose 0.1 Gy, 
challenge dose 1.5 Gy and adaptive + dose challenge). Chromosomal 
aberrations and micronucleus have been used as end point to study 
radiocytotoxicity and adaptive response. Our results indicated individual 
differences in radioadaptive response and  the level of this response was 
dependent of chromatin decondensation induced by a adaptive small dose. 
The results showed that different dose of gamma rays induce a chromatin 
decondensation in human lymphocyte. The maximum chromatin relaxation 
were record when lymphocyte exposed to adaptive dose (0.1 Gy.). Results 
also showed that Adaptive dose have affected on the induction of challenge 
dose (1.5 Gy) of chromosome aberration and micronucleus . The comparison 
of results of chromatin decondensation induction as measured by flow 
cytometry and cytogenetic damages measured by chmosomal aberrations or 
micronucleus, was showed  a proportionality of adaptive response with the 
degree of chromatin condensation. our results also showed that the degree of 
adaptive response and chromatin relaxation were lower in lymphocytes from 
smokers donators. These results indicate that smoking affects adaptive 
response by influencing the chromatin conformation. 
 
Conclusion: chromatin decondensation induced by adopting dose playing a 
crucial role in adaptive response induced by challenge dose, through the 
influence of repair enzymes access to DNA damaged areas .  
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  مقدمة -1

 يةستجابة التكيفالا - 1- 1

تتأثر الكائنات الحية بعوامل سامة وراثية فيزيائية وكيميائية مختلفة، بعضها الطبيعي (مثل      
األشعة فوق البنفسجية من الشمس، واإلشعاع المؤين) وأخرى تتحرر في البيئة نتيجة للنشاط البشري 

مية الوراثية. (الملوثات البيئية االصطناعية). وقد تطور عدد من آليات الدفاع لتقليل األضرار الس
 adaptiveأو االستجابة التكيفية  radioresistanceوٕاحدى هذه هي تحريض الثباتية اإلشعاعية 

response  )AR مصطلح "االستجابة التكيفية" عادة ما يعني أن جرعة إشعاع صغيرة نسبيا .(
 Hillovaات ("تكييف" تحفز زيادة الثباتية عندما تشعع الخاليا بجرعات أعلى بعد ذلك بعدة ساع

and Drasil, 1967 وهكذا، فإن تحريض االستجابة التكيفية اإلشعاعية .(radioadaptive 
response  يعبر عن قدرة جرعة منخفضة من اإلشعاع على تحريض التغيرات الخلوية التي تغير ،

ة كظاهرة يمستوى األضرار المحرضة إشعاعيا أو التلقائية الالحقة. يمكن اعتبار االستجابة التكيف
التعرض لحد أدنى من اإلجهاد يحرض مستوى  -nonspecific phenomenonغير نوعية 

منخفضًا جدًا من الضرر يمكن أن يقدح استجابة تكيفية تؤدي إلى زيادة المقاومة إلى مستويات 
 Joiner et al., 1996; Wolff, 1998; Joinerأعلى من نفس اإلجهاد ، أو من أنواع أخرى (

et al., 1999; Patra et al., 2003; Asad et al., 2004; Girigoswami and Ghosh, 
2005; Yan et al., 2006.(   

الكائنات الحية المختلفة: البكتيريا، والخميرة، الطحالب، في من لوحظت االستجابة التكيفية في عدد 
الزجاج، وفي الحيوانات في النباتات العليا، خاليا الحشرات، وخاليا الثدييات، والخاليا البشرية 

معدل جرعة منخفض) قبل ( protractedالمخبرية في الحي أثناء تعريضها المزمن أو المطول 
 Horsley and Laszlo, 1973; Bryant, 1976, 1979; Howardتعريضها لجرعة حادة (

and Cowie, 1976, 1978; Olivieri et al., 1984; Santier et al., 1985; Wolff et 
al., 1988; Boreham and Mitchel, 1991; Rieger et al., 1993; Mahmood et 
al., 1996; Salone et al., 1996; Panda et al., 1997; Asad et al., 1997, 
1998; Wolff, 1998; Nikolova et al., 1999; Wang and Cai, 2000; Sawant et 
al., 2001; Tiku and Kale, 2001, 2004; Venkat et al., 2001; Assis et al., 
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2002; Chankova and Bryant, 2002; Gajendiran and Jeevanram, 2002; 
Rubinelli et al., 2002; Schlade-Bartusiak et al., 2002; Sedgwick and 
Lindahl, 2002; Jovtchev and Stergios, 2003; Patra et al., 2003; Savina et 
al., 2003; Ulsh et al., 2004; Zhou et al., 2004; Atanasova et al., 2005; 
Chankova et al., 2005, 2007; Coleman et al., 2005; Friesner et al., 2005; 

Lanza et al., 2005; Rohankhedkar et al., 2006; Seo et al., 2006.( 

، الطفرات cell survivalوية استخدمت نقاط نهاية مختلفة إلثبات االستجابة التكيفية: البقيا الخل
 repetitive DNA lociمتكررة الموضعية ال DNA، والطفرات الـ gene mutationsالجينية 

mutations الزيوغ الصبغية ،chromosome aberrations  والنويات الصغيرةmicronuclei 
induction والتحول الورمي ،neoplastic transformation  في الزجاج، والـ microarrays 

 -DNA singleأحادية وثنائية الجديلة  DNAالتي تظهر التغييرات في التعبير الجيني، وكسور الـ 
and double-strand breaks والتحاليل الكيميائية الحيوية األنزيمية و/أو الالأنزيمية لمنظومات ،

 enzymatic and/or non-enzymatic antioxidant defenceالدفاع المضادة لألكسدة 
system )Hillova and Drasil 1967; Bryant, 1976, 1979; Rieger et al., 1993; 

Ikushima et al., 1996; Rigaud and Moustacchi, 1996; Panda et al., 1997; 
Nikolova et al., 1999; Robson et al., 2000; Wang and Cai, 2000; Tiku and 
Kale, 2004; Venkat et al., 2001; Assis et al., 2002; Chankova and Bryant, 
2002; Guo et al., 2003; Jovtchev and Stergios, 2003; Somers et al., 2004; 
Ulsh et al., 2004; Zhou et al., 2004; Atanasova et al., 2005; Chankova et 
al., 2005, 2007; Lanza et al., 2005; Biryukova et al., 2006; Chen et al., 

2006; Ko et al., 2006; Otsuka et al., 2006; Bercht et al., 2007.(   

 ,Shadley and Wolffكما تحدث االستجابة التكيفية لإلشعاع في اللمفاويات البشرية أيضًا (
1987; Wojewózka et al., 1996; Stoilov et al., 2007(.  وقد أثبت ذلك ألول مرة في

) عندما شععت لمفاويات الدم Olivieri et al.1984أوليفيري وزمالؤه (من قبل  1984العام 
 tritiumالمحيطي بجرعات منخفضة من األشعة السينية أو التعريض للتريتيوم الموسوم بالتيميدين 

labeled thymidine  فوجد تواتر أقل من المتوقع من الزيوغ الصبغية بعد اختبار جرعة أعلى
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آخرون تنوعا في استجابة  باحثونومع ذلك، أظهر  ).challenge الحقة (أو جرعة التحدي
أو لم تسجل أي  additiveآثار إضافية أو تجميعية  وجوداللمفاويات؛ وأظهر في بعض الحاالت 

أيضا   (2001)وجد ساوانت وزمالؤه). Mortazavi et al., 2003cاستجابة على اإلطالق (
التي عرضت في وقت  10T1/2عة غاما في الخاليا استجابة تكيفية للجرعات المنخفضة من أش

. أيضا، قد ال تظهر Sawant et al. 2001)الحق للتشعيع بحزمة ميكروية من جسيمات ألفا (
 ,Boreham and Mitchelنظم اختبار أخرى تحت بعض الظروف التجريبية االستجابة التكيفية (

1993; Colombi and Gomes, 1997; Zasukhina et al., 2000; Pelevina et al., 
2003; Joksic and Petrovic, 2004(.  

أن االستجابة التكيفية يمكن أن تكون ناجمة عن  1تفترض أكثر النظريات قبوال المبينة في الشكل 
 ,.reactive oxygen species )ROS) (Feinendegen et alأنواع األكسجين التفاعلية 

1996, 1999; Jones et al., 1999; de Saint-Georges, 2004; Shankar et al., 
في الكائنات الحية خالل األيض و/أو تتشكل بعد التعرض للمنبهات  ROSتتولد الـ  ).2006

الحيوية وغير الحيوية المختلفة (األشعة فوق البنفسجية، واإلشعاع المؤين، التعرض لألوزون، 
 oxidativeجهاد التأكسدي منتجة لإلالمعادن الثقيلة)، مخربة بعض مكونات الخلية األساسية و 

stress )Joiner et al., 1996, 1999; Mendez-Alvarez et al., 1999; Bolwell et 
al., 2002; Neill et al., 2002; Vranová et al., 2002; Babu et al., 2003; Asad 

et al., 2004; Verschooten et al., 2006; Wang et al., 2006عاع ). يستطيع اإلش
المباشرة وغير المباشرة والتي يتأثر بها الحمض بواسطة عمليات التأثير  DNAأن يخرب الـ  المؤين

 radiolytic reactiveالريبي النووي المنقوص األوكسجين بواسطة عدد من نواتج التحلل اإلشعاعي 
products.  يمكن للجذور الحرة مهاجمة الجزيئات الحيوية مثل الـDNA وبدء  اتدلبيت والوالبروتينا

 DNAوتوليد المواد الوسيطة التي يمكن أن تتفاعل مع  الـ lipid peroxidation أكسدة اللبيدات 
)Halliwell and Gutteridge, 1989; Marnett et al., 2003 كما يمكن للـ .(ROS 

، كسور base damageتحريض عدد من األضرار المتمركزة والتي تتكون من: تخرب األسس 
 DNA-protien )Goldberg andو   DNA-DNAادية وثنائية الجديلة، روابط تصالبية أح

Lehnert, 2002; Marnett et al., 2003; Asad et al., 2004 على سبيل المثال، وجد .(
لمفاويات الغدة الصعترية وتأكسد  DNAأن التعرض للمعادن الثقيلة يمكن أن يخفف من أذيات 

) Osipov et al., 2003الالحقة في الفئران المشععة بأشعة غاما ( lipid peroxidation اللبيدات
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من   mutagenicityتقيها من السمية واإلطفار أنواع البكتيريا استجابات تكيفيةويكون لدى عدد من 
  .)DNA alkylating )Sedgwick and Lindahl, 2002 عوامل األلكلة

 
) ROSستجابة التكيفية بواسطة أنواع األكسجين التفاعلية (مخطط للفرضية الشائعة لتحريض اال - 1الشكل 

)Feinendegen et al., 1996, 1999.(  

  

  اآلليات الجزيئية لالستجابة التكيفية -1-2

يعرف حاليا القليل عن اآلليات الدقيقة لالستجابة التكيفية. هناك أدلة على أن ظروف إجهاد مختلفة 
 ;Joiner et al., 1996, 1999ي مختلف النظم البيولوجية (يمكن أن تنشط آليات دفاع متماثلة ف

Babu et al., 2003 من المحتمل أن تتضمن االستجابة التكيفية نسخ عدد من الجينات وتفعيل .(
  detoxification): األكثر فعالية إزالة سموم2مسارات إشارات عديدة تقدح دفاعات الخلية (الشكل 

، تحريض إنتاج برووتينات جديدة في الخاليا المشع بالجرعة DNA الجذور الحرة، ونظم ترميم الـ
-Bryant, 1979; Wolff, 1998; Mendezالتكييفة، وتعزيز إنتاج مضادات األكسدة (
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Alvarez et al., 1999; Pajovic et al., 2001; Assis et al., 2002; Chankova 
and Bryant, 2002; Neill et al., 2002; Sasiadek et al., 2002; Sedgwick and 
Lindahl, 2002; Coleman et al., 2005; Girigoswami and Ghosh, 2005; 

Lanza et al., 2005(. 

 
  .(Dimova et al, 2008) بعض اآلليات األساسية التي يحتمل مساهمتها في االستجابة التكيفية - 2الشكل 

  
ات الخلوية لألشعة المؤينة في لمفاويات أن االستجاب (2003)هوجو وآخرون -أظهر ساكاموتو     

،  DNAية، وترميم الـو تتضمن تغيرات في تعبير الجينات المرتبطة بتنظيم الدارة الخل ،عمال اإلشعاع
تشكل األورام ، و ، وتحريض الموت الخلوي المبرمجsignal transductionونقل اإلشارات 
tumorigenesis،  53-وظائف المتعلقة بالبروتين بالحفاظ على االستقرار الوراثي (الو )P53-

related functions) (Sakamoto-Hojo et al. 2003 وتم الحصول على نتائج مماثلة .(
أنه يمكن أن  باحثونوقد اقترح ال ،في الزجاجالبشرية  lymphoblastoidعلى خاليا األرومة اللمفية 

ة محددة تأثيرات تنبؤية لخطر تكون للتعديالت في الوظائف الخلوية المحرضة بجرعات منخفض
يمكن بأنه جزيئية حديثة  ةدراس تواقترح). Coleman et al., 2005األضرار الجينية الالحقة (

لالستجابة التكيفية لألشعة في  dose-specific pathwaysللجرعة - أن توجد مسارات بديلة نوعية
بواسطة  c واسطة البروتين كينازخاليا الثدييات: تتنشط االستجابة األولى عند جرعات منخفضة ب

p38 MAP kinase  مما ينتج عنه تنشيط الـP53   والثانية تتنشط عند الجرعات األعلى مما ينجم
 WIP( WIP ) والفوسفاتازJNK  )ERK and JNK kinasesو ERKعنها تنشيط الكيناز 
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phosphatase) (Lanza et al., 2005.( تتطلب جرعة  ومن المعروف أن االستجابة التكيفية
يمكن أن تقدح المستويات المنخفضة من ). Leonard, 2007دنيا معينة إلجراء عملية التنشيط (

 DNA )Boreham andتنشيط نظم ترميم الـ   signalاألضرار األحداث التي ترسل إشارات
Mitchel, 1991; Wolff, 1998; Matsumoto et al., 2004 على سبيل المثال، يمكن أن .(

لتكيف اللمفاويات البشرية كإشارة قدح  DNAفي جدائل الـ   discontinuitiesوجود فجوات يخدم 
). وقد أظهر بأن مقدار االستجابة التكيفية Stoilov et al., 2007ضد التعرض لإلشعاع المؤين (

). حيث تبين أن جرعة Bryant, 1976تزداد مع زيادة جرعة اإلشعاع حتى تصل إلى عتبة معينة (
كانت مطلوبة لتحريض االستجابة التكيفية في الـ  UVBة من األشعة فوق البنفسجية محدد

Euglena )Takahashi et al., 2006( كما أن ذلك مطلوبا أيضا لتحريض االستجابة التكيفية .
في خاليا حقيقيات النواة. على سبيل المثال، أظهر  methylating agentsبواسطة العوامل 

 methylatingحريض االستجابة التكيفية في الخاليا الفأرية بواسطة العامل محمود وآخرون أن ت
agent methyl methanesulfonate  أقوى من االستجابة التكيفية المحرضة بواسطة العامل

ethylating agent ethyl methanesulfonate )Mahmood et al. 1996.(  وأظهر
ر وضوحًا في اللمفاويات البشرية بعد المعالجة استجابة تكيفية أكث (2002) شالدي وزمالؤه

منها في حالة المعالجة مع عامل الـ أكثر  DNA، الذي يولد كسور bleomycinبالبليوميسين 
alkylating  الميتوميسينmitomycin )Schlade-Bartusiak et al. 2002.(  

  DNA DSBsور الـ أن كسrestriction enzymes أظهرت التجارب باستخدام أنزيمات التقييد 
تكون قادرة على تحريض استجابة تكيفية   cohesiveأو متماسكة bluntمع نهايات غير حادة 

)Wolff, 1996, 1998 تم العثور على بعض الطفرات الحساسة إشعاعيا التي لديها عوز في .(
ادة وصل عفتبين أنها ال تظهر تحريض ثباتية إشعاعية، مما يشير إلى تورط إ DSBترميم أضرار 

rejoining   الكسورDNB  في هذه الظاهرة)Skov et al., 1994 يمكن أن تؤدي التغييرات .(
إلى حساسية أقل للكروماتين للضرر بالتأثير chromatin conformation الشكلية للكروماتين 

 أنزيمات الترميم إلى accessibilityغير مباشر لجرعة االختبار أو إلى زيادة إمكانية وصول 
). توحي Belyaev et al., 1996; Kleczkowska and Althaus, 1996المواقع المتضررة (

 poly-ADP-Ribose Polymerase-1التجارب باستخدام مثبطات الترميم إلى أن الـ 
(PARP) ) يكون أيضا مشاركا في االستجابة التكيفيةKleczkowska and Althaus, 1996; 

Wolff, 1998; Marples and Joiner, 2000; Patra et al., 2003 ربما من خالل (
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)، أو في عمليات استشعار الضرر Tang et al., 2005التدخل في التحكم بالدارة الخلوية (
)Marples et al., 2004 وقد تم تأكيد ذلك وافترض بأنه يمكن تفسير االستجابة التكيفية من .(

