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  العلمیةقائمة المصطلحات 

  
 Circulating endothelial cells (CEC)  الخالیا البطانیة الجوالة

 Magnetic Immunoseparation  تقنیة العزل المناعي المغناطیسي
technique (IMS)  

 Ionizing (or ionising) radiation  اإلشعاع المؤین

 Radiation exposure  (RI)  عرض اإلشعاعيالت

  The cluster of differentiation (CD)  معقد التمایز

  ICRP  اللجنة الدولیة للوقایة اإلشعاعیة

 Hormesis  التنبیه اإلشعاعي

  اإلشعاع الذري لتأثیراتاللجنة العلمیة لألمم المتحدة 
(UNSCEAR) 

United Nations Scientific Committee 

on the Effects of Atomic Radiation 

 Phosphate Buffred Saline  دارئة فوسفاتیة ملحیة

 Free  radicals  جذور حرة

السجل الوطني للعاملین في القطاع النووي في  دراسة

  بریطانیا

(NRRW)  

National Registry of Radiation 

Workers (Royaume-uni) study 

 Ficoll  desity centrifugation  ام الفیكولالتثقیل حسب الكثافة باستخد

 Endothelial Progenitor Cells(EPC)  الخالیا البطانیة السلفیة
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  : الخالصة.1

هــدفت هــذه الدراســة إلــى تحدیــد خطــر التعــرض المهنــي لجرعــات منخفضــة مــن اإلشــعاع المــؤین علــى انســالخ 

العــاملین فــي هیئــة مــن  63لــدى لــة فــي الــدم المحیطــي مــن خــالل القیــاس الكمــي للخالیــا البطانیــة الجوا البطانــة

مــــن  28باســــتخدام تقنیـــة العــــزل المنــــاعي المغناطیســـي ومقارنــــة النتــــائج المحصـــول علیهــــا مــــع  الطاقـــة الذریــــة

  .غیر المعرضین خالل حیاتهم المهنیة ألي نوع من اإلشعاع المؤین) الشواهد(األصحاء 

معنــــوي مــــن الناحیــــة اإلحصــــائیة  ارتفــــاعلمي والمحلــــي وجــــود أظهــــرت دراســــتنا ألول مــــرة علــــى المســــتوى العــــا

)P<0.0001 ( فــي تعــداد الخالیــا البطانیــة الجوالــة عنــد العــاملین المعرضــین لجرعــات إشــعاعیة منخفضــة تقــل

  .میلي سیفرت 50عن 

ــــك  ،لنــــاهــــذه النتیجــــة تســــمح  ــــة وذل ــــأخر للتعــــرض اإلشــــعاعي، بالمقارن مــــع دراســــات ســــابقة حــــول التــــأثیر المت

فتراض بوجــود أثــر متــأخر للتعــرض الخــارجي للجرعــات المنخفضــة جــدًا مــن اإلشــعاع المــؤین علــى تماســك بــاال

البطانــة الوعائیــة بــالرغم مــن عــدم وجــود عالقــة ارتبــاط مــع الجرعــة اإلشــعاعیة المقاســة خــالل الســنوات األربعــة 

بینهــا صــغر حجــم  لعــدة أســباب مــن ذلــك یعــود .)2010-2006بــین عــامي (الماضــیة مــن عملهــم فــي الهیئــة 

  .خالل بعض الفترات من عملهم أفالم المراقبة الفردیةالعینة وعدم التزام بعض العاملین بوضع 

تســـمح لنـــا بمعرفـــة إذا كـــان االرتفـــاع فـــي عـــدد الخالیـــا یمكـــن أن  هـــؤالء العـــاملین مســـتقبلیة لمثـــلدراســـات إن 

بأحــد األمــراض القلبیــة الوعائیــة علــى المــدى  البطانیــة الجوالــة ســیعتبر مؤشــرًا مســتقبلیًا علــى احتمــال اإلصــابة

والتـي طالمــا  ،الطویـل عنـد التعـرض الخـارجي المـزمن لجرعـات منخفضـة جـدًا مـن رتبـة عشـرات المیلـي سـیفرت

  .غیر مؤذیة اعتبرت حتى تاریخه
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Summary 
 

The aim of this study was to determine the risk of occupational exposure to 

low doses of ionizing radiation on the endothelium detachment through the 

quantification of circulating endothelial cells (CEC) in the peripheral blood of 

63 workers in the Atomic Energy Commission in Syria (AECS) using a 

Magnetic Immuno-separation technique (IMS) and compare the results with 

28 healthy (controls) is not exposed during their careers for any type of 

ionizing radiation. Our study showed for the first time the significantly 

increasing in the circulating endothelial cells count (P <0.0001) when 

employees are exposed to low doses of radiation less than 50 mSv.  

This result with previous studies about the late effects of radiation, assuming 

the existence of impact late radiation exposure  on the cohesion of the 

endothelium, despite the lack of correlation with radiation dose measured 

during the past four years of work in AECS (between 2006-2010). This is due 

to several reasons, including the small sample size and lack of commitment by 

some workers develop individual control films during some periods of their 

work.  

The prospective studies for such workers can allow us to know if the rise in 

the number of CEC will be considered an early indicator for the risk of a 

cardiovascular disease when workers exposed to low-doses of ionizing 

radiation( tens of millisievert) that up to date are considered harmless.  
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 :INTRODUCTION المقدمة. 2
نتاج األسلحة  ،مثل إجراءات التشخیص والعالج الطبیة مختلفة یتعرض اإلنسان لإلشعاعات من مصادر وإ

وحوادث مثلما وقع في  ،وتولید الكهرباء باستخدام القدرة النوویة ،واإلشعاعات الخلفیة الطبیعیة ،النوویة واختبارها
  .ي إلى كثرة التعرّض لمصادر إشعاع من صنع اإلنسان أو الطبیعةوالمهن التي تؤدّ  ،1986عام  تشرنوبیل

تأثیر التعرض للجرعات اإلشعاعیة المرتفعة مثبت باألدلة المشاهدة مباشرة وبخاصة من دراسة الناجین من إن 
زاكي، ومن ضحایا الحوادث اإلشعاعیة، ومن األفراد الذین تعرضوا لجرعات غاایضحایا قنبلتي هیروشیما ون

غراي خالل فترة قصیرة یحتمل أن یؤدي  40فالتعرض لجرعات إشعاعیة تزید على . تفعة في العالج اإلشعاعيمر 
الجرعة إلى حد ما، أو وقعت خالل فترة من  انخفضتأما إذا . إلى هالك مبكر نتیجة التأثیر الحاد لإلشعاع

التعرض لجرعة إشعاعیة مقدارها  یؤدي مرض السرطان، فمثالً تحریض حدوث الزمن، فإن تأثیرها الرئیس هو 
   .%7.5و  5غراي واحد إلى زیادة احتمال حدوث مرض السرطان بمقدار أجزاء بالمائة تتراوح بین 

لیست هناك أدلة مباشرة تشیر إلى هالك اإلنسان بمرض السرطان نتیجة التعرض لإلشعاع في جرعات منخفضة 
طان نتیجة التعرض لمستویات منخفضة من الجرعات لتحدید معدل حدوث مرض السر ینبغي . غراي 0.1مثل 

  .نعرفه عن مخاطر الجرعات المرتفعة مااإلشعاعیة استنباط ذلك م
متدنیة جًدا، لكنها بنسبة ، و خاطر الجرعات اإلشعاعیة المنخفضةممن أهم اإلصابة بأحد أمراض السرطان  تعد

ا ألهمیة هذا األمر لجمیع . في الطبیعة خاصة مع وجود المسرطنات األخرىًا یرها تجریبیلذا یصعب تقد ونظرً
لإلشعاع الطبیعي ال محالة، فقد عمد العلماء إلى وضع عدة فرضیات الستنباط حجم  البشر الذین یتعرضون دوماً 

  . هذه المخاطر
مع مقدار الجرعة، أي أن مضاعفة الجرعة  فرضیة العالقة الطردیة أن الخطر اإلشعاعي یزداد طردیاً  قترحت

وهذه ، عف من احتمال حدوث مرض السرطان، ومضاعفة الجرعة ثالث مرات تزید االحتمال ثالث مراتتضا
 .في الحمایة من اإلشعاع حتى نكون أكثر أماناً  لهیئة الدولیة للحمایة اإلشعاعیةالعالقة هي التي توصي بها ا

ولكن مع ازدیاد  ،طورة منخفضةالهیئة أن العالقة خطیة تربیعیة، فعند الجرعات المنخفضة تكون الختعتقد 
وهذه العالقة تعضدها التجارب التي أجریت على النبات وعلى الحیوانات الصغیرة ، علىالجرعات تكون الخطورة أ