أو  DSBللكسور  non-homologous end-joiningخالل زيادة ربط النهايات غير المتناظر 
 ;homologous recombination )Vaganay-Juery et al., 2000زيادة التأشيب المتناظر 

Marples et al., 2004; Raaphorst et al., 2006من ناحية أخرى قد تكون الـ .(PARP  
خاليا نقي عظام في  alkylating ضالعة في تحريض االستجابة التكيفية بعد المعالجة بعوامل

). وجد بأن االستجابة التكيفية تكون غائبة في بعض Guruprasad et al., 2002الفئران (
 ataxia telangiectasiaسالالت الخاليا الورمية الحساسة إشعاعيا وفي خاليا مرضى 

)Lambin et al., 1994 تجارب (). وقد أظهرتDimova et al, 2008 على (
Chlamydomonas reinhardtii strain H-3   عالية الثباتية اإلشعاعية استجابة تكيفية عالية

على ترميم أضرار اإلشعاع، فإن  H-3تظهر هذه النتائج بالفعل تعزيز مقدرة الساللة  .الوضوح
اإلثباتات على ثباتيتها اإلشعاعية تجاه جرعة واحدة من اإلشعاع، ال تمنع هذه الساللة من التكيف 

على  .)Chankova et al., 2005قاب التعرض لجرعة إشعاعية الحقة (أكثر من ذلك في أع
النقيض من ذلك، أظهر بأن مستوى االستجابة التكيفية لخاليا الدم من مرضى متالزمة بلوم 

Bloom syndrome  مرض وراثي بشري متنحي، يتميز بعدم االستقرار الصبغي وزيادة خطر)
وى االستجابة التكيفية في خاليا الدم المتبرعين األصحاء الخباثة في سن مبكرة) يكون مشابها لمست

)Zasukhina et al., 2000 يمكن للساللة الخلوية للهامستر .(EM9 والتي يكون لديها عوز في ،
 ن أن الخاليا ي). في حSkov et al., 1994أيضا تطور استجابة تكيفية (، SSBترميم الكسور 

CHOرات الترميم اإلجباري الطافرة من أجل مختلف مكونات مساexcision repair pathway  ال
وعلى الرغم من التباين ). Hafer et al., 2007الطفرات و/أو البقيا (بتظهر استجابة تكيفية تتعلق 

في االستجابة التكيفية في مختلف النظم، فقد افترض بأن تحاليل االستجابة التكيفية يمكن أن 
كما اقترح أيضا بأن تضرر ). DNA  )Sasiadek et al., 2002تستخدم لتفييم مقدرة ترميم الـ 

) و/أو أن تضعفها كنتيجة Skov et al., 1994الغشاء يمكن أن يقدح بعض هذه االستجابات (
  ).Girigoswami and Ghosh, 2005; El-Tayeb et al., 2006لالستجابة التكيفية (
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  ؟ DNAنظيم ترميم الـت -هل تعمل االستجابة التكيفية عن طريق فوق -1-3

بسبب جذور الهيدروكسيل الناتجة عن تحلل الماء التي تسبب أذيات   DNAـتنتج أضرار ال     
أجريت تجارب على  ).DNA  )Boreham and Mitchel, 1991تحرض بقوة آليات ترميم الـ 

في االستجابة يمكن أن تشارك   DNAـمختلف النظم البيولوجية الختبار االفتراض بأن فوق ترميم ال
يشكل أساس االستجابة   DNAالتكيفية. هناك عدد من المعطيات التي تشير إلى أن ترميم الـ

 Lambinالتكيفية المحرضة بالجرعات اإلشعاعية المنخفضة في الخاليا الشرية والخاليا النباتية (
et al, 1994; Patra et al., 2003بواسطة زيادة حجم ومعدل ترميم ال (ـDNA  )Joiner et 
al., 1996; Joiner et al., 1999 ع خاليا الدم المحيطي وحيدة يشعت). على سبيل المثال، عند
(منطقة ذات خلفية إشعاع طبيعية عالية) بجرعة  Ramsarالنوى من المقيمين في منطقة رامسار 

ة، مستويات منخفضة من النويات الصغير  (2006) تحدي من أشعة غاما، اكتشف محمدي وزمالؤه
 ,DNA )Mohammadi et alوزيادة ترميم الـ  apoptotic cellsأعداد كبيرة من الخاليا المتوتة 

مرتبطة بتحريض االستجابة التكيفية. تكون ). وقد افترض بأن هذه اآلثار يمكن أن 2006
  Euglenaفي   UVBلألشعة فوق البنفسجية ةالتكيفي الجرعةاالستجابة التكيفية المحرضة بواسطة 

لمركبات امتصاص األشعة فوق البنفسجية  biosyntheticد ال تكون بسبب االصطناع الحيوي ق
). photolyase enzymes )Takahashi et al., 2006وٕانما بسبب أنزيمات التحلل الضوئي 

الناجمة عن األشعة فوق البنفسجية في خاليا جلد اإلنسان  يمكن أن يشمل تنشيط االستجابة التكيفية
 DNAمحاصرة الدارة الخلوية وترميم الـ  p53مع تحريض الـ  p53 -جيني معتمد على برنامج 

)Decraene et al., 2005أظهرت دراسة حركية ترميم أضرار الـ .(DNA   في خاليا الهامستر
التي   DNAأن االستجابة التكيفية اإلشعاعية يمكن أن تكون نتيجة آلليات ترميم الـ V79 الصيني

  DNAمتبقية أقل، وليس من تحريض آليات الحماية التي تقلل أضرار الـ DNAار تؤدي إلى أضر 
لوحظت االستجابة التكيفية من خالل تشكل النويات ). Ikushima et al., 1996األولية (

أن هذه االستجابة  باحثونوقد افترض ال 10T1/2الصغيرة والتحول الورمي في الخاليا الفأرية 
هذا ما يتفق مع نتائج ). و DSB)Azzam et al., 1994 ز ترميم الكسورالتكيفية تنتج عن تعزي

بعد جرعة تكييفية   C. reinhardtiiفي   DSBأعمال أخرى لوحظ فيها تسريع إعادة وصل الكسور
). قد يكون Chankova et al., 2007؛ Chankova and Bryant, 2002من أشعة غاما (

  adapted cellsفي الخاليا المتكيفية  deletion-type mutantsتخفيض نمط  طفرات الحذف 
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 Rigaudفي مختلف النظم الخلوية ( DSB DNAأيضا نتيجة لترميم كسور الدنا ثنائية الجديلة 
and Moustacchi, 1996.(  

يتحفز في الخلية   DNA)، إلى أن الرأي القائل بأن ترميم الـ2005من ناحية ثانية، أشار سزوميل (
على  .)Szumiel, 2005جميع البيانات المتاحة ( ال تؤيده والتحدي primedبالجرعة األولية 

سبيل المثال، على األقل في بعض الحاالت قد ال يكون لالستجابة التكيفية عالقة بتعديل عمليات 
). في مثل هذه الحاالت، يمكن أن تكون Tskhovrebova and Makedonov, 2004الترميم (

على سبيل ). DSBs  )Szumiel, 2005بسبب تناقص تثبيت الكسور االستجابة التكيفية جزئيا
األولية أيضا، والتي  DNAالمثال، لوحظ تحريض االستجابة التكيفية من خالل انخفاض أضرار الـ 

 oxidative defense processesيمكن أن تكون نتيجة لزيادة عمليات الدفاع المضادة لألكسدة 
 ,.Atanasova et alاضطرابات تقدم الدارة الخلوية ( مثلدة، أو عمليات جزيئية أخرى غير محد

2005; Cramers et al., 2005.(  

في خاليا الظهارة الشبكية  H2O2أشارت بعض النتائج إلى أن االستجابة التكيفية التي يحرضها 
ولكنها   DNAالبشرية تتضمن زيادة وقاية الـ  retinal pigment epithelium (RPE)الصبغية 

 Jarrett andأو الترميم ( mtDNAالجسيمات الكوندرية   DNAتعود بالنفع التكيفي لـ ال
Boulton, 2005 .(يمكن أن تكون دفاعا مضادا  ولهذا السبب، اقترح بأن االستجابة التكيفية

 inherently oxidizingلألكسدة هاما بالنسبة للخاليا الموجودة أصال في بيئة ميكروية مؤكسدة 
microenvironments.  ومع ذلك، ينظر إلى الميتوكوندريا كحلقة ضعيفة في هذه اآللية الدفاعية

  ).Jarrett and Boulton, 2005( مراض المرتبطة بالشيخوخةاألالتي سوف تسهم في الهرم و 

  

  هل تتضمن االستجابة التكيفية تحريض اصطناع بروتينات جديدة؟ -1-4

عثر على . ات المتورطة في االستجابات التكيفية في الخاليايعرف القليل عن البروتينات والجين    
بعد التعرض لإلشعاع المؤين   gene transcriptionalتغيرات في مستويات النسخ الجيني

 ,.Wolff, 1998; Coleman et alبالجرعات المنخفضة التي تحرض االستجابة التكيفية (
2005; Lanza et al., 2005 .(تماد هذه العمليات على الطبيعة العملية وقدمت نتائج تظهر اع
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 ، Oedogonium. حيث تبين أن معالجة الخاليا األساسية الصطناع بروتنات جديدة
Chlamydomonas  وClosterium  بمثبطات اصطناع البروتينات (الهيكسيميد الحلقي

cycloheximide  وكلورامفينيكولchloramphenicol بعد الجرعة األولى (
 Howard and" تمنع تحريض استجابات الترميم في هذه الكائنات ( conditioning"التكييفية

Cowie, 1978; Chankova and Bryant, 2002.(  وقد تم العثور على اصطناع البروتينات
 .Cفي الخاليا  )DNA-binding proteins )MWs 50, 74 and 130 kdalالمرتبطة بالدنا 
reinhardtii   المكييفة إشعاعياradiation-conditioned cells )Bryant, 1979 كما أثبت .(

 إلعادة وصل الكسور   up-regulationفوق تنظيم أن ذلك في أعمال أخرى على نفس الخاليا 
DNA DSB بعد أربع ساعات من تشعيعC. reinhardtii CW15   يتناقص بشدة عندما تعامل

و   cycloheximideحلقيالهيكساميد ال خاليا مع مثبطات اصطناع البروتينال
chloramphenicol )Chankova and Bryant, 2002.(  

يمكن أن يكون سبب تحريض اصطناع البروتينات الجديدة بالجرعات المنخفضة ناتج عن تأثير 
قرب الجينات المرمزة chromatin conformation الجرعات المنخفضة على شكل الكروماتين 

ويعتقد بأن االستجابة التكيفية في ). DNA )Belyaev et al., 1996لبروتينات ترميم الـ 
  DNAمتعلقة بزيادة تعبير الجينات التي ترمز بروتينات ترميم الـ  Escherichia coli اإليشريكيا

)aidB, ada, alkA, alkB) (Rohankhedkar et al., 2006.(  تعتبرAidB  من مكونات
والتي حددت كبروتين مرتبط بالدنا  alkylating كلةلعوامل األل االستجابة التكيفية لإليشريكيا

وقد تنبأ بأنه يحفز الترميم  flavin-containing DNA-binding proteinويتضمن الفالفين 
 )alkylated DNA  )Rohankhedkar et al., 2006المباشر للـ 

-downيقوم بتخفيض ضبط  L132 جينًا جديدًا من الخاليا  (1999)عزل روبسون وزمالؤه
regulated ) االستجابة لإلشعاع المؤينDIR1 gene والذي يفترض أنه يقوم بدور تنظيمي في (

. وأظهرت الدراسات الالحقة على خاليا تبدي فرط )Robson et al.1999االستجابة التكيفية (
-UM-UCو   low-dose hypersensitivity )V79،RT112حساسية للجرعات المنخفضة 

أدى إلى ارتفاع معدل إعادة   DIR1ضاد للجينالم antisense oligonucleotidesأن الـ )، 3
 ,.2Gy  )Robson et alمقترنا مع زيادة في البقيا الخلوية بعد جرعة من  DNAوصل كسور الـ 

، التي ال تظهر فرط حساسية ataxia telangiectasiaومع ذلك، لم تظهر الخاليا  ).2000
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لترميم أو البقيا. وقد خلص المؤلفون إلى أن الخاليا الحساسة للجرعات المنخفضة، زيادة في ا
 switchتفتقر إلى القدرة على تشغيل  ataxia telangiectasiaإشعاعيا مثل الخاليا من مرضى 

on   المورثةDIR1 ال تتضمن جميع األمثلة عن تحريض االستجابة التكيفية اصطناع بروتينات .
الحظات سابقة أظهرت أن فوق أكسيد الهيدروجين يحرض جديدة. على سبيل المثال، هناك م

تجاه فوق أكسيد الكومن في اإليشيريكا  cross-adaptive responseاستجابة تكيفية متصالبة 
 ىكنها تنطوي علوالتي ال تتطلب منتجات جينية جديدة ول cumene hydroperoxideالقولونية 

 alkyl hydroperoxides )Asadبالحماية ضد  ، البروتين المعني Ahpالـ  تعديل في تحت وحدة
et al., 1998.(  

 

  هل يمكن أن يكون لتنشيط النظم المضادة لألكسدة دور في تحريض الثباتية؟ -1-5

أن قابلية الخلية على تحريض االستجابة التكيفية يمكن  (1999) ألفاريز وآخرون-اقترح مينديز     
د التأكسدي الخلوية. تعتبر األنزيمات مكونًا هامًا جدًا أن تتأثر بواسطة تغيير مستويات اإلجها

الضارة بالـ  ROSآلليات دفاع الخلية التي تقي الكائنات الحية من األذى أنواع األوكسجين التفاعلي 
DNA ) والجزيئات الحيوية األخرىMendez-Alvarez et al.1999.(  ولقد افترض بأن أنظمة

، ومضادة األكسدة غير المباشرة يمكن أن تساهم في تشكيل الدفاع األنزيمية، غير األنزيمي
 ,.Mendez-Alvarez et al., 1999; Chen et alاالستجابة التكيفية لإلجهادات التأكسدية (

2006; Yan et al., 2006; Tosello et al., 2007) 2000). وقد اقترح جوكسيك وزمالؤه (
مضادة لألكسدة تتضمن تغيرات في نشاط نظام  بأنه يمكن لإلجهاد التأكسدي أن يقدح استجابة

أظهر الخاليا المتغيرة، الثابتة إشعاعيا، المعزولة من خاليا  .SODالدفاع األنزيمي، وبشكل رئيسي 
للـ  overexpressionبعد التشعيع المجزأ أو التعريض المفرط أ mcf-7 الكارسينوما البشرية

MnSOD 10جرعة في البقيا مقداره - عامل تعديل) %Guo et al., 2003.(  وقد أفترض
 a redoxبعد جرعات مجزأة يسبب تغيرات   MnSODالمؤلفون أنه ربما كان تحريض الـ 

alteration   التي تؤدي إلى فوق تنظيمup-regulation  جينات االستجابة لإلجهادات وتحريض
 catalaseلمضادة لألكسدة (األشعة لالستجابة التكيفية. وبشكل مشابه، ربما يلعب تعزيز القدرات ا

and MnSOD ( دورًا هاما في الحد من الضرر األولي للـDNA  بواسطة األشعة منخفضة معدل
 أن  DNA microarrayوقد كشف تحليل). Otsuka et al., 2006الجرعة في طحال الفئران (
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GPX1  ،CAT  و SOD1 وعدة جينات أخرى تكون متورطة في نشاط peroxidase م التي يت
 HUVEC  )Lanzaرفع تنظيمها بعد التعرض لجرعات منخفضة من األشعة السينية في الخاليا 

et al., 2005 في خاليا الخميرة ). االستجابة التكيفيةyeast  المحرضة بالمؤكسداتoxidants 
H2O2 ،menadione  وjuglone  كتاالز الكانت مرتبطًة بزيادة في نشاطcatalase  الخلوية
SOD ،glucose-6-phosphate dehydrogenase  وglutathione reductase  وهي

). Biryukova et al., 2006اإلنزيمات الرئيسية المشتركة في دفاع الخلية ضد اإلجهاد المؤكسد (
المحرضة بالـ  يمكن أن يشارك تعزيز هذه األنشطة المضادة لألكسدة في االستجابة التكيفية

menadione  لـmenadione  ـ والH2O2  في الـBacillus sp. F26  )Yan et al., 2006 .(
 glutathione peroxidase homologousوزمالؤه جينات متجانسة )1999( وصف ليسينجر

gene  فيChlamydomonas reinhardtii   التي يحدث فيها فوق تنظيم للتعبير بعد المعالجة
وأشارت دراسات أخرى إلى أن بعض ). Leisinger et al. 1999( بعوامل اإلجهاد التأكسدي

مضادات األكسدة غير األنزيمية يمكن أن تؤثر على االستجابة التكيفية من خالل االرتباط وٕازالة 
السمية للمواد الكيميائية السامة وراثيا.على سبيل المثال، أظهرت إحدى الدراساتأن االستجابة التكيفية 

في  prostaglandinsو  oxisterolsعض من ب sublethalالمحرضة بتراكيز تحت مميتة 
 Chen etالخلوي( glutathione تكون متوسطة رفع سوية المحتوى الكمي من الـ PC12 الخاليا

al., 2006.(  وبشكل مشابه فإن المعالجة المسبقة للخاليا البشرية والفأرية بعوامل األلكلة
alkylating  8أو-oxoG ع أعلى بمرتين في مستويات قبل جرعة االختبار قد أدت إلى ارتفا

كما ذكرت التقارير على  ).Bercht et al., 2007الخلوي كاستجابة تكيفية (  glutathioneالـ
Chlamydomonas reinhardtii   إنتاج ببتيدات الرابطة للمعادنmetal-binding peptides 

 ,Cd, Hg, Ag( )Howe and Merchantكاستجابة لإلجهاد المحرض بمختلف المعادن الثقيلة (
 phytochelatinبعد تثبيط اصطناع يض الكادميوم لالستجابة التكيفية) كما يمكن إعاقة تحر 1992

 )Panda et al., 1997 .( وبشكل مشابه، يمكن إعاقة االستجابة التكيفية بعد المعالجة التكييفة
 Vicia fabaفي  metallothionein) بواسطة تثبيط اصطناع Cu, Pbبالمعادن الثقيلة (

)Rieger et al., 1993 كما أن تثبيط اصطناع البروتينات السيتوبالزمية يعيق االستجابة .(
وربما كان تثبيط اصطناع  ).Cd  Allium cepa  )Panda et al., 1997التكيفية المحرضة بالـ 

مثبطا الصطناع ميتالوثيونين المعتمد على النحاس  cycloheximideبروتينات جديدة بواسطة 
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Cu2+-dependent metallothionein  في لمفاويات الدم المحيطي البشري وبذلك يتم القضاء
 ). Nikolova et al., 1999بكبريتات النحاس (تطلقها المعالجة على االستجابة التكيفية التي 

 hydrogen peroxide and nitricمن ناحية أخرى، يمكن ألنواع األوكسجين التفاعلي (
oxide( أن تخدم ) كناقالت إشارة في خاليا النبات والحيوان الخالياNeill et al., 2002; 

Vranová et al., 2002; Babu et al., 2003; Matsumoto et al., 2004.(  كجزيئات
تؤثر على االستجابة التكيفية يمكن ألنواع األوكسجين التفاعلي أن  signaling moleculesإشارة 

بعد التعرض  damage-sensing processت استشعار األضرار من خالل المشاركة في عمليا
جرعة التكييف. على سبيل المثال، تؤدي إضافة مضادات األكسدة في تجارب تأثير األشعة فوق ل

تخفيض اإلجهاد التأكسدي الخلوي  إلى fibroblastsالبنفسجية على خاليا جلد اإلنسان الليفية 
وهكذا، من الممكن ). Jones et al., 1999على التركيز (واالستجابة التكيفية على نحو يعتمد 

أنواع األوكسجين التفاعلي بواسطة النظام المضاد scavenging في بعض حاالت زيادة اصطياد 
لألكسدة تقليل األضرار المحرضة مما يؤدي إلى حدوث استجابة تكيفية. يمكن أن تسبب مساهمة 

بة التكيفية في تعقيد إضافي بسبب حقيقة أن بعض النظام المضاد لألكسدة في تطوير االستجا
 ,Dimova et alأنواع األوكسجين التفاعلي تخدم كناقالت إشارة في الخاليا النباتية والحيوانية (

2008(.  

ومحتوى  CAT ،GPx  ،GRزيادة غير معنوية في مستوى نشاط  2004أظهر ميورا في العام 
glutathione الحقا بجرعة عالية من أشعة  بعد جرعة منخفضة والمتبوعةX  في الخاليا

. ولذلك خلص إلى أن الدفاعات المضادة لألكسدة يمكن أن تسهم جزئيا فقط في للجرذ  glialالدبقية
. كما تبين أن )Miura, 2004( تحريض اإلشعاع لالستجابة التكيفية في الخاليا المختبرة

ن الفئران المعدلة وراثيا التي لديها فرط االستجابة التكيفية في الخاليا الليفية المشتقة م
  SODتبدو وكأنها غير ذات صلة بمقدار Cu/ZnSOD geneالجين   overexpressingتعبير

  ).Wolff, 1996في الخاليا، وبالتالي، مستقلة عن الجذور فوق المؤكسدة (
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   :حركيات االستجابة التكيفية -1-6

بإعاقة تدوم  adaptive protectionاية التكيفية )، تطور الوق2005لخص فينينديجين (     
ميلي  200إلى  100لساعات، أو لمدة أيام إلى أشهر، تناقص مطرد عند جرعات أعلى من حوالي 

ميلي غري. في الواقع، هناك أدلة وافرة  500غري، وهي ال تالحظ بعد التعرض الحاد إلى أكثر من 
م التجربة. فقد أظهر بأن االستجابة التكيفية تكون على أن االستجابة التكيفية تتوقف على تصمي

معتمدة على كل من الجرعة والزمن تعتمد على الوقت مع حدوث تأثير أعظمي بعد عدة ساعات، 
على سبيل المثال بين أربع إلى ست ساعات بعد تعرض الطحلب وحيد الخلية 

Chlamydomonas reinhardtii  )Bryant, 1976; Chankova et al., 2005, 2007 .(
 DSBكمل لوحظ أن اعتماد تحريض أشعة غاما على الجرعة عند استخدام إعادة وصل الكسور 

DNA ) كمؤشرChankova and Bryant, 2002 أدى استخدام جرعة تكييفة صغيرة من .(
، ولكن عند الزيادة التدريجية  DSBأشعة غاما  إلى زيادة طفيفة في معدل إعادة وصل الكسور

 Chankova andاألضرار ( جرعة التكييفة حصل انخفاض مواز في الجزء المتبقي منلمقدار ال
Bryant, 2002 كما وجد أن الوقاية بالصدمة الحرارية ضد تحريض الزيوغ الصبيغية بواسطة .(

تعتمد على الفترة الزمنية (من أقل من عشرة دقائق  Vicia fabaفي نبات   clastogensالعوامل
). Rieger and Michaelis, 1988بين جرعة االختبار والمعالجة التكيفية (حتى أربع ساعات) 

وتبين أيضا أن المسار الزمني لالستجابة التكيفية في اللمفاويات يكون مشابها لما هو موجود في 
 Shadley andبعد حوالي ست ساعات ( plateauاألنظمة النباتية، ويصل إلى حد اإلشباع 

Wolff, 1987.( دود الدنيا للجرعة التكيفية في خاليا تمتد الحleukocytes   0.005الفأرية بين 
دقيقة بعد  30غري بعد  1من  تحديغري، وتحرض استجابة تكيفية مبكرة عند جرعة  0.01و 

 ,Morales-Ramírez and Mendiola-Cruzساعة ( 18التعرض وتستمر على األقل 
كيفية قصوى عندما تقدم جرعة اختبار ) استجابة ت2001الحظ فينكات وزمالؤه (). 2004

ساعة بعد تحفيز اللمفاويات على  30أربع ساعات من الجرعة التكييفية، أي بعد   cGy 100من
-N-methyl-N’-nitro-N ). يكون تأثير الوقاية ضد Venkat et al. 2001( االنقسام

nitrosoguanidine  المحرضة بالمعالجة المسبقة بالـH2O2  فيE. coli يضا معتمد على الزمن، أ
  ).Asad et al., 1997دقيقة ( 30دقيقة من المعالجة ويلغى تقريبا بعد   15ويتناقص بعد
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 ,.Joiner et alإلى جانب كون االستجابة التكيفية لألشعة قصيرة األمد فإنه يمكن تعديلها (
1996, 1999; Raaphorst et al., 2000; Tiku and Kale, 2004،( ثالعلى سبيل الم 

يمكن تحريض االستجابة التكيفية بفعالية أكبر عندما تقدم جرعة التكييف على شكل أجزاء صغيرة 
)Tiku and Kale, 2004.(  وقد اقترح بأن تشعيع الخاليا الليفية البشرية بمثل هذه الجرع المجزأة

 ,.Raaphorst et alهذه يمكن أن يؤدي نسبة بقيا مرتفعة بسبب ترميم األضرار تحت المميتة (
يمكن أن تختلف كفاءة ردود فعل الدفاع الخلوية التي يتم تنشيطها وتعتمد على مستوى  ).2000

ونوع األثر. حيث أفيد حديثا بأن جرعة التكييف يمكن أن تعمل في بعض الحاالت بشكل متآزر، 
 Matsumoto etوبذلك تزيد من تواتر الزيوغ الصبغية المالحظة بعد التشعيع بجرعة االختبار (

al., 2004; Zhou et al., 2004.(  قد يكون لعوامل مختلفة آثار مختلفة مما قد يؤدي إلى ردود
 ;Boreham and Mitchel, 1991; Marples and Joiner, 1993فعل تكيفية بكفاءة متغيرة (

Joiner, 1994; Schlade-Bartusiak et al., 2002; Marples et al., 2004; 
Matsumoto et al., 2004( على سبيل المثال، تكون الجرعات الحادة من جسيمات ألفا وغيرها .

، مثل النترونات، أقل فعالية في إثارة االستجابة (LET)اإلشعاعات عالية نقل الطاقة الخطي 
 ,Boreham and Mitchel(مثل األشعة السينية) ( LET التكيفية من اإلشعاعات منخفضة

1991; Marples and Joiner, 1993; Joiner, 1994 ويحتمل أن يكون ذلك يكون بسبب (
ولذلك يتم التنشيط الفوري لنظام severe الموضعي أكثر حدة  DNAكون مستوى ضرر الـ 

ومع ذلك، أشارت ). G2 )G2 sensing systems ) (Marples et al., 2004 التحسس
 V79خاليا الهمستر الصيني بعض التقارير إلى أن يمكن مالحظة االستجابة التكيفية بعد تعرض 

 Gajendiran et( في الزجاجأو اللمفاويات البشرية ) Marples and Skov, 1996للنترونات (
al., 2001 .(  

البروستات من  تحرض في خالياX -ومن الالفت للنظر أن إحدى الدراسات قد أفادت بأن أشعة
عندما تسبق الجرعات   reverse’ AR‘استجابة تكيفية معكوسة  pKZ1 الفئران المعدلة وراثيا

االستجابة التكيفية  وكانت هذه). Day et al., 2007العالية الضارة الجرعات المنخفضة (
المالحظة من حيث القيمة مماثلة لالستجابة التكيفية المسجلة عند   reverse’ AR‘المعكوسة 

التي تقوم االستجابة التكيفية قد ال  تقديم الجرعة المنخفضة أوًال. قد تشير هذه النتائج إلى أن اآلليات
تكون بسبب منع أو إعاقة الضرر المحرض بالجرعة العالية وٕانما بسبب تعديل االستجابة الخلوية 

  .لهذا الضرر
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  أهمية االستجابة التكيفية -1-7

مثل الوقاية التكيفية المسببة  من اإلشعاع بعض اآلثار المفيدة، قد تكون للجرعة المنخفضة     
-Upton , 2001; Liu, 2003; Ghiassiوالترميم والتحفيز المناعي ( DNAعاقة تضرر الـ إل

nejad et al., 2004; Feinendegen, 2005  .( الجرعات منخفضة إلى فقد لوحظ أن
المتوسطة من اإلشعاع المؤين تعزز النمو والبقيا، وتزيد االستجابة المناعية، وتزيد الثباتية تجاه 

للتشعيع الالحق في النباتات والبكتريا والحشرات  clastogenicو الـ    mutagenicالتأثيرت
). ولقد اكتشف التحفيز المناعي في الجماعات البشرية بعد التعرض Upton, 2001والثدييات (

). Ghiassi-nejad et al., 2004الطويل األجل إلشعاع عالي المستوى من الخلفية الطبيعية (
المحفزة وزيادة  +TCD4الخاليا  على CD69 ؤه زيادة كبيرة في التعبيرحيث الحظ غياثي وزمال

تكون (إيران). Ramsar المقيمين في منطقة رامسار  السكانالمصلي الكلي لدى   IgEكبيرة في 
إزالة الخاليا المتضررة نتيجة الجرعات المنخفضة من األشعة التي تحصل في الحي من وظائف 

ال  ). ومع ذلك، يعتقد بعض العلماء أن االستجابة التكيفيةFeinendegen, 2005جهاز المناعة (
تبدو آلية مناسبة للوقاية اإلشعاعية ألن النتيجة األسوأ للخلية (موت الخلية) هي على األرجح أفضل 
نتيجة للكائن الحي ككل ألن جرعة منخفضة (تكييف) يمكن أن تولد أيضا خطر التحول الخلوي 

cellular transformation )Hofseth, 2004; de Saint-Georges, 2004.(  ،وفي الواقع
التعرض المهني المزمن لجرعة منخفضة من اإلشعاع  أن هناك وفرة من األدلة التجريبية على

 DNAوزيادة أضرار الـ  )Lin and Mao, 2004المؤين يمكن أن يؤدي إلى آثار ضارة بالصحة (
)Joksic and Spasojevic-Tisma, 1998; Cardoso et al., 2001; Maffei et al., 

2002; Sari-Minodier et al., 2002; Hadjidekova et al., 2003; Zakeri and 
Assaei, 2004; Güerci et al., 2006; Sari-Minodier et al., 2007 ،وبشكل مماثل .(

 chromium لدى العاملين في مجال طالء الكروم DNAلوحظت زيادة في مستويات أضرار الـ 
platers )Benova et al., 2002() ولدى عمال طباعة أوفست ،Aksoy et al., 2005 ،(

 pathologists، وأطباء األورام )welders )Iarmarcovai et al., 2005; 2007وعمال اللحام 
 ,.formaldehyde )Iarmarcovai et alالمعرضين للفورمالديهايد  anatomists/المخدرين 

 Lazutka andمعينة (  phytopharmaceuticalsلمرضى المعالجين بـ)، وا2007
Mierauskiene, 2001( أو بعد جرعة منخفضة طويلة األجل من مضادات الميكروبات ،

antimicrobial prophylaxis )Slapyte et al., 2002 كما تم تسجيل زيادة في تواتر .(
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 ,Danika and Dunja( في الزجاجلمنزلية النويات الصغيرة بعد تشعيع لمفاويات الحيوانات ا
 Lee etولكن ليس في لمفايات الماشية التي تعيش بالقرب من محطات لطاقة النووية ( ،)2007

al., 2007( على العكس من ذلك، حرض التعرض المزمن ألشعة غاما وبمعدل جرعات .
لى الحقة في الخاليا المنخفضة جدًا استجابة تكيفية وراثية خلوية واضحة جدا تجاه جرعة أع

المنسلية للفئران، وربما لم تسبب أي خطر من اآلثار الضارة في نسل الحيوانات الذكور المشععة 
)Cai and Wang, 1995.(  

 ،يعتبر بعض المؤلفين أنه من المضلل التصور بأن لالستجابة التكيفية عالقة بالوقاية اإلشعاعية
مادًا كبيرا على القوانين الوراثية ويعتمد قياسها على التصميم بسبب كون االستجابة التكيفية تعتمد اعت

لإلشعاع  genotoxicعلى سبيل المثال، اآلثار السامة وراثيا ). Salone et al., 1996التجريبي (
أو قد ال تختلف اعتمادًا على استهالك الكحول والعمر والجنس  ،في األشخاص المعرضين مهنيا قد

)Maffei et al., 2002; Hadjidekova et al., 2003; Zakeri and Assaei, 2004; 
Iarmarcovai et al., 2007; Sari-Minodier et al., 2007.(  يمكن أن تشير الزيادة في

في العاملين  sister chromatid exchangesتواتر الزيوغ الصبغية التبادالت الصبيغية األخوية 
منخفض من التعرض المزمن لإلشعاع المؤين، مما  في مجال اإلشعاع، إلى أثر تراكمي لمستوى

يشيرا إلى أهمية إجراء التحاليل الوراثية الخلوية باإلضافة إلى القياس الفيزيائي للجرعات في مثل هذه 
، ذات مغزى إحصائي، ). على الرغم من أنه تم اكتشاف آثارCardoso et al., 2001الحاالت (

 Calderón-Ezquerro et( المدخنين المعتدلينخنين بشدة و لدى المدمثبطة لالنقسامات الخلوية 
al., 2007تؤثر على األثر السمي الوراثي للتعرض المزمن  ،أو قد ال ،ادات التدخين قد)، فإن ع
 ,.Maffei et al., 2002; Hadjidekova et al., 2003; Sari-Minodier et alلإلشعاع (

2007.(  

ت الجزيئية الكامنة خلف االستجابة التكيفية قد يؤدي إلى حدوث ومع ذلك، فإن الفهم األفضل لآلليا
رواد الفضاء خالل الرحالت الفضائية الطويلة األجل، وتقييم  مثلتحسن في الوقاية من اإلشعاع، 

 ,Delone et al., 1991; Wang and Caiالمخاطر وٕادارتها واستراتيجيات عالج السرطان (
2000; Upton, 2001; Takahashi et al., 2002; Bonner, 2003; Mortazavi et 

al., 2003a, 2003b; Liu, 2003; Schaffer et al., 2004; Preston, 2005 في .(
بجرعة اختبار من أشعة غاما، حرضت  في الزجاجالدراسات الوراثية الخلوية األولية بعد التشعيع 
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ق ذات الخلفية اإلشعاعية العالية جدًا استجابة تكيفية وارثية خلوية قوية في لمفاويات سكان المناط
)Ghiassi-nejad et al., 2002لسكان الذين يعيشون في المباني ). كما أظهرت الدراسات على ا

الملوثة إشعاعيا في تايوان أن التشعيع المزمن يمكن فعال أن يؤدي إلى وقاية فعالة ضد السرطان 
)Ghiassi-nejad et al., 2002تبين إحدى الدراسات أن التعرض المستمر ). دعما لهذه الفكرة ،

مدى الحياة لجرعة منخفضة من اإلشعاع يترافق بتنشيط مناعي يؤدي كبت تحريض لمفوما الغدة 
استخدام وبنجاح التشعيع بجرعة منخفضة لعالج ). كما Ina et al., 2005الصعترية في الفئران (

 ,Cuttler and Pollycoveلخطر (السرطان دون التسبب في أعراض هامة أو زيادة هامة ل
وتماشيا مع هذه المالحظات، اقترح بعض الباحثين معامالت إضافية تعكس دور الجرع ). 2003

أثر لتقدير خطر اإلشعاع - المنخفضة في الوقاية من اإلشعاع إلدخالها في نموذج رياضي جرعة
)Scott, 2004; Feinendegen and Neumann, 2006(.  