  .الدراسات النظریة بعض و 
بافتراض أنه ال خطورة البتة عند الجرعات المنخفضة، أما إذا  وذلك أبعد من ذلك إلىیذهب بعض العلماء 

مؤیدو  یعتقد. جرعة عن مقدار معین أو عتبة فإنها تصبح خطرة، وتزداد هذه الخطورة مع ازدیاد الجرعةازدادت ال
القدرة على اإلصالح، ویقولون أنه لوال قدرة الجسم على تملك هذه النظریة أن أنسجة الجسم وخالیاه وجزیئاته 

ا بأمراض  في تالتخلص من الخالیا السرطانیة المفردة التي تتكون في الجسم بالمئا جمیع األوقات، ألصبنا جمیعً
  .من المسرطنات في الحیاة  العدید ألن هناك و آجالً ًال أالسرطان عاج

إلى ظاهرة مشاهدة في الكثیر من  وتشیر فرضیة تؤكد وجود فائدة صحیة للجرعات اإلشعاعیة المنخفضة وهناك
مفید، مثل اللیثیوم والكادمیوم والسلینیوم فهي سامة  القلیل منها أن الكثیر منها سام، في حین یكونالمواد، حیث 
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بالنسبة  الحال وكذا ،بجرعات كبیرة، ولكن الجسم یحتاج كمیات قلیلة منها لنبقى أصحاء تؤخذ وقاتلة عندما
أشعة الشمس یجب تجنب التعرض إلى  لألشعة فوق البنفسجیة الصادرة من الشمس فهي تحرق الجلد، ولكن

مؤیدو هذه  یعتقدلذلك تؤدي إلى الهالك إذا أخذت بجرعات كبیرة، و  التي طبق أیًضا على األدویةوهذا ین. المباشرة
  .ینطبق أیًضا على اإلشعاع الذري هذا الفرضیة أن

قد أفاد تقریر حدیث لمجلس األبحاث الوطني في الوالیات المتحد بأنه على الرغم من قلة مخاطر اإلشعاع  ل
له مستوى لألمان، وقد أضحت تلك النتیجة أكثر قوة خالل السنوات الخمسة عشرة  فال یوجد نخفضةبجرعاته الم

  .الماضیة نابذة االفتراض بأن الكمیات الضئیلة من اإلشعاع تكون غیر مؤذیة أو حتى مفیدة
إن خطورة اإلشعاع المنخفض السویة تحمل مضامین اقتصادیة هائلة لكونها تصیب معاییر حمایة العاملین في 

  .اع النوويالقط
دقائق،  أوالمادة بشكل موجات  أوهو انبعاث وانتشار الطاقة خالل الفضاء  اإلشعاع :وأنواعه اإلشعاع .1.2

  .وهذه الطاقة تتحرر نتیجة لحدوث تغیرات داخلیة في الجزیئات والذرات
  :الكائن الحي أونوعین حسب تأثیره في المادة  إلى اإلشعاعصنف 
لذا فان ،  Ion Pairs أیونیة أزواجتكوین  إلىال یؤدي  No Ionizing radiation):( غیر المؤین اإلشعاع .1

 .قل وهو تأثیر مباشر فقطأعلى الكائن الحي سیكون  تأثیره

الذي یمتلك طاقة كافیة لتكوین  اإلشعاعهو ذلك النوع من  :(Ionizing radiation) المؤین اإلشعاع .2
 .في الوسط الذي یمر من خالله أیونیة أزواج

  :نوعین رئیسیین هما  إلى، فیمكن تقسیمها من حیث المبدأ المؤین اإلشعاع أنواع  
) (وجسیمات بیتا  Alpha particles) ( ألفاتشمل جسیمات : Somatic radiation)(الجسیمیة  اإلشعاعات. أ

Beta particles  والنیوتروناتNeutrons  والبروتوناتProtons وتدعى  عیفةضتكون ذو طاقة  أن إما، وهي
  نافذال أوالشدید القوي  باإلشعاعتكون ذو طاقة عالیة ویدعى  أن أو Soft radiationالخفیف   باإلشعاع

.Hard strong or Penetrating radiation  
تتكون من مجاالت كهربائیة ومغناطیسیة  ):Electromagnetic radiation(الكهرومغناطیسیة  اإلشعاعات. ب

نتقل كوحدات ، كما أنها تشعاعات الجسیمیةإلبعكس اكتلة وال تحمل أي شحنة كهربائیة  لیس لهاو  متذبذبة،
 Ray-Xومن أهم االشعاعات الكهرومغناطیسیة هي االشعة السینیة . مستقلة یطلق على كل منها اسم الفوتون

  . Gamma-Rayاما غوأشعة 
  :یقسم تأثیر اإلشعاع إلى   :نواع التأثیر اإلشعاعي أ .2.2

قد ینتج عنه اإلصابة بالسرطان أو یسبب ضررًا للخالیا التناسلیة، وهذا یمكن أن یظهر عند  :أثیر عشوائي ت -آ
أي مستوى من مستویات شدة اإلشعاع الساقط، إال أن النسبة المئویة للمصابین تزداد بازدیاد كمیة األشعة 

دنیا آمنة، أي أن تأثیره یمكن أن یظهر لیس لهذا التأثیر حدود . الساقطة وبازدیاد عدد األشخاص المعرضین
تعرض مائة شخص یعملون في مجال اإلشعاع لمدة خمسة عندما یذلك  لامثو  .مهما قل التعرض اإلشعاعي
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فإن عدد اإلصابات ) نصف الحدود المسموح بها(مللي سیفرت في السنة  10وعشرون سنة لجرعة معدلها 
وهذه هي النسبة التي تصیب العاملین في . ة یكون إصابة واحدةالسرطانیة القاتلة في نهایة خمسة وعشرون سن

المجال الطبي اإلشعاعي في الوالیات المتحدة األمریكیة، وهي نفس النسبة تقریبًا لحوادث الموت في الصناعات 
  .من اإلصابات السرطانیة % 10حوالي  فتؤدي إلىالطفرات الوراثیة حدوث أما نسبة . األخرى

ویسبب بالدرجة  ،سیفرت )1–0,5(ال یظهر إال إذا تجاوزت الجرعة اإلشعاعیة حوالي  :وائي تأثیر غیر عش - ب
األولى تلف لخالیا الجسم، وهو نادرًا ما یصیب العاملین في المجال الطبي إال إذا حدثت حادثة إشعاعیة ینتج 

 ،الذي یسقط علیه اإلشعاع ، ویعتمد تأثیره على كمیة الخالیا المعرضة لإلشعاع ونوع العضوشدیدعنها تعرض 
  .والجرعة الكلیة  اتومعدل الجرع

  :اآلثار البیولوجیة للتلوث اإلشعاعي .3.2
هذه المواد المشعة إلى الدورة الدمویة ، وتصل أي طریقبعد دخولها من  داخل الجسم  المواد المشعة  تمتص

 م توزیعها إلى جمیع أنسجة الجسم طبقاً یتل ،دخولها في العملیات البیوكیمیائیة األساسیة بعد وسوائل الجسم
وتتحكم في اآلثار . هذه المواد المشعةمنها تكون تللصفات والخصائص الكیمیائیة للعناصر والمركبات التي 

عدم تجانس و , تطور وظهور األثر ءالناجمة عن التعرض اإلشعاعي الداخلي عوامل كثیرة من أهمها بط
إلى الفترة الزمنیة الالزمة للتحلل اإلشعاعي للمادة المشعة باإلضافة ة امتصاص الجرعة اإلشعاعیة في األنسج

الضارة وتتمثل اآلثار , وكذلك درجة السمیة الكیمائیة للمادة المشعة ذاتها, مدى الوقت ىتعطي جرعة متراكمة علل
   :بـلإلشعاع في الجسم البشري 

وهى المخاطر أو اآلثار التي تصیب كافة أنواع :  (Somatic effects of radiation)) ذاتیة(جسدیة  آثار   - أ 
  .ثارها في الكائن الحي نفسه الذي تعرض لإلشعاعآأعراضها أو تظهر . الخالیا الجسمیة

وهى اآلثار التي تظهر أعراضها في ذریة الكائن الحي الذي :  Genetic effects of radiation)( آثار وراثیة  -  ب
  .التناسلیة جهزةسیجي في األنتلف مسببة تعرض لإلشعاعات 