  

  التكيفية في البيولوجيا اإلشعاعية:االستجابة  -1-8

عند تعرض جميع المتعضيات الحية تقريبا من البكتريا إلى اإلنسان لمختلف بسرعة، يتحرض 
، تفاعالت تحريضية تمكنها من اجتياز األزمات environmental stressesاالجهادات  البيئية 

  والبقاء على قيد الحياة.

إلى الظاهرة  Radio-adaptive Response (RAR)شعاع يشير مصطلح االستجابة التكيفية لإل
أقل  )few cGy(من األشعة المؤينة  التي تصبح من خاللها الخلية المشععة بجرعات صغيرة جداً 

اإلشعاعية   challenge doseلجرعات التحدي genotoxic effectحساسية للتأثيرات السامة 
  العالية الالحقة.

عن وجود االستجابة التكيفية  اأول من أعلن Samson and Cairns (1977)وقد كان كل من 
adaptive response القولونية في االيشيريكيا Esherichia coli  كطريقة لتحريض عملية ترميم

، والتي تصبح فيها البكتريا المعرضة لمستوى alkylation damage أضرار األلكلة على DNAالـ 
أقل حساسية إلى جرعة سامة الحقة من نفس  alkylating agent عامل األلكلة تحت مميت من

العامل أو عوامل مشابهة. وقد نسبت ظاهرة االستجابة التكيفية لعوامل االلكللة إلى تحريض أنزيمات 
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DNA glycosylase  وDNA alkyltransferase  التي تزيل أو تتخلص من الـDNA 
adducts )Evensen and Seeberg, 1982(.  

جارب إظهار االستجابة التكيفية لألشعة المؤينة على تحريض الزيوغ الصبغية في أجريت أولى ت
). حيث تبين أن التعريض األولي Olivieri et all, 1984ية البشرية (او مستنبتات الخاليا اللمف

pre-exposure يؤدي إلى تخفيض هام لمستوى الزيوغ  ،للجرعات الصغيرة من األشعة المؤينة
ة عالية الحقة. وقد أيد عدد من النتائج التجريبية وجود اعيشعإبواسطة جرع  ةالصبغية المحرض

في مختلف أنظمة الخاليا حقيقية  radioadaptive responsesاالستجابة التكيفية االشعاعية 
 Cortes et( عند خاليا النباتات، و ) Ikushima, 1987; Wojcik and Streffer 1994النوى (

al. 1990 ،(والحشرات )Fritz-Niggli and Schaeppi-Buechi 1991،(  وخاليا الهامستر
 ، ومستنبتات الخاليا اللمفاوية البشريةV79 (Ikushima 1987, 1989a, 1989b)الصيني 

lymphocytes ) Wiencke et al. 1986; Shadley and Wolff 1987; Wolff et al. 
1988; Shadley and Wiencke 1989; Sankaranaryanan et.al. 1989، ( والخاليا

)، واالشخاص المتعرضين مهنيا Hela )Ishii and Watanabe 1996الجنينية وخاليا 
)Barquinero et al. 1995, Gourabi and Mozdarani 1998 ومستنبتات الخاليا ،(
الوسط الحي على الحيوانات في )، وفي الدراسات Flores et al. 1996لمفاوية الحيوانية (لا

 Wojcik and Tuschl 1990; Cai and Liu 1990; Farooqi and Kesavanية (المخبر 
1993; Liu et al. 1992 كما أن هناك أيضا بعض التقارير التي دلت على عوز االستجابة .(

 Bosi and Olivieri 1989; Hain etاإلشعاعية التكيفية في مستنبتات الخاليا اللمفاوية البشرية (
al. 1992ن، فإن التتبع الطويل للدراسات التي أشارت إلى أن عوز االستجابة التكيفية ). ومهما يك

ال ترتبط  Olivieri and Bosi (1990)ليس بالتأثير المؤقت، وعلى النقيض من التقارير األبكر لـ 
  ).Ikushima and Mortazavi, 2000بعوامل فيزيولوجية عابرة (

ضارة  بتخفيض آثار وراثية phenomenologicallyيا تتميز االستجابة اإلشعاعية التكيفية ظاهر  
 gene، والطفرات الجينية chromosomal damage محددة مثل األضرار الصبغية

mutations والقتل الخلوي ،cell killing  المحرضة بجرعة التحدي العاليةchallenge high 
dose ويكون مصطلح  .عة المؤينةفي الخاليا المكيفية بالتعريض المسبق لجرعة صغيرة من األش

االستجابة اإلشعاعية التكيفية المستخدم مختلفا بشدة عن مفهوم االستجابة الكيميائية التكيفية 
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chemoadaptive response كون مختلفة بشدة عن ألن اآلليات خلف هاتين االستجابتين ت
  بعضها البعض.

شعاعية التكيفية. تقدح بواسطة الجرعات لم تتضح بعد، وبشكل كامل، اآللية الجزيئية لالستجابة اإل
 DNAالصغيرة محرضات غير معروفة عمليات جزيئية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز ترميم أضرار الـ 

المحرضة بالجرع األعلى الالحقة.  deleterious effectsأو تقي الخلية ضد اآلثار الضارة 
لتي أظهرت بأن االستجابة االشعاعية المحرض بناء على النتائج ا DNAاقترحت مساهمة ترميم الـ 

، )aminobenzamide-3( أمينوبنزاميد- 3 بواسطة )abolishedالتكيفية يمكن أن تلغى (تزول 
). وقد حصل poly(ADP-ribose) polymerase  )Ikushima,1989بوليميراز المثبط ألنزيم ال

في الخاليا المكيفية من التجارب  DNAعلى المزيد من اإلثباتات المباشرة للترميم األسرع والمعزز للـ 
 single cell gel electrophoresisة دالمنجزة باستخدام الرحالن الكهربائي على الهالم لخلية مفر 

)Ikushima, 1996 .( زالت كامل العمليات الجزيئية من القدح األولي إلى التنشيط أو التفعيل  الو
  ن.صندوقا اسودا حتى اآل DNAالجيني من أجل ترميم 

من   narrow windowدلت النتائج التجريبية على مستنبتات خاليا الثدييات أن هناك نافذة ضيقة 
الجرعات الصغيرة التي تستطيع أن تحرض االستجابة اإلشعاعية  التكيفية. المجال األمثل للجرعات 

تعتمد  ). ومع ذلك فإن االستجابة اإلشعاعية  التكيفيةcGy )Ikushima, 1989 10- 0.1هو من 
 dose rateومعدل الجرعة  total dose of the adaptingعلى كل من الجرعة الكلية للتكيف 

 ). ولقد تبين أنه عند التعرض المزمن،Shadley and Wiencke, 1989الذي تعطى به الجرعة (
)، أن Gy/min 0.0024معدل جرعة منخفض (ب البشرية fibroblastsلخاليا الفيبروبالست 

ن أجل بقيا الخاليا للتعرض الحاد للجرعة الثانية، يمكن أن يالحظ بعد جرعة تكيف كلية التكيف، م
  ).Gy )Azzam et all, 1992 5- 2من 

هناك العديد من المناطق في العالم ذات خلفية إشعاعية عالية، وقد دلت الدراسات الوبائية 
epidemiological  ضارة بالمقيمين، وأن معدل أن األشعة الطبيعية في هذه المناطق ليست على
يكون أقل بشكل كبير في المناطق ذات الخلفية اإلشعاعية  cancer mortalityالموت بالسرطانات 

). وهذا ما يشكل أحد األمثلة النموذجية Kondo, 1993منه في المناطق الشاهدة ( مرتفعةال
تعرضات البيئية تعمل ، ولكن إذا أردنا االدعاء بأن الradiation hormesisلحسنات األشعة 
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لسكان هذه المناطق  radio-resistanceكجرعة مكيفة، فإنه يجب علينا دراسة الثبات االشعاعي 
  بعد تلقي الجرعات العالية.

يفترض أن آثار اإلشعاع ومخاطره تكون متناسبة مع الجرعة من أجل كافة جرعات التعرض، بدون 
لآلثار . هذه الفرضية (ICRP-2006)ئنات المعقدة عتبة، لكامل الكائن الحي ولكل نسيج في الكا

، تعرف بالنظرية الخطية  deterministic، على العكس من اآلثار القطعيةstochasticالعشوائية 
، وتستخدم من قبل الوكاالت التنظيمية Linear No-Threshold (LNT) hypothesisبال عتبة 

رسات التي تطبق على البشر والبيئة. ومع ذلك، فإن الوطنية كأسس لمبادئ الوقاية اإلشعاعية والمما
هناك بيانات وفيرة مستمدة من التجارب باستخدام كائنات وحيدة وعديدة الخاليا، بما في ذلك 

  الثدييات، تشير إلى أن هذه الفرضية غير صحيحة بيولوجيا. 

شعاع ثابتة، بغض هو افتراض أن طبيعة االستجابة البيولوجية ألضرار اإل LNTاألصل في فرضية 
النظر عن الجرعة. ومع ذلك، فإن تعرض الخاليا أو الكائنات الحية لجرعة منخفضة/بمعدالت 
جرعة منخفضة من األشعة المؤينة  يحرض استجابة تكيفية، مثل أن يتم تقليل اآلثار الضارة 

. spontaneous eventsالحوادث التلقائية لألضرار الالحقة أو السابق أو األحداث، بما في ذلك 
هذا التحريض للمقاومة هو جزء من االستجابة الخلوية العامة التي تظهر في وقت مبكر جدًا من 
التطور، والتي لوحظت الحقا في جميع الكائنات التي درست حتى اآلن. تتجلى السمة األساسية 

الصحيح لكسور  في زيادة القدرة على الترميم Prokaryotesللثباتية المحرضة عند طليعيات النوى 
ثنائية الجديلة، ويبدو أن هذه القدرة أظهرت محافظة شديدة خالل التطور، وظهرت في  DNAالـ 

، حقيقيات النوى البسيطة، الحشرات، single-cell eukaryotesحقيقيات النوى مفردة الخلية 
مستنبتات النسيجية والثدييات، بما في ذلك الخاليا البشرية في ال amphibiansالنباتات البرمائيات 

وفي الحي. وبما أن هذه االستجابة التكيفية لإلشعاع هي جزء من االستجابة العامة لإلجهدات، فإن 
األخرى، مثل الحرارة والمواد الكيميائية، يمكنها أيضا أن تحرض تكييفا  stressorsالمجهدات 

ألخرى من اإلجهادات، بما في لإلشعاع وأن تؤثر في الحصيلة أو النتيجة لنفس النمط أو األنماط ا
  ). Mitchel, 2006ذلك التعرض لإلشعاع (

آليات حمائية أخرى محرضة بواسطة   Multicellular organismsطورت الكائنات متعددة الخاليا
 low LET ionizingالتعرض لجرعة منخفضة من األشعة منخفضة النقل الخطي للطاقة 

radiation بما في ذلك إنتاج ،induction  صوائد الجذور الحرةfree radical scavengers  
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عن زيادة  ، فضالimmune surveillanceللحد من الضرر األولي، وكذلك زيادة المراقبة المناعية 
، unrepaired للتخلص من الخاليا غير المرممة  apoptotic cell deathالتموت الخلوي المبرمج

وزمالؤه  . وصف فينينديجينcancerousمسرطنة أو ال ،misrepairedوالمرممة بشكل خاطئ 
)Feinendegen et al.2007 أدوار آليات الحماية المختلفة هذه التي تتحفز بواسطة الجرعات (

  المنخفضة، وكيف أنها تقلل من خطر تطوير سرطان. 
ا اآلثار ومخاطر السرطان تنشأ في الخاليفإنه يمكن االفتراض بأن  LNTوبشكل متكامل مع نظرية 

كنتيجة لمسارات التأيين المولدة باإلشعاع في هذه الخاليا. ومع ذلك، بالنسبة للجرعات المنخفضة، 
التي تشكل أكبر مصدر للقلق بشأن تعرض العامة أو التعرض المهني، فإنه ليس كل الخاليا تضرب 

هناك عواقب باإلشعاع (أي ال تتلقى مسار تايين) ولذلك يمكن االفتراض بأنه يتوقع بأن ال تكون 
للتعرض في تلك الخاليا. بيد أن أدلة حديثة كثيرة تشير إلى أن هذا االفتراض األساسي غير 
صحيح، وأن الخاليا المصابة باإلشعاع تكون على تواصل مع  الخاليا غير المصابة وتولد اآلثار 

) Morgan and Sowa 2007(وفي بعض األحيان ، bystander effectsالتي تسمى باآلثار 
. ومع ذلك، فإنه غالبًا ما تعتبر هذه األحداث detrimental effectsإلى تعزيز اآلثار الضارة 

الضارة جزءا من نظام التنبيه الذي يؤدي إلى إزالة الخاليا المتضررة، مما ينتج عنه االستجابة 
 Bauer؛ Mothersill and Seymour 2006؛ Wang et al. 2004التكيفية أو المفيدة (

 bystander effects)، ولذلك عند الجرعات المنخفضة، اآلثار Portess et al. 2007؛ 2007
التي يمكن أن تظهر بصورة عامة إلى زيادة الخطر، يمكن أن تؤدي إلى االستجابات التكيفية التي 
تخفض الخطر. وتكون كلتا العمليتان بشدة ال خطيتان. وهناك بعض المؤشرات، من بعض 

ة في المستنبتات، على أن القدرة على تحريض االستجابة التكيفية لزيادة البقيا (بعد السالالت الخلوي
 detrimentalالجرعة الثانية، األعلى) قد تكون غائبة تماما، وأن مثل هذه السالالت تظهر فقط 

bystander effects  )Ryan et al. 2009 .(  
 bystander and adaptiveولوجية نظرًا لتالزم الخصائص الالخطية لنمط االستجابات البي

للجرعات المنخفضة، فإنه يبدو من المستبعد جدًا االفتراض في الوقاية اإلشعاعية أن الخطر ذو دالة 
خطية مع الجرعة وأنه يجب تصحيح هذه الفرضية بالنسبة للجرعات المنخفضة. حيث أظهر بأن 

، in vivoفي الحي إلى خفض، الجرعات المنخفضة من األشعة تحرض استجابات تكيفية تؤدي 
) فضال عن السرطانات Mitchel et al. 2003آثار ومخاطر السرطانات التلقائية القائمة (

)، ويبدو أن الوقاية باالستجابة التكيفية المحرضة Mitchel et al. 1999المحرضة باإلشعاع (
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لضارة، بما في ذلك ر اباإلشعاع، على األقل ضمن نطاق محدد من الجرعات المنخفضة، تفوق اآلثا
الضارة. ويفترض بأنه خارج نطاق الجرعة هذا، تكون اآلثار الضارة هي   bystanderاآلثار الـ
) نماذج معتمدة بيولوجيا  للتنبؤ بكال  (Scott, 2008سكوت ولقد طور .predominateالمهيمنة 

  . harmمن عتبة الجرعة األعلى واألدنى لألذى 
ج دراسات مجال جرعة األشعة منخفضة نقل الطاقة الخطي، والعوامل وسنستعرض فيما يلي نتائ

التي تؤثر عليها، التي تتفوق ضمنها الوقاية باالستجابة التكيفية على اآلثار ضارة، وبالتالي تخفض 
  . LNTأكثر مما تزيد من الخطر، على النقيض من فرضية الـ 

  
  
  CELL BASED MEASURES OF RISKقياسات الخطورة المعتمدة على الخلية  -1-9
  Upper dose thresholdsعتبات الجرعات األعلى   -1-9-1

بما أنه قد أثبت بأن جرعات اإلشعاع العالية والحادة يمكن أن تسبب آثارًا خلوية ضارة 
detrimental cellular effects وأثبت أيضا أن التعرض لجرعة صغيرة وبمعدل جرعة منخفض ،

ضد تلك  protective adaptive responsesستجابة التكيفية يمكن أن يسبب وقاية باال
حيث  crossover pointاألحداث، فإنه يمكن االستنتاج بأنه يجب أن تكون هناك نقطة انتقال 

خاليا تتحول الوقاية إلى ضرر مع زيادة الجرعة. استخدم في معظم األبحاث لدراسة هذه المسألة في 
أو   chromosomal aberrationsمثل الزيوغ الصبغية   endpointsالثدييات النتيجة النهائية
، لقياس إزالة الخطر الذي يؤخذ عادة بعين االعتبار في micronucleusتشكل النويات الصغيرة 

 Shadley andالوقاية اإلشعاعية وفي تقديرات الخطر. على سبيل المثال، قام شادلي ووينك (
Wiencke 1989يدي) بقياس الحذف الكروماتchromatid deletions   في اللمفاويات البشرية

 ،من األشعة السينية المقدمة بمعدل جرعة عالي mGy 500ولكن ليس الـ  ،mGy 10وأظهرا بأن 
، مما يشير إلى العتبة األعلى للوقاية باالستجابة التكيفة Gy 1.5تقي من تأثير جرعة تحدي قدرها 

أن تحرض استجابة تكيفية   mGy 500بأنه يمكن لجرعةذلك، أظهر أيضا  بين هذه الجرعات. ومع
، ويجب أن ال mGy/min 10، إذا خفض معدل الجرعة إلى أقل من Gy 1.5ضد جرعة التحدي 
) 2002وآخرون ( ا سجلت نتائج مماثلة من قبل بروم. كم mGy/min 100≤يكون معدل الجرعة 

  ). Broome et al., 2002باستخدام الخاليا الليفية البشرية الطبيعية (

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٢٩

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



[30] 
 

يمكن أيضا الكشف عن الحماية بواسطة الجرعات المنخفضة ضد خطر األحداث التي تحصل 
ير المحرضة بجرعة تحدي. حيث بشكل طبيعي، خطر األحداث الضارة التلقائية؛ أي األحداث غ

تزيد من   mGy 100أن جرعة إشعاعية حادة من 2006ام وآخرون في الع توليدو-دي أظهر
يات الصغيرة في الخاليا البشرية الطبيعية، ولكن أدت نفس الجرعة المقدمة خالل أكثر من تشكل النو 

 deساعة إلى خفض تواتر النويات الصغيرة إلى المستوى التلقائي أو إلى ما دون هذا المستوى ( 48
Toledo et al. 2006) تشير البيانات السابقة والبيانات المقدمة من قبل .(Shadley and 

Wiencke, 1989) و (Broome et al., 2002 إلى أن عتبة الجرعة األعلى تعتمد على كل (
من الجرعة ومعدل الجرعة، وتوحي بأن المعيار الحرج يمكن أن يكون عدد األضرار التي تكون 

ى أن معدل ترميم الضرر يمكن موجودة في الخلية في نقطة محددة أو نقطة في الزمن، يدل عل
  تبة الجرعة األعلى. أن يعزز من ع أيضا

تكون االستجابة التكيفية لإلشعاع جزء من االستجابة الخلوية العامة على اإلجهادات، ويمكن للعوامل 
 ;Boreham et al. 1997األخرى المسببة لإلجهاد أن تعدل خطر اإلشعاع والعكس بالعكس (

Mitchel, 2006ضا على عتبة الجرعات ). وبطريقة مماثلة، يؤثر اإلجهاد الكلي على الكائن أي
األعلى من أجل اآلثار الوقائية. على سبيل المثال، يحرض تعرض خاليا األسماك المستنبتة لجرعة 
منخفضة من اإلشعاع استجابة تكيفية واقية ضد تعرض الحق لجرعة عالية. ولكن، إذا عرضت 

لكلي على الخاليا يبلغ في ، فإن اإلجهاد اchlorine ينالخاليا أيضا إلى مستويات متزايدة من الكلور 
نهاية المطاف مستوى تصبح فيه جرعات اإلشعاع المنخفضة نفسها غير قادرة على تحريض وقاية 

  ).Mitchel, 2007من الجرعات اإلشعاعية العالية (
هو النقطة النهائية األقرب إلى  neoplastic transformationفي الخاليا، يكون التحول الورمي 

خطر السرطان المستخدمة عادة في تقديرات المخاطر في الوقاية اإلشعاعية. أظهر  نقطة النهاية في
انخفاضا في التحوالت  C3H10T1/2باستخدام الخاليا الفأرية  1996عزام وآخرون في العام 

 2.4إذا تم التشعيع بمعدل جرعة mGy 100إلى  1الورمية التلقائية عند التعرض لجرعات من 
mGy/min  تحدي الحقة)، ولم تتناول دراستهم استخدام جرعات أعلى ( (بدون جرعةAzzam et 
al., 1996 لم تكن هناك فروقات معنوية في مقدار التناقص عند نطاق الجرعة هذا، مما يشير ،(

إلى أن أقل جرعة تنتج أقصى استجابة وقائية، ولم تكن هناك زيادة أخرى (أو تناقص) في تلك 
. يتشابه التوازي في االفتقار إلى تغيير في حجم mGy 100دة الجرعة إلى االستجابة الوقائية مع زيا

االستجابة الوقائية في التحول الورمي عند مجال هذه الجرعة مع العوز في التغير مع زيادة الجرعة 
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في حجم الوقاية ضد تشكل النويات الصغيرة في الخاليا الليفية البشرية الطبيعية المعرضة لنفس 
 ،قياس الخطر فيمنفس  باستخدامو  ،). في تجربة مماثلةBroome et al., 2002ة (مجال الجرع

بأن  2001، أظهر ريدباث وآخرون عام human hybrid cell lineساللة بشرية هجينة على 
التحول  suppressed) تخمد mGy/min 3.3لوحدها (بمعدل   mGy 100جرعات تصل إلى 

وما فوق   mGy 300لن اعتبارا من ). و Redpath et al,. 2001كما فعلت في خاليا الفئران (
 linear)، إزداد التحول إلى معدل يتسق مع االستقراء الخطي mGy/min 41.3(بمعدل 

extrapolation  من خالل المعدل التلقائي في الخاليا غير المعرضة. وبذلك يتفق كال التقريرين
 100ة الوقائية ضد التحول الورمية هي أعلى من على أن عتبة الجرعات األعلى لالستجابات التكيفي

mGy من أجل كل من الخاليا البشرية والفأرية )Mitchel, 2010 .(  
  
  Lower dose thresholdsعتبات الجرعة األدنى  -1-9-2

وكما أن هناك بيانات حول الحصيلة النهائية الجزيئية والخلوية تبين عتبات الجرعات األعلى لآلثار 
فإن هناك أيضا بيانات تصف وجود عتبات الجرعة األدنى لتحريض اإلشعاع لالستجابة الوقائية، 
  التكيفية. 

اويات البشرية من  األشعة السينية يمكن أن تحمي اللمف mGy 10أن  1988أظهر وولف وآخرون 
المحرضة بواسطة مختلف العوامل الكيميائية   chromosome breaksضد الكسور الصبغية

، مما يشير إلى أن الحد األدنى للجرعة cross-linkingوالروابط التصالبية   mutagensالمطفرة 
  . )Wolff et al, 1988( التكيفية هو أقل من هذه الجرعة

تحرض استجابة تكيفية ضد الحذف الكروماتيدي   mGy 10) أن1989كما اكتشف شادلي ووينك (
للمفاويات البشرية المستنبتة، وذلك عندما في ا  Gy 1.5الذي ينتجه التعرض لجرعة تحدي مقدراها

 mGy/min )Shadley and 5وليس بمعدل   mGy/min 200تقدم الجرعة التكيفية بمعدل 
Wiencke, 1989 توحي هذه البيانات بوجود عتبة أدنى لجرعة التكيف، وأنها مثل عتبة الجرعة .(

 ,Mitchel( ل فترة زمنية معينة األعلى أيضا تعتمد على عدد األذيات الموجودة في الخلية خال
). وكما لوحظ بالنسبة لعتبة الجرعات األعلى، فإن البيانات تنبئ بأن عتبة الجرعة األدنى 2010

  سوف تكون حساسة للمعدل الخلوي إلزالة األذيات. 
تبين في دراسة أخرى باستخدام الخاليا الليفية البشرية الطبيعية المستنبتة في الزجاج، أن جرعة 

، أنتجت استجابة تكيفية خفضت تواتر النويات الصغيرة بعد  mGy 0.1، وليس mGy 1يدة من وح
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روثكام  ت دراسة). وفي هذا الصدد، أظهر تقرير Broome et al. 2002جرعة كبيرة الحقة (
كمقياس لتحريض األشعة لكسور الـ   γ-H2AX foci)، باستخدام تشكل بؤر2003ولوبريتش (

DNA لة المضاعفة الجديDNA double strand breaks  في المستنبتات األولية غير المنقسمة
أو أكثر،  mGy 5بعد جرعة واحدة من   DNAللخاليا الليفية البشرية، أنه حين يبدأ مسار ترميم الـ 

. ولكن إذا سمح لهذه mGy 1.2ساعة أو أكثر بعد جرعات وحيدة من  24استمر وجود البؤر لمدة 
. توحي هذه النتيجة بأنه ما دامت بشكل كبيرفإنها أظهرت موتا خلويا مبرمجا  الخاليا بأن تنقسم،

 1.2آلية الوقاية قد تتوقف على الجرعة، فإن عتبة الجرعة األدنى للتأثيرات الواقية هي أقل من 
mGy  في هذه الخاليا )Rothkamm and Lobrich, 2003( .  

-hyperكثيرة، حول فرط الحساسية اإلشعاعية يمكن اعتبار الظاهرة، التي تحدثت عنها تقارير 
radiosensitivity للجرعات المنخفضة المتبوعة بالثباتية اإلشعاعيةradioresistance   للجرعات

العالية كأدلة جديرة موثوقة على عتبة الجرعة األدنى (بمعدل الجرعات العالية) لقتل الخاليا في 
)، برغم أن االستجابات التكيفية ال تحدث Joiner et al. 2001مستنبتات خاليا األنسجة البشرية (

) بعد التعرض لمعدل جرعة عالي. ومع ذلك، ترتبط في Gy 1.0–0.3عادة عند هذه الجرعات (
بعض السالالت الخلوية المقدرة المطلقة على تحريض االستجابة التكيفية مع مقدرة الخلية على 

  ).Ryan et al. 2009إظهار فرط الحساسية اإلشعاعية (
اكتشفت عتبة الجرعة األدنى أيضا على المستوى الخلوي من أجل اإلنقالبات الصبغية 

chromosomal inversions في الحي ي الخاليا من الفئران المعرضةالمقاسة فin vivo  
)Hooker et al. 2004 ؛Zeng et al. 2006 1)، حيث تنتج استجابة وقائية عند جرعة mGy 
ال تخفض من اإلنقالبات، وٕانما في الواقع  mGy 0.01ات التلقائية، ولكن الجرعة وتخفض اإلنقالب 

تبقية تزيد من تواتر االنقالبات التلقائية. وقد تعكس هذه المالحظة األخيرة التخلص من األذيات الم
persistent lesions   تحدث عنها (التيRothkamm and Lobrich 2003 ( في الخاليا غير

  المنقسمة. 
 mGy 100بأن جرعة   hybrid) باستخدام ساللة بشرية هجينة 2008أظهر آلمور وآخرون (

/يوم كانت قادرة على تحريض استجابة تكيفية وقائية ضد التحوالت  mGy 4- 1بمعدل جرعة من 
. ولكن وجد أن كبت التحوالت الورمية يفقد بمعدالت )Elmore et al, 2008( الورمية التلقائية

/يوم، مما يوحي، مرة أخرى، بأن عتبة الجرعة األدنى للتكيف  mGy 1نى من حوالي الجرعة األد
  . per unit timeتتوقف على وجود حد أو عدد أدنى من األذيات في وحدة الزمن 
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معدل الجرعة بل يعكس أثر وبما أن وجود عدد معين من األذيات في وحدة الزمن ال يعكس فقط 
فإن هذه النتيجة تعني بأن عتبة الجرعة األدنى سوف ، DNAالـ أيضا مقدرة الخلية على ترميم 
المرتبطة بأنماط النسج الخلوية المختلفة، والتي   repair capacityتعكس أيضا تالزم سعة الترميم 

تسهم باالختالفات النوعية لألنسجة. باإلضافة إلى ما تقدم، يمكن التوقع بأن االختالفات الوراثية 
بين األفراد سوف تؤدي إلى تعديل إضافي للعتبة األدنى للجرعة. عالوة  DNAالـ األساسية لترميم 

على ذلك، وبما أنه من المعروف أن العتبة األعلى لجرعة التكيف تكون حساسة لمعدل الجرعة 
)Broome et al. 2002 .فإن االعتبارات المماثلة والتقلبات المحتملة يمكن أن تنطبق هنا أيضا ،(  

، يمكن أن يفتح الفهم األفضل لالستجابة التكيفية آفاقا جديدة لوقاية الخاليا. وقد تؤدي وفي الختام
االستجابة التكيفية والقدرة على تعديلها أدوارًا هامة في المعالجة اإلشعاعية المجزأة ويمكن أن يساعد 

مستويات على التحقق مما إذا كانت هذه الظاهرة تؤثر على تقدير مخاطر التعرض لإلشعاع بال
المنخفضة. وباإلضافة إلى المزيد من الفهم الكامل لالستجابة التكيفية، هناك فرضيتان على األقل 

األشعة لالستجابة التكيفية باختالف نوع الخلية والنمط - ختلف تحريضيبحاجة إلى اختبار: أوًال، قد 
قدرة الخاليا على البدء  الوراثي؛ وثانيا، أن تغيير مستويات اإلجهاد الخلوي التأكسدي يؤثر على

  .باالستجابة التكيفية

  

  :بحثهدف ال -1-10

هدف هذا العمل إلى دراسة العالقة المحتملة للتبدالت الشكلية للكروماتين المحرضة باألشعة المؤينة ي
لتبالت الشكلية للكروماتين اعلى ظاهرة االستجابة التكيفية لألشعة المؤينة، وذلك من خالل مقارنة 

بالجرعات الصغيرة وجرعات التحدي والجرعتين معًا، والزيوغ الصبغية المحرضة بالجرعات  المحرضة
  الثالث سابقة الذكر. وذلك في الخاليا اللمفية البشرية المستنبتة في الزجاج.
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   Material: Methods andطرائق الالمواد و  -2

   :خدمة في هذا البحثاألجهزة المست -2-1

 ):1هذا العمل األجهزة الواردة في الجدول رقم (استخدم في تنفيذ 
 ) يوضح األجهزة التي تم العمل عليها خالل إجراء البحث1الجدول (  

  
  الجهاز

Equipment  
  المنشأ

Origin 
  الشركة المصنعة

Manufacturing Company  

  خيمة زرع معَقمة  1
Luminar Flow Italy Gelaire -    TC60  

حاضنة                 2
Incubator 

FRANCE OSI - Thermosi - SR 3000  

مثفلة                  3
Centerifuge GERMANY Eppendorf 14500 rpm  

 ميزان إلكتروني رقمي         4
balance  GERMANY Sartorius - A 210 P  

5  

مع نظام تضاد حاث بأمجهر 
  األطوار

Phase Contrast Research  
Microscope  

JAPAN Olympus - BHT – 112 

6  
مجهر مع نظام تصوير ضوئي 

  وتضاد األطوار
Inverted Microscope  

GERMANY Leica - Mirostar  IV  Diastar  

7  
هزاز أنابيب مخبرية         

Mixer  GERMANY Assistent - Reamix : 2789  

 حمام مائي  8
Water Bath  

England Grand  

  ي يالتدفقجهاز قياس خلو   9
Flow Cytometry USA  Becton Diknson 
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  األدوات: -2- 2

  .Heparineأنابيب مخروطية بالستيكية معقمة تحتوي على مادة الهيبارين  .1
  مل معقمة. 10،  5ممصات  .2
 مل معقمة. 3ممصات بالستيكية سعة  .3
  . (ساليدات)  شرائح زجاجية مجهرية .4
  مايكروليتر.  500 - 100 ،100 - 20،  25 - 5ممصات متبدلة السعة:  من  .5
 حوامل شرائح زجاجية مجهرية . .6

   المسخدمةالمواد الكيماوية  -2-3

 استخدمنا في هذا العمل المواد الكيميائية المبينة أدناه .

الشركة   المادة  ت
  المصنعة

  المنشأ

  Chromosome medium B   Biochrom  Germany           وسط زرع صنعي كامل.    1
 Colcemid 10µg/ml in PBS)   (Biochrom  Germany          و كولساميدكولشيسين أ  2
    Cytoshalsin-B                         ب         - سيتوشاالزين  
    Giemsa Stain                                       ملون غيمزا  
 Potassium chloride   Riedel Germany                         كلوريد البوتاسيوم  3
 Tri-Sodium citrate dehydrate BDH England       سيترات ثالثية الصوديوم  4
 Glacial acetic acid  Merck  Germany                          حمض الخل الثلجي  5
 Absolute  Ethanol Merck  Germany                                ايثانول مطلق  6
 Merck Germany  ديكرومات البوتاسيوم  7

من المكونات التالية: وسط زرع Chromosome medium B يتكون وسط الزرع الصنعي الكامل 
RPMI-1640 مل، /ميكروغرام  100مل + ستريبتومايسين /وحدة 100، مضادات حيوية: بنسيلين

  ين (محرض انقسامي)، فيتوهيماغلوتين 5/ml% سيروم جنين البقر، 10
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  :تحضير المحاليل  -4- 2

  ) غــرام مــن كلوريــد البوتاســيوم  0.336محلــول الصــدمة الحلوليــةKCl ،0.32  غــرام مــن
 مل ماء مقطر). 100سيترات ثالثية الصوديوم 

  مـــزيج مـــن اإليتـــانول أو الميتـــانول : حمـــض الخـــل  1:3محلـــول التثبيـــت: (محلـــول كـــارنوا
 الثلجي).