  :نوعین إلىوتقسم  :لإلشعاعاتالجسمیة  اآلثار. 4.2

عدة من  وأسابیعهي التي تحدث خالل فترة تتراوح بین ساعات عدة  :)Acute effects( الحادة المبكرة اآلثار -آ
كبیرة  إشعاعیةلجرعة التي تظهر فورًا وبعد التعرض  اآلثار أنهاأي  ،اإلشعاعاتوقت التعرض لجرعة كبیرة من 

. تأخر انقسامها أونتیجة منع  أومن خالیا الجسم  نتیجة موت عدد كبیر اآلثاروتحدث هذه . في وقت قصیر
الخالیا المعویة تبعًا  أوالخالیا العصبیة  أوتلف خالیا النخاع العظمي  إلىالمبكرة الرئیسة  اآلثاروتعود 

  .للجرعات الممتصة
  :ة الناتجة عن التعرض للجرعات الكبیرة ما یأتيالمبكر  مراضألا أهمومن  

 .راد 100 إلىصل ت وینتج عن الجرعات التي اإلشعاعيالمرض  -1

  .نقص كریات الدم البیض -2
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 .االلتهابات المعویة -3

 .الجهاز العصبي المركزي إصابة -4

 . Erythema)( احمرار الجلد -5

  :   (Delayed effect)المتأخرة  اآلثار - ب
تنتج عن التعرض المستمر لجرعات صغیرة  أوكبیرة دفعة واحدة  إشعاعیةالتعرض لجرعة  ناتجة عني اآلثار اله

الجسم  یععبتشالتعرض المستمر نتیجة وجود مصدر مشع خارج الجسم یقوم هذا یعتبر و  ،لفترة طویلة من الزمن
ل طبیعي یحوي الجسم البشري بشك إذتحصل عند وجود العنصر المشع داخل الجسم  أنویمكن . باستمرار

  :أهمهاكمیات من النظائر المشعة 
  .بیكرل) 4200( إشعاعي وینجم عنه نشاط )  40(البوتاسیوم -1
  .بیكرل)  3700(  یساوي إشعاعيوینجم عنه نشاط ) 14(الكربون -2
  .بیكرل ) 11(وتسبب في نشاط مقداره ) 226(الرادیوم -3

من % 61 األوكسجین یمثل: العناصر الرئیسة لى إ اإلنسانیمكن تقسیم العناصر التي تدخل في تركیب جسم 
والعناصر الثقیلة مثل  ،من وزن الجسم% 26والنیتروجین  ،من وزن الجسم% 23والهیدروجین  ،وزن الجسم
العناصر النادرة التي توجد ، باإلضافة إلى من وزن الجسم% 0.12والكلور  ،من وزن الجسم% 0.2البوتاسیوم 

یكون فمیاه الشرب  أومع الطعام  اإلنسانالعناصر المشعة الموجودة في جسم دخل قد ت. بتراكیز قلیلة جداً 
هذا العنصر  حیث یستمرمن خالل مصدر خارجي  أو ،اإلنسانطبیعي في جسم بشكل  اً العنصر المشع موجود

تأخرة الم اآلثار أهممن  .المشع في تشعیع النسیج المحیط بمنطقة تواجده لفترة طویلة قد تكون مدى الحیاة
  :هي لإلشعاع

   وراثیةالطفرات ال -آ
  المختلفة بأنواعهالسرطان   -  ب
 عدسة العین الساد الذي یصیب   - ج

  :العوامل التي تتحكم في أثار التعرض اإلشعاعي. 5.2

للطاقة  ياالنتقال الخط, نوع وطاقة األشعة المنبعثة, الخواص الفیزیائیة للمادة المشعة عمر النصف تتضمن
 .ج الحاوي للمصدر إلى النسیج المستقبل لألشعةالممتصة من النسی

إلى جانب استبقاء المادة , العوامل البیولوجیة للمادة المشعة انتقال المادة داخل الجسم من عضو إلى أخرتشمل 
والفترة الزمنیة لتواجد المادة المشعة داخل الجسم ثم طرق خروج المادة المشعة من الجسم , المشعة في نسیج معین

ویتوقف انتقال . ك عمر النصف البیولوجي إلى جانب عوامل أخرى مثل السن والجنس واألمراض المختلفةو كذل
تحدد آلیات  والتي ،المادة المشعة على الدورة الدمویة وسوائل الجسم وكذلك الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي
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جد فیها المواد و اني لبعض األنسجة التي تالتحول السرط دیع. ومیكانیكیة انتقال المادة المشعة من نسیج إلى أخر
 .من اآلثار الصحیة للتعرض اإلشعاعيالمشعة لفترات طویلة نسبیا 

  : یمر التأثیر اإلشعاعي بمرحلتین أساسیتین هما  
امتصاص الطاقة  الناجم عن هذه المرحلة في تطور اإلصابة اإلشعاعیةص تتخ :المرحلة الفیزیوكیمائیة -1

وینتج عن ذلك حدوث توتر أو تأین لهذه الروابط  ،وابط الجزئیات الكیمیائیة في الخالیااإلشعاعیة داخل ر 
والذي حدثت فیه عملیات  لألشعة، الفیزیوكیمائیة في الجزئیات الموجودة في الحیز البیولوجي الذي تعرض

تأین لروابطها فیها ث حدوث تغیرات في أداء وظیفة الجزئیات الكیمائیة التي حد ، مما یؤدي إلىامتصاص للطاقة
تطور ونوعیة و  ظهور األساس الذي سوف یترتب علیههي  هذه المرحلة دوتع .تغیرات في الجزئیات بالتاليو 

  . اإلصابة الناتجة من التعرض اإلشعاعي
، ئیة التي تأثرت بالتعرض اإلشعاعيمرحلة مهمة فیما یخص حدوث عملیات إصالح في الجزئیات الكیما هيو 

والذي یحدد مقدار وحجم األثر المتبقي بعد اإلصالح الذي یتم في  ،اإلصابة اإلشعاعیة ومداهاوكذلك تطور 
     . الجزئیات

  :الخالیا واألنسجة  ىمرحلة التأثیر البیولوجي عل -2
تطور اآلثار اإلشعاعیة ظهور و تشكل األساس الذي یترتب علیه  ، وهيالتغیرات الكیمائیة التي تحدث للجزیئات

 الذي یتمیز بنشاط كیمیائي )free radicals(وأهمها تحول الجزیئات إلنتاج جذور حرة  ،یا واألنسجةفي الخال
عوامل  ىویتوقف حجم ونوعیه وشدة هذه اآلثار عل. مما یؤثر على تركیب الخالیا وبالتالي على وظائفها ،بیرك

  .لألشعة الساقطة ةیائیالفیز الخصائص و  ،المتعرض لإلشعاعللنسیج كثیرة تخص النظام البیولوجي 
، باإلضافة إلى ارتباطها یولوجیة ومناعیة كثیرةیز فو  وظیفیة جمیع مراحل تطور اإلصابة بعوامل كیمائیةرتبط ت

مقدار الجرعة اإلشعاعیة الذي تعرض لها  دیع. باألجهزة الكلیة المسیطرة علي كافة النظم البیولوجیة في الجسم
   .تطور اإلصابة اإلشعاعیةو  ظهور ىس العوامل المسیطرة علأر  ىعله الجسم وحجم الحیز المتعرض من

  :الدراسات الوبائیة للعاملین في القطاع النووي المعرضین لجرعات منخفضة من اإلشعاع المؤین. 6.2
المصدر الرئیسي للمعطیات حول تقییم التأثیرات الصحیة للتعرض اإلشعاعي على المتابعة الوبائیة یعتمد 

). Life Span Study   LSS دراسة مدى الحیاة(لقصف بالقنابل النوویة في هیروشیما ونیاغازاكي للناجین من ا
وتملك معطیات  ،من كل األعمار اً وذكور  اً هذه الدراسة إلى مجموعة واسعة من األشخاص، تتضمن إناثتستند 

رعات متوسطة بشكل جتلقي وتزودنا بمعلومات عن الخطر اإلشعاعي المحرض بواسطة   ،حول عدد الوفیات
  ).میلي سیفرت 100من الناجین تلقوا جرعات أقل من % 60( وحید

من األهمیة بمكان وجود دراسات وبائیة تقدر بشكل مباشر الخطر بعد التعرض الخارجي المزمن الذي تم تلقیه 
. ئیًا لإلشعاعهذه الدراسات بشكل أساسي على األشخاص الذین تعرضوا مهنیًا أو بیوتعتمد  ،خالل عدة سنوات