  مل ماء مقطر. 40مل حمض الخل الثلجي و  60: %60حمض الخل 
  4ب (-سيتوشاالزينµg/ml.(  

  
  :تحضير الشرائح الزجاجية -2-5

 24) فـــي محلـــول دايكرومـــات البوتاســـيوم لمـــدة ال تقـــل عـــن Slidesغمـــر الشـــرائح الزجاجيـــة (ت
درجـة  4ة فيـه بدرجـ حفـظتغمـر بالمـاء المقطـر و تثـم  ،غسل تحت الماء الجاري جيداترفع و ثم ت ،ساعة

  مئوية إلى حين االستعمال .

 

  :والقياساتطرائق ال - 6- 2

  طريقة استنبات لمفاويات الدم المحيطي  - 6-1- 2

  وهي على الشكل التالي:  Frankو Seabrightتمت الدراسة باتباع طريقة  
لتحكم بكمية الدم المضافة حيث يجب لإحصاء كريات الدم البيضاء قبل الجرعة وبعدها وذلك  .1

  فة حجم اكبر من الدم في حالة انخفاض الكريات عن الحالة الطبيعية .إضا
بالستيكية سعة  ات) من الدم المحيطي بواسطة ماصةقطر  10مايكروليتر( 500يضاف حوالي  .2

  Chromosome B كاملصنعي  مل من وسط زرع  10مل لكل انبوب يحتوي على  3
 محرض انقسامي).، و دات حيويةمضا هيبارين، (يشتمل الوسط على سيروم جنين البقر،
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تتم عملية االستنبات في شروط معقمة تحت خيمة معقمة تعمل بضخ الهواء شاقوليًا، ثم توضع  .3
 لكل استنبتدرجة مئوية بشكل أفقي ( 37حاضنة بدرجة حرارة الساعة في  48لمدة  األنابيب
 )بيباأن 3عينة دم 

يكروليتر من محلول الكولشيسين م 100بساعة واحدة  الزراعةيضاف قبيل نهاية عملية  .4
  .ميكروغرام/مل) إليقاف االنقسامات الخلوية في الطور التالي من الدورة الخلوية 4بتركيز (

  .دورة/دقيقة 1200دقائق بسرعة  10مدة لساعة يجري تثقيل األنابيب  48بعد   .5
 g 1.5سترات (   KCLمل من محلول  10يتم التخلص من الطافي (الرائق) ويضاف حوالي  .6

KCl   ،2.3gm  وذلك بهدف تفجير  مل ماء مقطر) 550سترات الصوديوم الثالثية تحل في
  .    الخاليا ( الصدمة الحلولية) إلى الراسب مع رج األنابيب على الرجاجة

  درجة مئوية. 37دقيقة في الحاضنة بدرجة حرارة  25يحضن المزيج مدة  .7
مزيج من اإليتانول وحمض الخل الثلجي مل من مثبت كارنوا ( 1يضاف لكل أنبوب حوالي  .8

  .)1:3بنسبة 
/دقيقة، ويتم التخلص من الطافي. ثم يضاف دورة 1200بسرعة  دقائق 10لمدة  تثقل األنابيب .9

على الرجاجة، ثم تثقل األنابيب بنفس  االستنبات مل من مثبت كارنوا مع رج أنابيب 9حوالي 
مرات إلى أن نحصل على راسب أبيض  4- 3الي السرعة والمدة وتعاد عملية إضافة الكارنوا حو 

  ضبابي اللون .
ضاف قطرات من حمض الخل الثلجي حسب كمية الراسب لكل أنبوب، بغية الحصول ت .10

على التركيز المناسب، يحَول بعدها الراسب إلى معلق خلوي باستعمال ممصة باستور زجاجية  
  مل . 3سعة 

- 30 لمحضرة مسبقا ويكون التقطير من ارتفاعنقطر عالق الخاليا على الشرائح الزجاجية ا .11
  .درجة ثم نترك الشريحة لتجف  45سم على الشريحة الباردة والمبللة والمائلة بزاوية  50

 يمزامل من ملون غ 4 خذؤ ي: )Giemsa Stain( يمزاغتجف الشريحة تلون بصبغة  بعد أن .12
ل الشرائح وتغمر  في في حام). حيث تثبت الشرائح من الماء المقطرمل  96ويضاف اليه 

دقائق وترفع بعدها وتغسل بالماء الجاري والمقطر على التوالي وتترك  7-5يمزا لمدة ملون غ
 لتجف وفي هذه الحالة تكون الشرائح جاهزة للدراسة.
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  االعتيان: - 6-2- 2

عاما   40-30متبرعين أصحاء بأعمار  6ـ تم العمل في هذا البحث على عينات دم محيطي ل
 ، حيث سحبت عينات الدم المحيطي بشـكل عقيم من وريد الساعدكور وثالث إناث)ثالث ذ(
مل معقمة وتحوي  10-7مفرغة من الهواء سعة  ، بواسطة أنابيب خاصة لسحب الدمتبرعللم

  متبرع.دم من كل مل  12- 10سحب  وقد، على هيبارين الليثيوم

  
  طريقة فصل الخاليا اللمفاوية من الدم المحيطي: -2-6-3

بعد االنتهـاء مـن عمليـة الزراعـة الخلويـة، تؤخـذ كميـة الـدم المتبقيـة وتعـزل الخاليـا اللمفيـة منهـا        
) مع إجراء بعض التعديالت الطفيفة عليها حسب مراحل الفصل Hunt, 1990اعتمادًا على طريقة (

  الالحقة.
الفيكـول  مـل مـن 3مـل ذو غطـاء، يوضـع فيـه  10يجهز عمود فصل فـي أنبـوب تثفيـل سـعة  -1

 ويترك ليأخذ درجة حرارة الغرفة.
مــل)، بحجــم مماثــل: إمــا مــن وســط الــزرع المســتخدم،  7-4يمــدد الــدم الفــائض عــن الزراعــة (  -2

 g\L NaCl ،0.2 g\L 8 :والمؤلـف مـن PBS ( PH =7.4 )أو مـن المحلـول المـوقي 
KCl ،2.16 g\L Na2HPO4.7H2O ،0.2 g\L KH2PO4 

الممــدد فــي عمــود الفصــل بوســاطة ماصــة باســتور بحيــث  مــل مــن الــدم 3-2يوضــع وســطيًا  -3
يكون رأس الماصة متعامدًا مع جدار األنبوب ويترك الـدم ليتوضـع فـوق طبقـة الفيكـول بهـدوء 

 .بحيث يتشكل طبقتان منفصلتان
د/د وبدرجــــة حــــرارة الغرفــــة. تترســــب الكريــــات  1500دقيقــــة بســــرعة  20يثفــــل العمــــود لمــــدة  -4

ر األنبوب وتتوضع اللمفاويات في حدود الطبقة الفاصلة بـين وسـط الحمراء والبلعميات في قع
 .التمديد وطبقة الفيكول

يسحب بوسـاطة ماصـة باسـتور السـائل الشـفاف المتوضـع فـوق طبقـة اللمفاويـات ويرمـى، بعـد  -5
ذلك تسحب بحذر طبقة اللمفاويات من كل الساحة بواسـطة ماصـة باسـتور وتنقـل إلـى أنبـوب 

 .مل 10تثفيل سعة 
دد معلـــق اللمفاويـــات أربـــع مـــرات علـــى األقـــل إمـــا: بوســـط الـــزرع المســـتخدم، أو بـــالمحلول يمـــ -6

  ويمزج بشكل جيد. PBSالموقي 
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  د/د. 1000دقائق بسرعة  10يثفل المعلق الناتج لمدة  -7
% بفاصــل 95%، 80% ،60% ،40تثبيــت الخاليــا بتراكيــز متزايــدة مــن الكحــول اإليتيلــي:  -8

  مئوية.  4ت وآخر، وذلك في الدرجة زمني مقداره ساعة بين كل تثبي
ســاعة، ثــم تحفــظ العينــات فــي البــراد لحــين التلــوين  24%  بعــد  95يكــرر التثبيــت بــالتركيز  -9

  والدراسة
  
  التشعيع: -2-6-4

في  ) SSDLبأشعة غاما، في مخبر المعايرة الثانوية (الشاهدة أجريت عمليات تشعيع العينات      
حيث تم تشعيع انابيب الدم في حوض مائي على ) Co60كوبالت ( بعم، وذلك باستخدام قسم الوقاية

 وبمعدل جرعةم وعلى بعد واحد متر من المصدر بشكل عامودي،  o37سم وبدرجة حرارة  5عمق 
  .، وبحيث يكون مركز الساحة االشعاعية هو مركز االنابيب غري/دقيقة 0.5 قدره

مل، قسمت كل عينة إلى  5من الهواء سعة  بعد سحب عينات الدم من المتبرعين بأنابيب مخالة
  أربعة أجزاء عولجت على الشكل التالي:

A.  ساعة. مـن أجـل  48استنبات الخاليا اللمفية من األنبوب األول بطريقة زراعة الدم الكامل لمدة
دراســة الزيــوغ الصــبغية (المســتوى التلقــائي)، ثــم عزلــت الخاليــا اللمفيــة، مــن الكميــة المتبقيــة فــي 

، وتم تثبيتها بتراكيز متدرجة من اإليتانول (من أجـل دراسـة الحالـة الشـكلية للكرومـاتين) األنبوب
  .عالهوفق الطرائق المفصلة أ

B.  غــري ثــم اســتنبت الخاليــا اللمفيــة وعزلــت اللمفاويــات المتبقيــة  0.1شــعع األنبــوب الثــاني بجرعــة
 كما ذكر أعاله.

C.  اليــا اللمفيــة وعزلــت اللمفاويــات المتبقيــة غــري ثــم اســتنبت الخ 1.5شــعع األنبــوب الثالــث بجرعــة
 كما ذكر أعاله. 

D.  ســاعة ثــم شــععت  23غــري ثــم اســتنبت الخاليــا اللمفيــة لمــدة  0.1شــعع األنبــوب الرابــع بجرعــة
 غري. 1.5الخاليا المستنبتة بالجرعة 
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  الدراسة المجهرية -2-6-5
  أ: دراسة المنسب اإلنقسامي:

وذلـك بإحصـاء نسـبة الخاليـا المنقسـمة فـي كـل  400عـادي بتكبيـر درست الصـفائح الملونـة بـالمجهر ال
  خلية على األقل. 10000خلية، وقد درس من أجل كل نقطة تجريبية  1000

  
  
  :تلوين الخاليا لقياس درجة تكثف الكروماتين بتقانة القياس الخلوي بالتدفق -2-6-7

 

ديو ور البربي ون المتفل ة المل ا اللمفي ة ، استخدم لتلوين الخالي ا لطريق د المحضر وفق ، Krishaم أيوداي

  والذي يحتوي على:

 0.1% Sodium Citrate 

 0.02% mg/ml R Nase 

 0.37% NP 40 

 0.05 mg/ml Propidium Iodide 

اً أو خالل  راد، ويمكن أن يستعمل طازج  4 – 3ويوضع ھذا الملون في زجاجة عاتمة ويحفظ في الب

 أسابيع ال أكثر.

ا  د أجرين ون بحيث يصبح وق ز المل ي تركي ديالً ف  Darzynkiewicz 1985حسب   x 10-6  5تع

ى  ون وتحافظ عل أن تأخذ المل ا ب ي تسمح للخالي ى الشوارد الت ويبقى الوسط الحامل للملون حاوياً عل

  التوازن في مرور الملون لداخل الخلية وفي التبادل العكوس بين داخل وخارج الخلية. 

  المعدل على الشكل التالي: 5x10-6 PI Krishan لوين بـ وتتم مراحل الت     

  .DPBSخلية من المثبت باستخدام محلول دلبيكو   106غسل المعلق الخلوي ذو التركيز  - 1

  ويحضن لمدة نصف ساعة في البراد.  PI 5x10-6مل ملون  1إضافة   - 2

 رر على الجھاز.من جديد وتصبح العينات جاھزة لتم  PI 5x10-6مل ملون  1تثفيل ثم إضافة   - 3
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  النتائج: -3
  

أجريــت بعـــض التجـــارب التمهيديــة لتحديـــد الـــزمن األمثــل بـــين الجرعـــة األوليــة وجرعـــة التحـــدي، 
ة فوجـــدنا أن ظـــاهرة االســـتجابة التكيفيـــة يمكـــن الحصـــول عليهـــا إذا كانـــت الفتـــرة الفاصـــلة بـــين الجرعـــ

المـذكورة فـي عـدد مـن األعمـال العلميـة ساعة، وهي الفتـرة الزمنيـة  24-5التكيفية وجرعة التحدي من 
المنشورة، والتي ذكرنا بعضها فـي اسـتمارة البحـث. ولـذلك اعتمـدنا ألسـباب تقنيـة الـزمن بـين الجـرعتين 

 ساعة.  23
+  0.1، 1.5، 0.1، 0، تأثير الجرع اإلشعاعية المستخدمة في هذا البحث (1يظهر الجدول 

 3ذكور و  3متبرعين أصحاء ( 6على المنسب االنقسامي للخاليا اللمفية لـ  Gy 1.5ساعة +  23
إناث)، لم يسبق ألي منهم أن تلقى أي جرعة عالجية أو تشخيصية خالل األشهر الستة السابقة 

  ألف خلية. 15-10إلجراء التجربة. علما بأن النتائج الواردة هي متوسط المنسب االنقسامي في 
 

ــــين ا1الجــــدول  ؛ 1.5؛ 0.01؛ 0لمنســــب االنقســــامي للخاليــــا اللمفيــــة المســــتنبتة، الشــــاهدة، والمشــــععة بالجرعــــة: : يب
  أنثى). 3ذكر، المتبرع  4(المتبرع  1.5ساعة+ 0.01+23

  المتبرع
 الجرعة/غري

Control 0.01 Gy 1.5 Gy 0.01+1.5 Gy 
1  30.45±6.23 27.68±4.12 19.55±6.12 26.72±3.22 
2 26.75±3.32 24.24±6.43 14.88±7.42 22.21±5.08 
3 28.83±6.26 26.38±5.30 21.77±6.28 23.66±6.35 
4  40.57±6.21 36.13±3.09 31.5± 5.69 38.38±8.97 
5  27.75±6.71 22.68±6.12 16.20±5.60 20.21±4.77 
6  44.22±6.21 38.18±5.32 25.42±4.62 39.66±2.39 

 
) من أشعة غاما لم تؤثر بشكل واضح Gy 0.01أن الجرعة التكيفية ( 1يتضح من الجدول 

) فقد كان لها تأثير كبير Gy 1.5على معدل االنقسامات الخلوية، أما جرعة التحدي المستخدمة (
، 1.32، 1.80، 1.56، بـ حيث انخفض متوسط المنسب االنقسامي ،على شدة االنقسامات الخلوية

لجرعة أن ا 1يتضح من الجدول سل. كما على التسل 6- 1مرة في العينات   1.74و  1.71، 1.29

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٤١

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



[42] 
 

ساعة من جرعة التحدي، قد حالت تقريبا دون تأثير الجرعة  23) المقدمة قبل Gy 0.01(تكيفية ال
. حيث كانت مقادير المنسب االنقسامي في الخاليا الالحقة على تثبيط مقدرة الخاليا على التكاثر

، 1.06، 1.22، 1.20، 1.14من الشاهد بـ:  المستننبتة المشععة بكل من الجرعة التكيفية أقل
  على التسلسل. 6- 1مرة بالمقارنة مع الشاهد في العينات  1.11، 1.25

  
، 1.5، 0.1، 0، تأثير الجرع اإلشعاعية المستخدمة في هذا البحث (8- 2تظهر الجداول 

لمحيطي على تحريض الزيوغ الصبغية المختلفة، في لمفاويات الدم ا Gy 1.5ساعة +  23+  0.1
إناث)، لم يسبق ألي منهم أن تلقى أي جرعة عالجية أو  3ذكور و  3متبرعين أصحاء ( 6لـ 

  تشخيصية خالل األشهر الستة السابقة إلجراء التجربة. 
 
 1: نتائج دراسة الزيـوغ الصـبغية فـي الخاليـا اللمفيـة المحرضـة بـالجرع المختلفـة مـن األشـعة المؤينـة للمتبـرع 2الجدول 
  (ذكر). 

عدد 
االنقسامات 
  المدروسة

  الجرعة
عدد   الزيوغ الصبغية

كسر   الخلية/الزيوغ
  صبيغي 

كسر 
  صبغي 

ثنائية 
  حلقي  قسيم

300  0  6        0.02  
200  0.1  4  3      0.05  
300  1.5  30  29  8  4  0.45  
300  0.1+1.5  3  30  5  2  0.30  

 
  

 2حرضـة بـالجرع المختلفـة مـن األشـعة المؤينـة للمتبـرع : نتائج دراسة الزيـوغ الصـبغية فـي الخاليـا اللمفيـة الم3الجدول 
  (أنثى). 