العاملین على تصفیة آثار كارثة و إلى العاملین في الصناعات النوویة، بالتعرض المهني الدراسات الرئیسیة تستند 
  .والعاملین في مجال المالحة الجویة ،فنیي األشعةو تشیرنوبل، 
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الذي ت المتلقاة  تمتلك میزة التسجیل الفردي الممنهج للجرعا :مجموعة العاملین في الصناعات النوویة -آ
إن  ).Cardis et al 2007; Muirhead et al 2009(المهنیة  تهمحیافي میلي سیفرت  40.2 -19.4یتراوح بین 

بلدًا  15الدراسات األكثر تقدیمًا للمعلومات حتى اللحظة حول الخطر المرتبط بالتعرض الخارجي هي دراسة الـ
، ودراسة )Cardis et al 1995(بلدان  3، والـ)Cardis et 2007(لمجموع عاملي القطاع النووي 

 .حیث زودتنا الدراسة األخیرة بمعطیات عن عدد الوفیات ونسبة الحوادث ،)NRRW)Muirhead et al 2009الـ

خارجي ( لدیهم تعرض مختلط  :العاملین على تصفیة آثار كارثة تشرنوبل الروس أو األوكرانیین -ب
، في حین یقدر متوسط الجرعة الخارجیة ذه الدراسات قیاس الجرعة الفردیةال یتوفر في مثل ه ، ولكن)وداخلي

 ).Ivanov et al 2004( میلي غراي  130لروس بـ دى ال

ومعظم الدراسات المنشورة حتى ، معطیات حول قیاس الجرعة  الفردیةتوجد  ال :مجموعة فنیي األشعة - ج
وال یوجد أي  ،)Linet et al 2010(سنوات العمل الفعلیة تظهر فقط الخطر وفقًا لفترة العمل أو عدد  تاریخه 

 .دراسة حتى الیوم قد استطاعت تحدید الخطر المرتبط بالجرعة

في بعض تم وضع تقدیرات للجرعات الناتجة عن األشعة الكونیة  :ن في مجال الشركات الجویةالمالحو -د
حول عدد ساعات الطیران، نوع الطائرة وتنبؤات تعتمد على حساب سنوي انطالقًا من معلومات  ، والتيالدراسات

میلي  80میلي سیفرت ونادرًا ما یتجاوز  30و  10وقد قدرت الجرعة  لكامل الحیاة یتراوح بین .  حركة الطیران
  ). Hammer et al 2009(سیفرت 

  :التعرض اإلشعاعي على تطور األمراض القلبیة تأثیر. 7.2
المؤین من رتبة عشرات الغراي المستخدمة في المعالجة اإلشعاعیة زیادة  الجرعات العالیة من اإلشعاعتسبب 

: التأثیرات المالحظة للجرعات العالیة من اإلشعاع، وتتضمن في خطر اإلصابة بأحد األمراض القلبیة الوعائیة
إن  .ت القلبیةالصماما ًا فيتضیقو العضلة القلبیة والتامور، في  اً تلیف على الشرایین التاجیة،ًا مباشر  اً ضرر 

المعطیات المتعلقة باألمراض القلبیة الوعائیة عند العاملین المعرضین مهنیًا لجرعات إشعاعیة منخفضة مازالت 
 Millat 2008 Little(موضعًا للجدل حتى تاریخه فیما یخص اآللیات الفیزیولوجیة التي یمكن أن تكون متورطة 

et al 2009( . الوبائیة ما یخص نتائج الدراسات فیأما)Little et al 2008(  فقد تم للمرة األولى إثبات وجود عالقة
 Preston et al(والتشعیع بجرعة خفیفة إلى معتدلة عند دراسة عدد الوفیات  ةقلبی حدوث إصابة بین خطر

 على مجموعة الناجین من قنبلتي هیروشیما ونیاغازاكي،) Yamada et al 2004(ودراسة نسبة الحوادث  ،)2003
حیث تم مالحظة وجود ارتباط  بین الزیادة المعنویة في عدد الوفیات الناجمة عن أمراض قلبیة أو حوادث 

  . (Preston et al 2003)وعائیة دماغیة وجرعة التعرض لإلشعاع المؤین 
وجود ارتباط معنوي بین الجرعة المتلقاة  LSSكما لوحظ في دراسة لصحة البالغین وهي مجموعة من  الـ 

وهي واحدة ). Yamada et al 2004( من العمر سنة 40دون الـدوث قصور في العضلة القلبیة عند أشخاص وح
من الدراسات النادرة التي تملك على األقل معطیات حول الحوادث القلبیة ومعطیات سریریة ومعلومات حول 
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 500التعرض لجرعات أقل من  دیر الخطر الناجم عنقمع ذلك الشكوك فیما یتعلق بتتستمر  .التدخین والكحول
  .میلي سیفرت

الدراسات بعد التشعیع بجرعات عالیة ناجمة عن العالج بمعالجة اإلشعاعیة زیادة تواتر األمراض القلبیة أظهرت 
)Darby et al 2003; Huddart et al 2003 .( بید أن دراسات التشعیع الطبیة بجرعات متوسطة ومنخفضة  هي

  . ةالقلبی اإلصابة خطر دیدیلة حول تحعمومًا  ذات معطیات قل
بتقدیر خطر التعرض  Mayak دراسة عدد وفیات وحوادث األمراض القلبیة الوعائیة عند عمال الـسمحت 

الخارجي المزمن مع األخذ بعین االعتبار عوامل الخطر القلبیة األخرى مثل شرب الكحول والتدخین وارتفاع 
نتائج دراسة الحوادث أظهرت ).  Azizova et al 2010a; Azizova et al 2010b(الضغط ومؤشر الكتلة الجسمیة 

االستجابة ألمراض نقص الترویة القلبیة وأمراض األوعیة الدماغیة مع - وجود عالقة معنویة بین مفهوم الجرعة
قیمة  النتائج ذاتبقیت ). Azizova et al 2010a; Azizova et al 2010b(الجرعة الخارجیة للتعرض اإلشعاعي 

مع ذلك أكثر معنویة كان الخطر فقد  معنویة حتى بعد ضبط جرعة البلوتونیوم الداخلیة المتلقاة من قبل العاملین
أما فیما یتعلق بنتائج عدد الوفیات فال یوجد أي ). سیفرت 1أكبر من (عالیة عند العاملین الذین تلقوا جرعات 

  .عائیة الدماغیةاألمراض القلبیة والو للجرعات مع ارتباط معنوي  
مجموعة من المعطیات حول الحوادث   لالعاملین على إزالة التلوث الناجم عن حادثة تشرنوبی تمتلك دراسة حول

)Ivanov et al 2006 ( وعدد الوفیاتIvanov et al 2001)  ( الناجمة عن األمراض القلبیة، غیر أن قیاس الجرعة
مع ذلك الزیادة المعنویة  بقیت. حول الخطر القلبي الفردي غائبة الفردیة لیس متوفرًا بشكل دائم والمعلومات

المالحظة لعدد الوفیات الناجمة عن األمراض القلبیة الوعائیة متوافقة مع التقدیرات المالحظة عند مجموعة الـ 
.LSS  
 Socioeconomic(غالبیة الدراسات على عمال المجال النووي معلومات عن الفئة االجتماعیة المهنیة تملك 

status (مما یسمح باألخذ بالحسبان بشكل غیر مباشر بعض عوامل الخطر القلبیة المرتبطة بنمط  ،لألفراد
الدراسات التي  أما. القلبیة الفردیة اإلصابة مع ذلك دراسة تملك معطیات عن عوامل خطروال توجد الحیاة، 

ال تملك معلومات دقیقة عن فهي مرض قلبي  وجدت عالقة معنویة بین الجرعة الممتصة والوفاة الناجمة عن
 Ashmore et al 1998; Cardis et al 1995; McGeoghegan et al 2008; Zielinski(الحالة االجتماعیة المهنیة 

et al 2008.(  
األمراض  الناتجة عن الوفاةورة خطنسبة زیادة عالقة بخصوص  فنیي األشعةعلى دراسات المعظم لم تجد 

ذات محدودیة لغیاب معطیات قیاس الجرعة الفردیة ولعدم األخذ بالحسبان عوامل الخطر ، ولكنها ائیةالقلبیة الوع
بالمقابل الدراسة قدمت ). Aoyama 1989; Berrington et al 2001; Carpenter et al 1997(القلبیة الفردیة 

 ة لدیهمالقلبی نسبة خطر اإلصابةزیادة أظهرت  األمریكیة لمجموعة العاملین في مجال األشعة الطبیة نتائج
)Hauptmann et al 2003(،  وترتكز على طرق نوعیة وعدد كبیر من المشاركین في الدراسة ومعدل منخفض