عدد 
االنقسامات 
  المدروسة

  الجرعة
عدد   الزيوغ الصبغية

كسر   الخلية/الزيوغ
  صبيغي 

كسر 
  صبغي 

ثنائية 
  قسيم

  حلقي

300  0  1  0  0  0  0.003  
60  0.1  4  0  0  0  0.06  
300  1.5  18  20  2  1  0.23  
300  0.1+1.5  15  16  1  1  0.18  
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 3: نتائج دراسة الزيـوغ الصـبغية فـي الخاليـا اللمفيـة المحرضـة بـالجرع المختلفـة مـن األشـعة المؤينـة للمتبـرع 4الجدول 
  (ذكر مدخن). 

عدد 
االنقسامات 
  المدروسة

  الجرعة
عدد   الزيوغ الصبغية

  الخلية/الزيوغ
 كسر صبيغي 

كسر 
  صبغي 

ثنائية 
  قسيم

  حلقي

300 0  4    0.013  
300 0.1  2 4   0.033  
300 1.5  22 43 9 3 0.520  
345 0.1+1.5  1 60 6 3 0.455  

  

  
 4: نتائج دراسة الزيـوغ الصـبغية فـي الخاليـا اللمفيـة المحرضـة بـالجرع المختلفـة مـن األشـعة المؤينـة للمتبـرع 5الجدول 
  (ذكر). 

عدد 
االنقسامات 
  المدروسة

  الجرعة
عدد   الزيوغ الصبغية

كسر   الخلية/الزيوغ
  صبيغي 

كسر 
  صبغي 

ثنائية 
  قسيم

  حلقي

300 0  3    0.01  
300 0.1  27 3   0.1  
300 1.5  12 45 8 2 0.47  
300 0.1+1.5  5 29 3 3 0.29  

 
 5: نتائج دراسة الزيـوغ الصـبغية فـي الخاليـا اللمفيـة المحرضـة بـالجرع المختلفـة مـن األشـعة المؤينـة للمتبـرع 6الجدول 

  (ذكر مدخن). 
عدد 
امات االنقس

  المدروسة
  الجرعة

عدد   الزيوغ الصبغية
  الخلية/الزيوغ

 كسر صبيغي 
كسر 
  صبغي 

ثنائية 
  حلقي  قسيم

300  0  4 5       0.046  
300  0.1  21 5       0.103  
199  1.5  111 40 6 4 1.160  
163  0.1+1.5  9 31 3 4 1.05  

  

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٤٣

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



[44] 
 

 6رضـة بـالجرع المختلفـة مـن األشـعة المؤينـة للمتبـرع : نتائج دراسة الزيـوغ الصـبغية فـي الخاليـا اللمفيـة المح7الجدول 
  (أنثى). 

عدد 
االنقسامات 
  المدروسة

  الجرعة
عدد   الزيوغ الصبغية

كسر   الخلية/الزيوغ
  صبيغي 

كسر 
  صبغي 

ثنائية 
  قسيم

  حلقي

300  0  2  0  0  0  0.01  
160  0.1  2  3  0  0  0.05  
265  1.5  22  23  6  2  0.38  
300  0.1+1.5  10  21  2  1  0.21  

 
  

) المقدمـــة قبـــل جرعـــة Gy 0.1أن للجرعـــة اإلشـــعاعية التكيفيـــة ( 7-2يتضـــح مـــن الجـــداول 
التحــدي تــأثير كبيــر علــى تخفــيض نســبة الزيــوغ الصــبغية بشــكل عــام، والمميتــة بشــكل خــاص (ثنائيــة 

نســبة الوقايــة اإلشــعاعية المحرضــة أن  8-2يالحــظ علــى الجــداول كمــا القســيم المركــزي و الحلقــي). 
علـــــى التسلســـــل. كمـــــا  6-1% للمتبـــــرعين  45، 10، 38، 13، 22، 34التكيفيـــــة بلغـــــت  بالجرعـــــة

أن نســبة الزيــوغ الصــبغية فــي لمفاويــات الــدم المحيطــي للمتبــرع المــدخن كانــت  5يالحــظ علــى الجــدول 
أعلــى منهــا فــي لمفاويــات المتبــرعين غيــر المــدخنين، كمــا يالحــظ أن الجرعــة التكيفيــة كانــت بحــدودها 

المتبـرعين المـدخنين، ممـا يـدل علـى أن التـدخين يعيـق عمليـة تحـريض االسـتجابة التكيفيـة.  الدنيا عنـد
ويتضــح مــن الجــداول الســابقة أيضــا وجــود اختالفــات فرديــة فــي نســبة تحــريض الجرعــات الصــغيرة مــن 

  لالستجابة التكيفية. األشعة المؤينة
 

، 0.1، 0مشـــععة بالجرعـــات : درســـت التبـــدالت الشـــكلية للكرومـــاتين النـــووي فـــي اللمفاويـــات ال
، وذلـــــــك بتلـــــــوين اللمفاويـــــــات ين، والمســـــــتنبتة لكافـــــــة المتبـــــــرعGy 1.5ســـــــاعة +  23+  0.1، 1.5

وتمريرهـــا علـــى جهـــاز  6M-10) بتركيـــز نهـــائي PIالمعزولـــة، بـــالملون المتفلـــور البروبيـــديوم أيودايـــد  (
) واألشــكال 9لجـدول (ظهـر اي). و nm 488(بطـول موجـة  FACSCaliburالقيـاس الخلـوي بالتـدفق 

  ) نتائج هذه الدراسة. 8 - 3(
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عزولــــة مــــن اللمفاويــــات التبــــدالت الشــــكلية للكرومــــاتين النــــووي فــــي اللمفاويــــات الم: 9الجــــدول 
اللمفاويــات المشــععة  تفلــوردة التــألق مــن خــالل تقســيم أقنيــة تــم حســاب شــ، 6-1لمتبــرعين ســتنبتة لالم

 تلــوين الخاليــا بــالملون المتفلــوربعــد وذلــك مفاويــات الشــاهدة، ة تــألق الليــبالجرعــات المختلفــة علــى أقن
وتمريرهـــــا علــــى جهـــــاز القيــــاس الخلـــــوي بالتـــــدفق  6M-10بتركيــــز نهـــــائي  )PI( البروبيــــديوم أيودايـــــد 

FACSCalibur 488(بطول موجة nm  .(  
  

 Gy /الجرعة /شدة التألق النسبية 
 المتبرع

0.1+1.5  24 h 0.1+1.5  5 h 1.5 0.1 Con. 

0.93 0.96 1.36 1.60 1 1 
0.95 0.91 1.27 1.50 1 2 
0.82 0.87 1.11 1.44 1 3 
1.06 1.07 1.65 1.80 1 4 
0.87 0.88 1.15 1.42 1 5 
0.95 1.10 1.74 1.85 1 6  
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مـن : شدة تألق الكروماتين النووي في لمفاويات الدم المحيطي للمتبرع األول المشـععة بجرعـات مختلفـة 3الشكل 

  أشعة غاما.
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: شدة تألق الكروماتين النووي في لمفاويات الدم المحيطي للمتبرع الثاني المشععة بجرعات مختلفـة مـن 4الشكل 

  أشعة غاما.
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: شدة تألق الكروماتين النووي في لمفاويات الدم المحيطي للمتبرع الثالث المشععة بجرعات مختلفة من أشعة 5الشكل 
  غاما.
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المشععة بجرعـات مختلفـة مـن أشـعة  للمتبرع الرابع دة تألق الكروماتين النووي في لمفاويات الدم المحيطي: ش6الشكل 
  غاما.
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: شــدة تــألق الكرومــاتين النــووي فــي لمفاويــات الــدم المحيطــي للمتبــرع الخــامس المشــععة بجرعــات مختلفــة مــن 7الشــكل 

  أشعة غاما.
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ي لمفاويــات الــدم المحيطــي للمتبــرع الســادس المشــععة بجرعــات مختلفــة مــن : شــدة تــألق الكرومــاتين النــووي فــ8الشــكل 

  أشعة غاما.
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أن األشــعة المؤينــة قــد حرضــت علــى حــدوث تبــدالت شــكلية الســابقة شــكل يتضــح مــن األ
غـــري أكبـــر مـــن  0.1للكرومـــاتين النـــووي، تمثلـــت بحـــل تكثـــف الكرومـــاتين النـــووي عنـــد الجرعـــة 

حــــل تكثــــف الكرومــــاتين النــــووي، بدرجــــة أقــــل، بعــــد  ، كمــــا ســــجلغــــري 1.5المحــــرض بالجرعــــة 
غــــري (جرعــــة  1.5غــــري (الجرعــــة التكيفيــــة) ولـــــ  0.1لجرعــــة  0تعــــريض الخاليــــا فــــي اللحظــــة 

كرومـــاتين فـــي الخاليـــا المعرضـــة -PIشـــدة تـــألق المعقـــد كانـــت . بينمـــا ســـاعات 5عـــد بالتحـــدي) 
ريبـة أو أقـل قلـيال منهـا فـي سـاعة ق 24، أو 5للجرعة الصـغيرة ثـم لجرعـة التحـدي وبفـارق زمنـي 

  الشاهد غير المشعع. 
يمكـــن عنـــد مقارنـــة نتـــائج دراســـة تـــأثير تشـــعيع اللمفاويـــات البشـــرية علـــى تحـــريض الزيـــوغ 
الصبغية ودرجة تكثـف الكرومـاتين مالحظـة أن: نسـبة تحـريض االسـتجابة التكيفيـة فـي لمفاويـات 

جرعـــات الالحقـــة لحـــل تكثـــف مختلـــف المتبـــرعين تتناســـب مـــع شـــدة تحـــريض جرعـــة التكيـــف وال
الكروماتين. حيث يالحظ أن االسـتجابة التكيفيـة العظمـى (المقـدرة بواسـطة نسـبة الزيـوغ الصـبغية 

قـــد ســـجلت فـــي لمفاويـــات الـــدم  ")9أو بواســـطة تحـــريض النويـــات الصـــغيرة " الشـــكل /"الشـــكل  و
أعلــى نســبة لحــل ، وبالمقابــل ســجلت فــي  لمفايــات هــذين المتبــرعين 6و  4المحيطــي للمتبــرعين 

ــــة أن  ــــة ثاني ــــد تعريضــــها لجرعــــة التكيــــف. كمــــا يالحــــظ مــــن ناحي ــــووي عن تكثــــف الكرومــــاتين الن
و  3االســتجابة التكيفيــة كانــت فــي حــدودها الــدنيا فــي لمفاويــات المتبــرعين المــدخنين (المتبــرعين 

مســجلة ). ممــا يــوحي بوجــود عالقــة بــين شــدة تكثــف الكرومــاتين النــووي واالســتجابة التكيفيــة ال5
لدى األفراد األصـحاء، وعلـى األثـر السـام وراثيـا للتـدخين المتمثـل بــ: زيـادة نسـبة الزيـوغ الصـبغية 
التلقائية، واالستجابة التكيفيـة فـي الحـدود الـدنيا، وعـدم تحـريض الجرعـة التكيفيـة علـى حـل تكثـف 

  .لوصول أنزيمات الترميم إلى المناطق المخربة لترميمهاالكروماتين الضروري 
  

درســت االســتجابة التكيفيــة أيضــا مــن خــالل تحــريض األشــعة علــى ظهــور النويــات الصــغيرة فــي 
غــــري.  1.5+01؛ 1.5؛ 01؛ 0اللمفاويــــات المســــتنبتة بعــــد تعريضــــها للجرعــــات اإلشــــعاعية التاليــــة: 

  ذكر):  4نتائج هذه الدراسة (المتبرع  9ويظهر الشكل 
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لتشعيع نة النويات الصغيرة، المحرضة لمفاويات الدم المحيطي البشري بعد ااالستجابة التكيفية، المقاسة بتقا: 9الشكل 

مــن أشــعة  ســاعة+جرعة التحــدي 23)، والجرعــة التكيفيــة+Gy 1.5)، جرعــة التحــدي (Gy 0.1التكيفيــة ( ةرعــالجب
  .غاما

   
يتضح مـن الشـكل أن للجرعـة اإلشـعاعية الصـغيرة المقدمـة قبـل جرعـة التحـدي تـأثير كبيـر 

ض النســبة المئويــة للنويــات الصــغيرة فــي اللمفاويــات المعرضــة للجــرعتين (الصــغيرة ثــم علــى تخفــي
  الكبيرة). 
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  المناقشة -4
  

يكون سبب: الموت الخلوي، والطفرات، واالنتقاالت الصبغية، والموت الخلوي المبرمج 
أو inefficient لفعال والسرطان المحرضة بواسطة اإلشعاع المؤين بالدرجة األولى الترميم غير ا

). يتعرض البشر لجرعات Elliott and Jasin, 2002ثنائية الجديلة (  DNAلكسور الـالخاطئ 
منخفضة من اإلشعاع أثناء الرحالت الجوية، من غاز الرادون في المنازل، وأثناء السفر إلى الفضاء 

ع السابقة إلنتاج األسلحة أو في المناطق ذات المستوى المنخفض من التلوث (بما في ذلك المواق
 النووية)، ويمكن أن يواجهوا جرعات إشعاع أعلى بكثير في المناطق الملوثة مثل تشيرنوبيل أو أثناء

). ولقد كافح أخصائيو األشعة، على مدى عقود، Bonner, 2003لعالج باألشعة (خضوعهم ل
في البشر. تستند تقديرات  لتقدير اآلثار البيولوجية للمستويات المنخفضة من التعرض لإلشعاع

–doseأثر - المخاطر الحالية لجرعة منخفضة من اإلشعاع إلى افتراض أن هناك عالقة جرعة
response  خطية، بدون عتبةnonthreshold  مع اآلثار الصحية الضارة للتعرض لجرعة

اآلثار  ). بيد أنPrasad et al, 2004منخفضة قدرت إستقرائيا من تأثير جرعات عالية نسبيا (
البيولوجية المرتبطة مع الجرعات اإلشعاعية المهنية والبيئية المنخفضة أكثر تعقيدًا بكثير مما يتنبأ به 
النموذج الخطي بدون عتبة وذلك بسبب حقيقة كون اآلثار البيولوجية المحرضة باألشعة في البشر 

، حساسية الخاليا DNAميم الـ تعتمد على عدة عوامل، بما في ذلك تأثير االستجابة الخلوية على تر 
bystander  ) وٕاعاقة عدم االستقرار الجينيMorgan, 2003 تتوافر، في الوقت الراهن، بيانات .(

 Strzelczykغير كافية لتحديد أثر التعرض لمستويات منخفضة من اإلشعاع على صحة اإلنسان (
et al, 2007شعاع أهمية مجتمعية ). وبما أن للمخاطر المرتبطة بجرعة منخفضة من اإل

)Preston, 2008 فإنه من المهم تعزيز فهم االستجابة الخلوية الناتجة عن التعرض لجرعات ،(
 .منخفضة من اإلشعاع

في خاليا الثدييات مرزوما ضمن معقد بروتينات نووية ويسمى الكروماتين.  DNAيكون الـ 
وهي بروتينات عالية المحافظة خالل  والبروتينات الرئيسية المكونة للكروماتين هي الهيستونات،

. DNAالتطور، وكما أن هذه البروتينات تشكل البنية النوكليوسومية فإن هذه البروتينات تتنظم مع الـ 
هناك ثالث فوائد رئيسية من هذا التنظيم. أوال، يزود بطريقة لوقاية الجينوم من األضرار المحرضة 

ادات السامة وراثيا. ثانيا، يمكن أن يكون لتشكل ألياف )، واإلجهNygren et al., 1995إشعاعيا (
 kinetochoreالكروماتين في القسيم المركزي دورا بنيويا، والذي يكون وجوده هاما من أجل تشكيل 
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. يملك الكروماتين في خاليا ) Nygren et al., 1995 ؛Allshire et al., 1995(مستقرا 
مضغوطة والتي تزود بقاعدة  المركزي وما قبلها أيضا بنيةالقسيم  satellitesالثدييات في مناطق 

). وثالثا،  Black et al. 2004 ؛kinetochore )Gilbert and Allan, 2001 مستقّرة لتشكيل 
لية النسخ متقدم التعديالت البنيوية والكيميائية للكروماتين مستوى إضافيا من السيطرة أو التحكم بع

)Wolffe, 1998(.  فهم شكل أو أشكال جدائل الكروماتين هو ضروري لفهم هذه العملية ولهذا فإن
  ).Gilbert and Ramsahoye, 2005( الحيوية

بما أن اآللية الدقيقة لظاهرة االستجابة التكيفية غير محددة بدقة، حاولنا في هذا العمل دراسة العالقة 
ة على ظاهرة االستجابة التكيفية المحتملة للتبدالت الشكلية للكروماتين المحرضة باألشعة المؤين

الت الشكلية للكروماتين المحرضة بالجرعات التكيفية دلألشعة المؤينة، وذلك من خالل مقارنة التب
(الصغيرة) وجرعات التحدي والجرعتين معًا، والزيوغ الصبغية المحرضة بالجرعات الثالث السابقة 

  ة في الوسط الزجاجي.الذكر. وذلك في الخاليا اللمفية البشرية المستنبت

تتوافق النتائج التي حصلنا عليها مع النتائج المنشورة لتحريض االستجابة التكيفية في لمفاويات الدم 
 .Wiencke et al. 1986; Shadley and Wolff 1987; Wolff et al (المحيطي البشري 

1988; Shadley and Wiencke 1989; Sankaranaryanan et.al. 1989،حيث .( 
تأثيرا واضحا على تخفيض تأثير جرعة التحدي  ) إلى أن للجرعة التكيفية1تشير نتائجنا (الجدول 

  .)7- 2(الجداول  على المنسب االنقسامي، وعلى مستوى الزيوغ الصبغية
-3، األشكال 3أظهرت النتائج التي حصلنا عليها عند دراسة التبدالت الشكلية للكروماتين (الجدول 

انة القياس الخلوي بالتدفق أن األشعة المؤينة قد حرضت على حدوث تبدالت شكلية ) باستخدام تق8
غري أكبر من المحرض  0.1للكروماتين النووي، تمثلت بحل تكثف الكروماتين النووي عند الجرعة 

غري، كما سجل حل تكثف الكروماتين النووي، بدرجة أقل، بعد تعريض الخاليا في  1.5بالجرعة 
ساعات. بينما  5غري (جرعة التحدي) بعد  1.5غري (الجرعة التكيفية) ولـ  0.1عة لجر  0اللحظة 

كروماتين في الخاليا المعرضة للجرعة الصغيرة ثم لجرعة التحدي وبفارق - PIكانت شدة تألق المعقد 
ساعة قريبة أو أقل قليال منها في الشاهد غير المشعع. تتوافق النتائج التي حصلنا  24، أو 5زمني 

باستخدام تقانة القياس الخلوي بالتدفق، أن التي أظهرت  (Giliano et al, 1993)نتائج ليها مع ع
الخاليا األشعة المؤينة تحرض حل تكثف الكروماتين، وأن هذا األثر يصل إلى قمته بعد تشعيع 

) الذين Rajab et al, 2006مع نتائج (تتوافق أيضا ، و خالياالبجرعة محددة تتوافق مع نمط 
تتناسب مع جرعة  alkaline Comet assayأظهروا أن درجة تكثف الكروماتين، المقاسة بتقانة 
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التغييرات  اسةر دنتائج . كما تتوافق نتائجنا كذلك مع األشعة والحساسية اإلشعاعية لكل ساللة خلوية
اللزوجة بواسطة طريقة  VH-10للكروماتين في ساللة الخاليا الليفية البشرية الطبيعية  الشكلية

التي  ،)anomalous viscosity time dependence )AVTDالشاذة المعتمدة على الزمن 
غري يسبب زيادة اللزوجة القصوى  3 -  0.1أن تشعيع الخاليا بأشعة غاما بجرعات من أظهرت 

. وعلى العكس من ذلك، يؤدي تشعيع الخاليا بجرعات منخفضة cell lysates في حاللة الخاليا
دقيقة تقريبا  40مع أقصى قدر من التأثير بعد  AVTDإلى انخفاض في قمم  cGy 2و أ 0.5من 

    .)Belyaev et al., 1996( من التشعيع
 .Giliano et alسات عدة أن درجة تكثف الكروماتين تتناسب مع الحساسية اإلشعاعية (اأظهرت در 

األشعة لدراسات أن ). وأكدت هذه اBelyaev et al., 1996 ،Rajab et al, 2006؛ 1993
يصل لحد اإلشباع ثر األهذا المؤينة تحرض حل تكثف الكروماتين النووي مباشرة بعد التشعيع، وأن 

لطريقة التي يتم بها قياس هذا تتناسب مع الحساسية اإلشعاعية للخاليا المشععة واعند حدود جرعة 
يصل في ثر األل أن هذا ) على سبيل المثاBelyaev et al, 2001ثر. حيث أظهرت نتائج (األ

غري، وتستمر حالة حل تكثف الكروماتين  3-2اللمفاويات البشرية إلى حد اإلشباع عند الجرعة 
 DNAساعة بعد التشعيع، أي أطول بكثير من الزمن الالزم لترميم كسور الـ  24-12لمدة 

   المحرضة إشعاعيا. 
لتغييرات في البقيا الخلوية مع التبدالت الشكلية عند دراسة عالقة االستجابة التكيفية المقاسة بواسطة ا

تحرض تعديالت كبيرة  cGy 2 بمقدار جرعة أولية) أن Belyaev et al., 1996للكروماتين وجد (
% ضد جرعة تحدي بمقدار 20في االستجابة الخلوية لجرعة التحدي. حيث لوحظ وقاية بحوالي 

جاه هذا األثر (التكيف أو التآزر) يكون غري. ومع ذلك، وجد أن ات 2.5غري و  2غري،  0.5
تآزري بشكل معنوي، في حين   Gy 1و   cGy 2معتمدًا على جرعة تحدي. وكان التأثير الموحد 

 AVTDفي  . وقد عثر على ارتباط جزئي بين التغييراتGy 3و  1.5لم تالحظ تعديالت من أجل 
وجد أن جرعة  كماوجرعة التحدي.   cGy 2والبقيا الخلوية عند التأثير المشترك لجرعة أولية من 

%. وقد استنتج من هذه النتائج أن الجرعات  16فقط تؤدي لزيادة البقيا بنسبة  cGy 2من 
 ,.Belyaev et alالمنخفضة التي تؤثر على البقيا قد تكون متصلة بإعادة تنظيم الكروماتين (

1996.(  
) مع النتائج التي حصلنا عليها في هذا Belyaev et al., 1996(تتوافق النتائج التي حصل عليها 

البحث. حيث تشير نتائجنا إلى أن مستوى االستجابة التكيفية، المقاسة بواسطة الزيوغ الصبغية 
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المسجلة في لمفاويات الدم لدى المتبرعين، كان متناسبا مع درجة حل تكثف الكروماتين، أو بعبارة 
ية تتناسب مع درجة استرخاء الكروماتين المحرض أوضحت نتائجنا أن االستجابة التكيف ،أخرى

  بالجرعة التكيفية أوال، ثم بجرعة التحدي.
  

نظاما  eukaryoticمة أنماط التعبير الجيني المعّقدة، طورت الكائنات حقيقية النواة ءمن أجل مال
ات ، تكون عمليprokaryotes). في طليعيات النوى Struhl, 1999معّقدا لتنظيم عملية النسخ (

، والحالة activatorsوالمنشطات  repressorsالنسخ بالدرجة األولى تحت سيطرة الكابتات
ضمن الكروماتين في حقيقيات  DNA. يؤّدي تطبق الـ non-restrictiveاألساسية هي عدم التقييد 

للنسخ بواسطة تثبيط حركة   refractory، إلى حالة أساسية التي تكون مقاومةeukaryotesالنوى 
RNA polymerase )Bednar et al., 1999) وربط عوامل النسخ (Morse, 2003 تستلزم .(

 ,.Studitsky et alإعادة تشكيل ألياف الكروماتين لتسهيل عمليات النسخ (ثبيطية هذه التراكيب الت
' قد عرفت nucleosomal). بالرغم من أن المكونات األساسية للكروماتين ونظامها األوطأ '2004

عاما، فإن المعلوم عن البنية عالية التطبق أللياف الكروماتين، أقل بكثير، وكذلك  30أكثر من منذ 
عن العوامل التي تنظم شكل الكروماتين أو العالقة المتبادلة بين بنية الكروماتين وعمليات النسخ 

)Gilbert and Ramsahoye, 2005(.  
  

من  G1لمفاويات الدم البشري في الطور  أن تشعيع  DNA-comet assayأظهر باستخدام تقانة 
) يحرض استجابة تكيفية تتجلى في تخفيض كمية cGy 5الدورة الخلية بجرعة تكييفة منخفضة من (

. كانت الكمية النسبية Gy 10) المحرضة بجرعة تحدي من DSBثنائية الجديلة (  DNAكسور الـ 
ساعة من إضافة المحرض  48بعد ساعة من جرعة اإلشعاع  التكييفة ( 24بعد  DSBللكسور 

%  24) في الخاليا المشععة بكل من الجرعة التكييفة وجرعة التحدي أقل بحوالي PHAاالنقسامي 
ساعة  48% بعد 35بالمقارنة مع الشاهد المشعع بجرعة تحدي فقط. وازداد هذا المؤشر إلى حوالي 

%. لم تترافق االستجابة  29لي إلى حوا 72من التشعيع بالجرعة التكيفية، بينما انخفض بعد 
ساعة من تحريضها، مع تغييرات ذات داللة إحصائية في تعزيز ترميم  72التكيفية المالحظة، خالل 

. ولذلك يمكن االفتراض بأن الدور األساسي في تشكل االستجابة في اللمفاويات تحت DBSالكسور 
(من  DBSتحريض اإلشعاع لتشكيل الظروف التجريبية المستخدمة من قبلنا تلعبه عمليات منع 

http://serversmiso.aecs.sy/ 
٥٤

مكتب نظم العلومات هيئة الطاقة الذرية



[55] 
 

 Osipov etخالل تفعيل منظومة الدفاع المضادة لألكسدة، التبدالت الشكلية للكروماتين وغيرها) (
al., 2009.(  

درس تواتر الخاليا الحاوية على زيوغ صبغية وعدد الزيوغ/الخلية بواسطة تقانة التحاليل في الطور 
المشععة للمفاويات الدم المحيطي البشري المشععة. كما في الذراري غير   metaphaseاإلنقسامي

 )DSBsالكسور ثنائية الجديلة أو  DNA )DNA fragmentationدرس في الوقت نفسه تجزء الـ 
 0.05بجرعة تكييفية  PHA. شععت اللمفاويات المحرضة بالـ DNA comet assayبواسطة تقانة 

Gy  1ساعة وبجرعة التحدي  24بعد Gy  عة من التحفيز لدراسة االستجابة التكيفية سا 48بعد
)AR ول حتى الرابع. أظهرت ألبروموديوكسيوريدين للتعرف على االنقسامات من ا- 5). وقد أضيف

النتائج زيادة تواتر الزيوغ الصبغية في جميع االنقسامات الفتيلية بعد التشعيع بجرعة التحدي، كما 
استجابة تكيفية محرضة بواسطة كل من جرعة . سجلت DSBsلوحظ أيضا زيادة مستوى الكسور 

بعد  72و  48التكيف وجرعة التحدي في الدارات اإلنقسامية األولى والثانية (التثبيت في الساعة 
التحفيز) لمعظم المتبرعين، ولكنها كانت غير موجود في الدارات اإلنقسامية الثالثة والرابعة. وقد 

األولى، وتم مالحظة زيوغ صبغية في االنقسامات التالية. لوحظت زيوغ صبيغية فقط في االنقسامات 
ساعة  72و  48حدوث استجابة تكيفية بعد  DNA comet assayأظهرت الدراسة باستخدام تقانة 

ساعة. وقد خلص المؤلفون إلى النتيجة  96من التحفيز، إال أن هذه االستجابة لم تكن معنوية بعد 
ي المالحظ في الذراري غير المشععة للمفاويات المشععة؛ تتجلى التالية:  إن عدم االستقرار الجين

. DNAاالستجابة التكيفية حتى االنقسامات الثالثة بتناقص عدد الزيوغ الصبيغية والصبغية وتجزء الـ 
 Pelevina etإشارات الضرر لتحريض االستجابة التكيفية (تشكل  DSBsوقد افترض بأن الكسور 

al., 2009.(  
في ألياف كروماتين عالية التطبق،   packagingالحمض النووي محميا بواسطة الرزميكون      

. على الرغم من أن قدرا  DNAولكن يمكن لهذا التطبق أن يعيق العمليات النووية مثل ترميم الـ 
قد أجريت، فإنه ليس من   DNAكبيرا من األبحاث على العوامل الالزمة لإلشارات وترميم أضرار الـ 

  ضح ما إذا كان هذه العمليات تترافق مع تغييرات شاملة في بنية ألياف الكروماتين. الوا
 DNA) أنه بعد تشكل كسور الـ Hamilton et al., 2011أظهرت نتائج هاملتون وزمالؤه (

المزدوجة يكون هناك تموضع لحل تكثف الكروماتين من أجل تسهيل الترميم، وبعد ذلك يتجه 
 ,Xu and Price(كما بين بسرعة من أجل وقاية الخلية من األضرار الالحقة. الجينوم نحو التطبق 

تأثير قوي على عملية ترميم الكسور  DSBsروماتين في مواقع الكيكون لديناميكية  ) أنه2011
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المزدوجة. عالوة على ذلك، هناك أدلة كثيرة على أن بنى الكروماتين المختلفة في الخلية، مثل 
. DSBاير والكروماتين الحقيقي، تستخدم معقدات إعادة نمذجة متميزة لتسهيل ترميم الكروماتين المتغ

 التي ينشأ فيها الضرر.بشدة بالهندسة النووية  DSBوتتأثر معالجة وترميم 
من  G1أن تشعيع لمفاويات الدم البشري في الطور   DNA-comet assayأظهر باستخدام تقانة 

) يحرض استجابة تكيفية تتجلى في تخفيض كمية cGy 5خفضة من (الدورة الخلية بجرعة تكييفة من
. كانت الكمية النسبية Gy 10) المحرضة بجرعة تحدي من DSBثنائية الجديلة (  DNAكسور الـ 
ساعة من إضافة المحرض  48ساعة من جرعة اإلشعاع  التكييفة (بعد  24بعد  DSBللكسور 

%  24من الجرعة التكييفة وجرعة التحدي أقل بحوالي ) في الخاليا المشععة بكل PHAاالنقسامي 
ساعة  48% بعد 35بالمقارنة مع الشاهد المشعع بجرعة تحدي فقط. وازداد هذا المؤشر إلى حوالي 

%. لم تترافق االستجابة  29إلى حوالي  72من التشعيع بالجرعة التكيفية، بينما انخفض بعد 
ريضها، مع تغييرات ذات داللة إحصائية في تعزيز ترميم ساعة من تح 72التكيفية المالحظة، خالل 

. ولذلك يمكن االفتراض بأن الدور األساسي في تشكل االستجابة في اللمفاويات تحت DBSالكسور 
(من  DBSالظروف التجريبية المستخدمة من قبلنا تلعبه عمليات منع تحريض اإلشعاع لتشكيل 

 Osipov etسدة، التبدالت الشكلية للكروماتين وغيرها) (خالل تفعيل منظومة الدفاع المضادة لألك
al., 2009.(  

يمكننا، على ضوء ما تقدم، وعلى ضوء النتائج التي حصلنا عليها االفتراض بأن األضرار المحرضة 
، تسبب حل تكثف للكروماتين النووي، مما يسهل اللمفاويات البشرية DNAفي بالجرعة التكيفية، 

يم إلى المواقع المتضرر، وبما أن حل التكثف يستمر لفترة أطول من المدة وصول أنزيمات الترم
المحرضة بجرعة التحدي  DNAأضرار الـ ترميم ، فإن DNAالزمنية الالزمة لترميم أضرار الـ 

  دي فقط.حالمحرضة بجرعة الت DNAأضرار الـ  ترميممن  سهلأكون ي كيفالمسبوقة بجرعة الت
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  لتوصياتاالستنتاجات وا -5
  

أظهرت دراستنا السابقة عالقة التبدالت الشكلية للكروماتين المحرضة باألشعة المؤينة مع  - 
تحريض وترميم الزيوغ الصبغية. وقد وجدنا أن األشعة المؤينة تحرض حل تكثف الكروماتين 
النووي، وأن هذا اآلثر يصل إلى حد اإلشباع عند جرعة إشعاعية تختلف باختالف الخاليا 

شععة، وبشكل يتناسب مع الحساسية اإلشعاعية، ونوع األشعة وطاقتها. حيث بلغت الم
، أما في غري 8- 6الجرعة للخاليا الكبدية المشععة في الحي بأشعة روتنجن أو غاما 

غري، وذلك باستخدام تقانة القياس الخلوي  1.5الخاليا اللمفية فإن هذه الجرعة تبلغ 
 أخرى باستخدام تقانة اللزوجة المعتمدة على الزمن.بالتدفق. وهو ما أكدته دراسات 

 أظهرنا في العمل الحالي ألول مرة العالقة المباشرة والكمية بين تحريض االستجابة التكيفية - 
 والتغيرات الشكلية للكروماتين المحرضة بواسطة الجرعة التكيفية.

شكلية للكروماتين فيها بدور ة معقدة، تقوم التبدالت اليولوجياالستجابة التكيفية هي عمليات ب - 
 المتضررة.  DNAانية وصول معقدات الترميم إلى مناطق الـ كجوهري، من خالل تسهيل إم

يجب، من أجل التأكد من النتائج التي حصلنا عليها في الزجاج، إجراء دراسة في الحي.  - 
  حيث توجد نظم خلوية مختلفة مفيدة في هذا المجال.
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  كلمة شكر -6
  

ة، لتشجيعه  ام للھيئ دير الع في نھاية ھذا العمل، يسرنا أن نتوجه بالشكر الجزيل إلى السيد الدكتور الم

ا يسرنا  دة. كم ات الجدي ق بالتقني ا يتعل المستمر على إجراء مختلف الدراسات والبحوث، وبخاصة فيم

ي على اوالدكتور وليد األشقر، الدكتور غسان عليا  كل من أن نتوجه بالشكر الى ة الت لمالحظات القيم

ديم يأبد وا عن تق م يتوان ذين ل دفق ال وي بالت اس الخل ر القي اھا على النص. وإلى كافة العاملين في مخب

  المساعدة حيث أمكنھم ذلك.
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