ال تقدم الدراسات المنشورة  .الفردیة ةالقلبیاإلصابة تأخذ بالحسبان بعض عوامل خطر ، كما من المفقودین جداً 
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 Blettner et(المرتبط بجرعة األشعة الكونیة  ةالقلبی اإلصابة عن خطرات على المالحین حتى یومنا هذا معلوم

al 2003; De Angelis et al 2001; Lnagner et al 2004; Nichols et al 2001 Zeeb et al 2003(.  
 والتي ،النتائج التي  تدعم االرتباط بین الجرعة وتطور األمراض القلبیة الوعائیة أن بالخالصةیمكن القول 

وبعض  ،Mayakتم تعزیزها بدراسة عاملي الـ  ،وجدت في دراسات الناجین من قنبلتي هیروشیما ونیاغاكازاكي
ولكنه من  .والدراسة األمریكیة للعاملین في التشخیص اإلشعاعي ،الدراسات على العاملین في المجال النووي

القلبیة  ورة اإلصابةخطیزید من  شعاعلمستویات منخفضة من اإلتمییز فیما إذا كان التعرض مع ذلك، الصعب 
وبغیاب اآللیات الفیزیولوجیة المرضیة الواضحة لتأثیرات الجرعات المنخفضة على النظام القلبي . الوعائیة

  .الوعائي فمن الضروري تأویل النتائج بحذر
  :آلیة تأثیر التعرض اإلشعاعي المنخفض على األوعیة الدمویة. 8.2

ثین لمدة طویلة أن تأثیر اإلشعاع على األوعیة الدمویة له مضاعفات كبیرة على النسیج افترض العدید من الباح
ولعقود من الزمن فرضیتان لشرح التأثیر المتأخر على النسج الطبیعیة، كان هناك  .الطبیعي بعد مدة من التعرض

المتجمعة ضمن النسیج  یةاألولى أن الخالیا المستهدفة عند التأذي المتأخر للنسج هو الخالیا الجذعتفترض 
تفترض أن  الخالیا المستهدفة هي الخالیا البطانیة فكانت لثانیة أما ا، )Casarett et al 1964(البارانشیمي 

وهكذا فإن السبب الرئیسي للتأثیرات المتأخرة هو الخلل الوظیفي في الدوران  .)Hopewell et al 1979(الوعائیة 
ترض الذي تلعبه كل من االستجابة المناعیة وعوز األوكسجین واالرتشاح الخلوي إن الدور المف .الدموي لألوعیة

في تطور التأثیرات المتأخرة لإلشعاع یعود علمیًا لیس فقط إلى النظام الوعائي ولكن أیضًا إلى تماسك الحاجز 
 Archambeau et al Fajardo et al(عدة أعمال قد وصفت تأثیرات اإلشعاع على الخالیا البطانیة كانت  .البطاني

كالتنظیم  المرتبطة بااللتهاب والتخثر مورثاتتعبیر اللالزیادة المحرضة بواسطة اإلشعاع إن  .)2001 ;1989
باستخدام  االرتباط  بین  نقص بروتینات التخثرو  )Van de Meeren et al 2003(النوعي لجزیئات االلتصاق 

یدعم ) Van de Meeren et al 2004( لجسماعیع كامل ومعدل الوفیات المنخفض عقب تش مكون الصفیحات
  .الدور الحاسم الذي تلعبه الخالیا البطانیة في عملیات التخثر وااللتهاب المحرضة باإلشعاع

  
  

  :الخالیا البطانیة الجوالة. 9.2
  
 ةبطان ا منالتي ربما یكون منشؤهمكونة للدم الالخالیا غیر اكتشف أن من  أول وزمالئه Bouvierیعد العالم  

أول من  وزمالئه Bouvier، ولذلك یعد 1 970  في عام ذیفان داخليب هبعد حقناألوعیة الدمویة لدى األرنب 
منذ ذلك الحین ن یعدة باحثوصف  .)Circulating endothelial cells(مفهوم الخالیا البطانیة الجواالة وضع 

)Hladovec J et al 1973, Wright HP et al 1972, Gaynor E et al 1968( مع ارتبط وجودها  خالیا مشابهة
طرق تحدید ومع ذلك فشل  ،حاالت تجریبیة مختلفةالمأخوذة بمناطق خالیة من األوعیة الدمویة في الخزعات 
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 Ficoll الـ طریقة والفصل بواسطةالشكل الظاهري استخدام بالمجهر الضوئي الخالیا البطانیة الجوالة بواسطة 

desity centrifugation  الـ وتلوین غیمزا في التعرف علىCECs بشكل قاطع في عینات الدم.   
 من تطویر )Sbarbati R et al.1991, George F et al 1992( ینمستقلبحث  افریق 1991عام في أخیرًا تمكن 

على  على التعرف ینقادر  ) HEC 19 &S-Endo 1( :هماوحیدة النسیلة للخلیة البطانیة  األضداداثنین من 
المنقولة عن طریق  CECsالـ وتستخدم هذه االضداد لتحدید  ،على جمیع أنواع الخالیا البطانیة الموجودالمستضد 

   .الدم
، )CD146   بالـالذي عرف (الضد  تحدید خصائصمن  اوزمالئه Dignat-George F دكتورةالبعد ذلك  تمكنت

مجموعة من الباحثین  استخدمهكما . )A32د المستضو  Mel-CAM ,MUC18, S-Endo(الذي یسمى أیضًا بـو 
)Dignat-George F et al 2000, Bardin N et al 1996a, Bardin N et al 1996b( ر الـإلظهاCEC    في

  :لعدة أسباب من بینهاCD146 مع ذلك الحذر عند التعامل مع الضد إال أنه یجب  ،مجموعة من الشروط
  ).Elshal MF et al 2005(الجلد اكتشافه ألول مرة في خالیا سرطان  -1
 األلیاف العصبیة، خالیا األرومة اللیفیة لنقي العظم،: وجوده على سطح بعض األنماط الخلویة األخرى مثل -2

على سطحها منخفض كثیرًا  CD146وبعض مجموعات الخالیا التائیة المنشطة مع التنویه بأن تعبیر مستضد 
  ).George F et al 1991(ضعف  1000إلى  10من 

     ).EPC) (Rafii S et al 2000( بشرانیةاكتشاف تعبیره على الخالیا البطانیة ال -3
  :منشأ الخالیا البطانیة الجوالة .1.9.2

لى تلف إ الذي یؤدي بدوره نتیجة لتطور المرض هوفي الدم  CECsوجود الـ یبدومن المنطقي أن نفترض أن 
االفتراض هو زیادة تعداد الخالیا البطانیة الجوالة في مختلف األمراض  ا یدعم ذلكم، ومبطانة االوعیة الدمویة

  .المعروفة بتسببها الضطراب البطانة
: إن اآللیات المسؤولة عن التماسك البنیوي للبطانة غیر معروفة بشكل دقیق لكن یمكن أن تشمل عدة عوامل مثل

المكونة والمضادة لتكوین األوعیة الدمویة وجزیئات  مكونات الهیكل الخلوي، مستقبالت بین البطانة، عوامل النمو
یبدو أن انفصال الخالیا البطانیة الجوالة عن البطانة  ). vitronectin and fibronectinمثل(االلتصاق الخلویة 

، خلل Integrin αVβ3یتضمن عدة عوامل مثل التأذي المیكانیكي، تحویر جزیئات االلتصاق الخلویة مثل الـ
واالستموات الخلوي مع انخفاض  ،)laminin, fibronectin, IV collagen( ببروتینات الطبقة األم مثلاالرتباط 

 ،لخفض ارتباط الخلیة البطانیة ببروتینات الغشاء القاعدي تلك التأثیراتتؤدي  .البقیا لبروتینات الهیكل الخلوي
  .مما یضعف ارتباطها وبالتالي انفصالها

  :للخالیا البطانیة الجوالةالتعبیر الظاهري . 2.9.2
رومات ألة كبیرة غیر بیضاء مستمدة من نقي العظم مع خصائص مشابهة لفیخالیا سل على وجوددلة تتزاید األ

هذه الخالیا القدرة على التمایز إلى  تملك. )Hristov M et al 2004(لبالغین لفي الدم المحیطي الوعائیة الجنینیة 
 یة، وبالتالي فقد تم وصف الخالیا البطانیة السلفلطبقة الداخلیة للبطانة الوعائیةاوتبطن  ،خالیا بطانیة ناضجة
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)EPCs(،  الـ  هذه الخالیا مختلفة عن تبدوCECs  و هي خالیا ناضجة تظهر بعد انفصالها من جدار الوعاء
افق واضح  فیما صعب بسبب عدم وجود تو  الخلویتینالتمییز بین المجموعتین  لكنو . لمحفز ماالدموي استجابة 

مجموعة فرعیة من الخالیا في  EPCsخالیا الـ  تمثل .)Woywodt A et al 2006( حدید خصائصهمایتعلق بت
واسمات عدم حاملة  إلى تیار الدم المحیطي اووصولهكر الب یةمختلف مراحل التطور ابتداءًا من الخلیة السلف

خصائص  اً تدریجی EPCs  خالیا الـ تفقد ة الدمویة ،فیما بعد الهجرة إلى الدور  CD133 و  CD34النضوج مثل
  vWF ).(Bompais H et al 2004 عاملالسلف و تبدأ بالتعبیر عن الواسمات البطانیة مثل 

 )Rosenzweig 2005; Bertolini et  al 2006 ; Asahara et  al. 1997; Shi et al 1998( العدید من الباحثین قام
، ولكن یتم التعبیر عن VEGFR2و CD34 كل منمن خالل التعبیر المشترك ل CEPs بتحدید وتعداد خالیا الـ

المستضد الوحید الذي یعتبره بعض . CECs)(الناضجة  الجوالة أیضا من قبل الخالیا البطانیة هذه المستضدات
لوحظ وجوده  لكنو ،CD133الـ الناضجة هو الجوالة عن األسالف وال یعبر عن الخالیا البطانیة معبراً الباحثون 

عدم إن  ).Nakatani K et al 2003(ولو بنسب قلیلة جدًا  CD146على سطح الخلیة البطانیة المعبرة عن الـ 
خالیا  استخدام مجموعة من المعایر المختلفة لتحدید ضرورةشیر الى یللخالیا البطانیة المتمایزة حید و  واسموجود 

المستخدم منذ فترة طویلة لوسم الخلیة البطانیة، وجد  ulex europaeus lectin 1 (UEA-1) حیث أن .CECs الـ
التوجه العام  أنیبدو  ).Hamid SA et al 2003(لخلیة البطانیة الناضجة وغیر الناضجة لأنه واسم ثابت 
المستمدة  EPCsـالخالیا  أنیدعم مفهوم  )Ingram DA et al 2004, Gehling UM et al 2000( للمنشورات العلمیة

لكن لم یتم . في الزجاج ل مستعمراتیوتشك تبطین لمعة البطانةدرة على اقو  نقي العظم هي خالیا قابلة للحیاةمن 
األضداد  )1- شكلال(ظهر ی). Blann AD et al 2005(قابلة للحیاة  خالیاهي  CECs الـ ما إذا كانتفیالتأكد 

  . بیضاأل نباللو المتوضعة على سطح الخلیة البطانیة الجوالة الناضجة 

  
  األضداد المتوضعة على سطح الخلیة البطانیة الجوالة في الدم :1-الشكل

  :طرق فصل الخالیا البطانیة الجوالة. 3.9.2
  :تقنیة الفصل المناعي المغناطیسي -أوالً 

تقنیة طورت في األصل للكشـف عـن  الخالیـا النـادرة فـي الـدم المحیطـي واسـتخدمت فیـا بعـد لعـزل الخالیـا البطانیـة 
میكـــرون ومرتبطـــة بأضـــداد  4.5الجوالــة، وتقـــوم علـــى حضـــن الـــدم المحیطـــي الممـــدد مــع حبیبـــات ممغنطـــة فطرهـــا 

قلــة تعبیــره علــى التائیــات علــى ســطح الخلیــة البطانیــة مقارنـة مــع  CD146 التعبیــر القـوي للـــإذ یســمح  .  CD146الــ
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ـــ لكــن اال .بــأن یكــون فصــل الخلیــة البطانیــة بواســطة المغنــاطیس أوفرحظــاُ  فــي مثــل هــذه  CD146  عتمــاد علــى ال
  CD146.الخالیا البطانیة السلفیة ایجابیة الـ التقنیة الیسمح بتمییز الخالیا البطانیة الجوالة عن 

ـــ ـــ CD146وقــد تــم التأكیــد علــى األصــل البطــاني للخالیــا اإلیجابیــة ال : بواســطة وســمها بعــدة واســمات بطانیــة مثــل ال
UEA-1, Willebrand factor, CD31  ظهاره بواسطة أجسام   Weibel-Palade.وإ

على الرغم من كونهـا إلـى حـد مـا أداة یمكـن االعتمـاد علیهـا ألغـراض البحـث ، تقنیـة الحبیبـات المناعیـة الممغنطـة 
  :لها مخاطر هامة تحد من استخدامها في الممارسة السریریة  CD146المرتبطة ب 

  . هذه التقنیة وقتا طویالً تستغرق  -1
  .تقییم الخصائص الوظیفیة للخالیا البطانیة عدم -2
حیــة، (وخصائصـها  رفولوجیــة الخلیـةو ، إذ أن هنـاك اختالفــات واسـعة  فـي مأمــر معقـد CECs ـالقیـاس الكمـي لـ -3

  .مما یجعل هذه التقنیة تعنمد على الخبرة التجریبیة للباحث) استمواتیة، نخریة
ونمــط مضــاد التخثــر ) السـطحيCD146 خفــض تنظــیم للــ وان أفقـد(تتـأثر بــزمن حفــظ العینـة وشــروط التخــزین  -4

  .المستخدم
  :تقنیة مقیاس التدفق الخلوي -ثانیًا

التـدفق الخلـوي متعـدد مقیـاس . الفصـل المنـاعي المغناطیسـي تقنیـة هذه التقنیة بعض المزایـا أكثـر مـن تمتلك نظریًا 
◌ً القنــوات یعطــي  ثبــات و الســطح المتعــددة ،  واســماتأوســع لتحدیــد  مجــاًال ن و التمییــز بــی للخالیــا البطــاني نســبالإ
فعلــى ســبیل  ).غیــر الناضــجة یةالســلف یــامثــل اللمفاویــات و الخال(أخــرى  ویــةوبــین مجموعــات خل الخالیــا البطانیــة

والخالیــا اللمفاویــة   CECsالـــأن یســاعد علــى التمییــز بــین  CD133و  CD45 ـلـــیمكــن للتعبیــر المشــترك ل:  المثــال
  .  یةإلى وجود الخالیا السلف شیری CD133وجود  أن ، في حینCD146إیجابیة 

لمقیـــاس یمكـــن . ال یـــزال موضـــع نقـــاش واتیة أو حیـــةماســـتكخالیـــا نخریـــة،  CECsالــــ  ن طبیعـــة أعلـــى الـــرغم مـــن 
مثـل ( لحیـاةلقابلیـة الصـباغات مـثًال اسـتخدام ف. یساعد على الفصل بین هذه المجموعـات الفرعیـة أن الخلوي التدفق

میـــزة إضـــافیة لمقیــاس التـــدفق الخلــوي  تتمثـــل فـــي  .مفیـــدة الســتبعاد الخالیـــا المیتــة) AAD-7أو  propidiumیــد یود
لكـن مـن جهـة أخـرى تعتبـر تقنیـة تعـداد  E-selectin.و  ICAM-1, VCAM-1إمكانیة  وجود الوسائم الوظیفیة مثـل 

تقنیـة قیاســیة حیـث أن نتـائج عـدة دراسـات التــزال الخالیـا البطانیـة الجوالـة بمقیـاس التـدفق الخلــوي بعیـدة عـن كونهـا 
  ).Holmen C et al 2005, Del Papa N et al 2004(بین مراكز البحث العالمیة  اختالفًا كبیراً  تظهر

في  بشكل ملحوظ عن تلك التي تم الحصول علیها فيتختلف القیم الطبیعیة للخالیا البطانیة الجوالة هذه التقنیة 
 10الیتجاوز الـ  CEC  متوسط تعداد الـبأن  ه عموماً حیث أنه من المتفق علی ،عي المغناطیسيتقنیة الفصل المنا

. في التقنیة األخیرة لكن التقاریر الواردة من عدة بروتوكوالت لمقیاس التدفق الخلوي تشیر إلى اآلالفمل /خلیة
كشف الخالیا ذات التعبیر المنخفض  للـ والتفسیر الوحید لذلك هو الحساسیة العالیة لمقیاس التدفق الخلوي على 

CD146.  
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  :التقنیة الهجینة - ثالثاً 
في عام  اوزمالئه Widemann فیزیولوجیا البطانة بمدینة مرسیلیا باالشتراك مع الدكتورةتم تطویرها في مخبر 

تم  .خلويتقنیة العزل المناعي المغناطیسي مع تقنیة مقیاس التدفق ال جمعت ةإدخال خوارزمیحیث تم  ،2008
مما ساعد على تمییز  باستخدام مقیاس التدفق الخلوي على حدة CD146 للضد التعبیر القوي ذاتالخالیا عزل 

كمیات  عبرت عن CD146 ذات التعبیر القوي للـ CECsالـ أن بالنظر إلى  EPCخالیا الـ من  CECsخالیا الـ 
 اً تشابهقد وجدنا ل .الخالیا البطانیة السلفیة الحقیقیة في والتي یعتقد أن تكون غائبة تماماً , CD45الـصغیرة من 

  .مع تقنیة العزل المناعي المغناطیسي اً محدود اً المحصول علیها وارتباط في النتائج اً عالی
  :الطریقة اآللیة: رابعاً 

وقد تمت    (Veridex)تم تطویره من قبل شركة  ®CellSearch systemتتم بواسطة جھاز آلي  یدعى 

  ).2( شكل رقمال). FDA(قة علیھ من قبل ھیئة الغذاء والدواء األمریكیة المصاد

حیث یمكن حفظھ بدرجة حرارة ) cellSave(مل من الدم المحیطي في أنبوب خاص  7.5تقوم التقنیة على سحب 

 CellSearch العینة في الجزء األول من منظومة الـ تمرروبعد ذلك . الغرفة لمدة أربعة أیام قبل البدء بالتحلیل

system®    )CellTracks AutoPrep ( العینة الدمویة بحضنھا المتكرر مع الحبیبات الممغنطة  تغنىحیث

تلك الخالیا بصباغ نووي یدعى الـ  توسموغسلھا آلیًا، بعد ذلك   CD146التي تستھدف الخالیا المعبرة عن  الـ 

(DAPI) 4′,6-diamidino-2-phenylindole  الـ  وأضداد متفلورة CD105 الـ  وللتأكد من األصل البطاني 

CD45 الـ بعد ذلك العینة الموسومة  على أداة خاصة تدعى  توضع. الستبعاد الكریات البیضاء MagNest 

Cell  موضوعة بین مغناطیسین دائمین لتوجیھ الخالیا في طبقة ) تحتوي العینة المراد دراستھا(تتكون من عبوة

في الجزء اآلخر من المنظومة وھو مجھر  MagNest Cell الـ وتوضع . صور بالفلورةواحدة إلجراء تحلیل ال

حیث یقوم بمسح كامل لسطح العینة ویجمع  (CellTracks Analyzer II)مفلور ذي أربعة ألوان نصف آلي   

أخیرًا ). صورة لكل مسح ضوئي 720(صورة لكل قناة فلورة  180صورًا لكل لون من األلوان األربعة مسجًال 

یقوم برنامج تحلیل المعطیات في المنظومة بتحلیل كل ھیكل ویحدد تلك الخالیا التي یكون ھیكلھا متألقًا بالنسبة 

    .والتي غالبًا ما تمثل الخالیا البطانیة الجوالة DAPI الـ وCD105 لألضداد المفلورة الـ 
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  .باستخدام الطریقة اآللیة طانیة الجوالةمراحل العمل في تقنیة عزل وتعداد الخالیا الب: 2رقم شكلال
  :قیم الخالیا البطانیة الجوالة عند األصحاء. 4.9.1
عبارة عن طبقة تبطن األوعیة الدمویة یتم تجدیدها بشكل مستمر وبمعدل تكرار االشخاص االصحاء  لدى البطانة

التدفق الطبیعي للدم یمنع استموات الخالیا البطانیة  حیث أنفي الیوم الواحد، %  1-0منخفض من 
)Dimmeler S et al 1999 .(صحاء  ألالبالغین اخالیا البطانیة وكشفها في الدم المحیطي لدى تشكل ال دولذلك یع

  بینیتراوح  عند األصحاءالفصل المغناطیسي المناعي تقنیة  باستخدام CECsالـ داعدتلذلك نجد أن و  .حدث نادر
  Boos CJ et al 2006).(مل /خلیة )10–0(

  :والحاالت المرضیةالخالیا البطانیة الجوالة العالقة بین  .5 .9.1
 مثل داء السكرياالستقالبیة  لخالیا البطانیة الجوالة في مجموعة واسعة من األمراضتبین ارتفاع تعداد القد 

)McClung JA et al 2005( ، التالسیمیا والدمویة مثل )Butthep P et al 2002( ، یةالسرطانواألمراض 
)Beerepoot LV et al 2004(.  شدة المرض في و بین ارتفاع هذه الخالیا  عالقة ارتباطیةوجود  اً أیض أثبتكما

 Woywodt A et al(التهاب األوعیة الدمویة و  ،) Drancourt M et al 1992(حمى البحر األبیض المتوسط 

  ،)Makin A et al 2004(وأمراض األوعیة الدمویة المحیطیة   ،)Nakatani K et al 2003( داء كاوازاكيو  ،)2003
تختلف تبعًا أن مستویاتها  CECs ـالتحدید الكمي للأظهر ) . Lee KW et al 2005(الشریان التاجي الحاد داء و 
 لدىي علیه المرض أعلى مما ه شدة لوضع السریري، حیث كانت مستویاتها بین المرضى الذین یعانون منل

  . المرضى المستقرین سریریًا أو في مرحلة التعافي من المرض 
ت دراسة أظهر  :على سبیل المثالف، ن مفیدة في مراقبة فعالیة العالجقد تكو   CECsالـدراسات عدیدة أن أظهرت 

وى وجود التهاب األوعیة الدمویة الصغیرة المرتبط باألضداد السیتوبالسمیة المضادة الن أجریت على مرضى
  ).Woywodt A et al 2003( أشهر من العالج الناجح 6انخفاض في قیم الخالیا البطانیة الجوالة خالل 
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  : MATERIALS AND METHODS الموادالطرائق و . 3

  :كما یليتم استعمال المواد التالیة من المصادر المشار إلیها  :المحالیل و المواد المستخدمة .1.3
  )اسبانیا –Sodium azide  )Scharlau أزید الصودیوم-1
  )ألمانیا – Acridin orange )Roth أكریدین أورانج-2
 ) ألمانیا – Phosphate Buffred Saline  )Biochromمحلول  -3

4-Albumine bovine fraction V )Biochemical – بریطانیا(  
5- Dynabeads® pan mouse IgG )Invitrogen – النرویج(  
6- Anti-CD146 monoclonal antibody )Biocytex –فرنسا(  

  : مایلي العمل باستعمالاء جر تم إ :األدوات. 2.3
    .مل 5سعة  بالستیكیةأنابیب  - 
   .باستور زجاجیة ممصات -
  .مل5سعة كمانع تجلط  EDTA أنابیب لجمع عینات الدم تحوي الـ -
  .)-Assistantألمانیا( Nageotte عدادة خالیا دمویة من نمط  -

  :)1(استعملت األجهزة المشار إلیها في الجدول رقم : التجهیزات المستعملة .3.3

  األجهزة المستعملة في تقنیة الفصل المناعي المغناطیسي: 1-الجدول

  المواصفات والشركة المنتجة  اسم المادة

 نرویجي-Invitrogen-Dynal MPC-15 magnets  جهاز عزل الخالیا بتقنیة العزل المناعي المغناطیسي
Mefar -SP40  مضخة تفریغ  ایطالي  - 

 أمریكي -vortex) (  Thermolyne-Maxi-MIXIIخالط 
- Scaltec – SBA32  )غرام (o,ooo1  میزان الكتروني رقمي  ألماني   

 بریطاني -Angled rotator  Leec) (جهاز دوراني محوري 
Olympus BX53   مجهر مفلور -یاباني      

 صینیة -Hemocytometer calculator  Biocotek- JSQA) ( الدم لخالیا عدادة رقمیة
  

ــاییر اال  .4.3 ــراد ومع  50مهنیــًا لجرعــات إشــعاعیة منخفضــة تقــل عــن تــم اختیــار العــاملین المعرضــین  :نتقــاءاألف
 بعـد أخـذ مــوافقتهم علـى المشــاركة میلـي سـیفرت خــالل السـنوات األربعـة األخیــرة مـن عملهـم فــي هیئـة الطاقـة الذریــة

  :بحیث یحققون مجموعة من المعاییر في هذه الدراسة
  .سنة 50-25أعمارهم تتراوح من  -1
  .أو من المتعرضین لمعالجة شعاعیة غیر مصابین بأحد األمراض المعدیة -2
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 و  .مجموعـة ضـابطة مقابلـة مـن األشـخاص غیـر المعرضـین الممـاثلین لهـم مـن حیـث العمـر والجـنس اختیرتكما 
الضـغط الشـریاني،  العمـر، الجـنس،(ات المتعلقة بعوامل الخطـورة غیـر اإلشـعاعیة المتعلقـة  بهـم  كافة البیان سجلت

علــى  )، حصــیات أو أذیــات كلویــةض قلبیــة وعائیــةامــر ألالكحــول، ســوابق  تنــاولمؤشــر الكتلــة الجســدیة، التــدخین، 
 وقرئـــت ،مـــراقبین إشـــعاعیاً الة العـــاملین فـــي هیئـــة الطاقـــة الذریـــكانـــت العینـــة المنتقـــاة مـــن . اســـتمارة تقصـــي خاصـــة

  .أشهر 3كل بشكل دوري  أفالم المراقبة الشعاعیة الفردیةالجرعات اإلشعاعیة على 
  :تحضیر محالیل العمل. 5.3

غـرام مــن مــادة  1غـرام مــن مـادة ألبــومین مصـل البقــر و  1وزن  یــتم :محلــول دارئــة عــزل الخالیـا تحضـیر1.5.3. 
ومــن ثــم تحفــظ فــي البــراد بدرجــة لیتــر  1حجــم مــتمم إلــى وتحــل المــادتین فــي  م،لمنــع تكــاثر الجــراثی أزیــد الصــودیوم

  .مئویة لمدة ثالثة أشهر 4حرارة 
 محلــولمــل مــن  10مــغ مــن بــودرة األكریــدین أورانــج فــي  3حــل قــوم بن: صــباغ األكریــدین أورانــجتحضــیر  .2.5.3

تهـا مـن اإلضـاءة ومـن ثـم تحفـظ فـي البـراد وتغطـى بـورق ألمنیـوم لحمای،  X1تركیز  )PBSالـ( ألبومین مصل البقر 
  .مئویة لمدة ثالثة أشهر 4بدرجة حرارة 

  :CD-146باألضداد  ةرتبطلماالحبیبات المغنطة محلول تحضیر  .4.5.3
 15یضــاف  حیــثبات التركیــز بمحلــول دارئــة عــزل الخالیــا ذCD-146  للضــدالعبــوة األصــلیة فــي البدایــة  مــددت
وضــع ن ثــم تمــ، و مــن محلــول الحبیبــات الممغنطــة المغســولة لیتــرمیكرو  985ى إلــCD-146 مــن الضــد  لیتــرمیكرو 

تم وضـع المـزیج الموجـود فـي أنبـوب بالسـتیكي علـى یـبعد ذلك . ساعة 24للمزج على حامل دوراني في البراد لمدة 
ذلك تكــون دقیقـة لیــتم بعــدها غسـل الحبیبــات مــرة واحـدة بمحلــول درائــة عـزل الخالیــا وبــ 2الحامـل المغناطیســي لمــدة 

  .مئویة لمدة ستة أشهر 4في البراد بدرجة حرارة الحبیبات المرتبطة بالضد جاهزة لالستخدام وتحفظ 
  : لمراحل العمل) 3(رقم كما في  :تقنیة العزل المناعي المغناطیسي .6.3
بنتیجــة الــوخز  مللیمتــرات األولــى مــن الــدم المســحوب لتجنــب التلــوث بالخالیــا البطانیــة المنتزعــةالخمــس  إبعــاد یــتم 

 میكــرون مــن الحبیبــات 15مــل مــن الــدم ویحضــن مــع  1وبعــد ذلــك یؤخــذ  .EDTAفــي أنبــوب  وجمــع الــدمبــاإلبرة 
وتوضـــع علـــى  ،مـــل مـــن محلـــول الغســـل 3المحضـــرة بتركیـــز مناســـب و  CD-146الممغنطـــة المرتبطـــة باألضـــداد 

فصـل المعلـق الخلـوي لمتتالیـة مـن الغسـل مراحـل  3یـتم إجـراء  .مئویـة 4دقیقـة فـي الدرجـة  30حامل دورانـي لمـدة 
أخیــرًا یــتم  .ورانــجأمیكرولیتــر مــن صــباغ االكریــدین  100ویعــاد تعلیقــه مــن جدیــد فــي  ،بواســطة حامــل مغناطیســي

  .تحت المجهر المفلور )Nageotte(من نوع  تعداد الخالیا على شریحة زجاجیة خاصة
  :عاییرمن خالل عدة م لجوالةیتم تمییز الخالیا البطانیة ا 

 .خمسة على األقلیجب أن یتجاوز الالمرتبطة بالخلیة  عدد الحبیبات الممغنطة  -1

   .میكرون مع وجود نواة 10أكبر من الخلیة  حجم  :مورفولوجیة الخالیا -2
مراحــل العمــل باســتخدام تقنیــة الفصــل المنــاعي المغناطیســي لتعــداد ) 3-الشــكل(المخطــط التوضــیحي التــالي یظهــر 

  .ة الجوالة في الدم المحیطيالخالیا البطانی
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  مراحل العمل في تقنیة عزل الخالیا البطانیة الجوالة: 3- الشكل

  في الدم المحیطي باستخدام تقنیة العزل المناعي المغناطیسي 
 

 ، حیث SPSS 15لیل اإلحصائیة باستخدام برنامج الـاتم إجراء التح  :التحالیل اإلحصائیة المستخدمة .7.3
  .مغزى من الناحیة اإلحصائیة ذي اختالفكمعیار لوجود )  p-value < 0.05(قیمة  تداعتم

مــع  )Mean( متوسـط حســابيم التعبیـر عنهــا كتغیــر الكمیـة فــ بیانــاتأمـا ال ،الكمیــة كنسـبة مئویــة بیانـاتعــن ال عبـر
أي  متغیــرمــع تحدیــد القیمــة الــدنیا والعظمــى لكــل ) median(وســطیة كقیمــة  وأ )SEM( والخطــأ المعیــاري للمتوســط

  .)range( المدى
لمعرفــة العالقــة بــین الخالیــا البطانیــة الجوالــة والجرعــة  )Pearson’s correlation( معامــل ارتبــاط بیرســون اســتخدم

على داللة الفروق بین للتعرف  .اإلشــعاعیة المســجلة علــى الفــیلم بــادج خــالل الســنوات األربعــة األخیــرة مــن العمــل
المتغیــرات لمعطیــات   Mann-Whitney U اختبــار اســتخدامب قمنــا والضابطة متوسطات المجموعتین التجریبیة

تــم إجــراء  .)nominal data(االســمیة  للمعطیــات   Chi-Square - testواختبــار  ) continuous data( المتصــلة
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ـــة وا لجرعـــة تحلیـــل االنحـــدار المتعـــدد للتحـــري عـــن ارتبـــاط العوامـــل التداخلیـــة مـــع كـــل مـــن الخالیـــا البطانیـــة الجوال
 .اإلشعاعیة المقاسة

 
  : RESULTS النتائج. 4

  : دیموغرافیةالمعطیات ال .1.4
ســنة مــع نســبة  39ومتوســط العمــر لــدیهم كــان  )نســاء 10رجــل،  53(عــامًال  63 المشــاركین فــي الدراســةبلــغ عــدد 

أمـــا نســـبة ، %3.18قلبیـــة وعائیـــة  بلغـــت نســـبة الـــذین لـــدیهم ســـوابق مرضـــیة .ســـنة 0.8خطـــأ فـــي التقـــدیر مقـــدارها 
 )2-الجدول(عامًال غیر معرض  28أما عدد األصحاء فبلغ  %.49.25المدخنین فقد بلغت 

  

  لجرعات منخفضة من االشعاع المؤینلعاملین المعرضین مھنیًا لالسریریة  معطیاتال: 2-الجدول
  األصحاء غیر المعرضین مقارنة ب

  خصائص العینات
  

  شاھد  معَرض

  لمشاركینعدد ا
  

63  28  

  )مدى,وسیط,سنة(زمن التعرض 
  

8  )1- 24(  0  

  سنوات 4الجرعة اإلشعاعیة المتلقاة خالل
  )مدى,وسیط ,میلي سیفرت(  
  

4)1,33-23,64(  0  

  )الخطأ المعیاري للمتوسطمتوسط حسابي,سنة(العمر
  

390,8  35.51,5  

  نسبة الذكور
  

84,1  71,4  

  مؤشر الكتلة الجسدیة
  )الخطأ المعیاريمتوسط( 
  

27,470,51  26,920,85  

  نسبة المدخنین
  

49,2  39,3  

      )عدد(القصة المرضیة
  2  2  األمراض القلبیة الوعائیة

  0  2  الداء السكري
  فرط التوتر الشریاني

  
6  1  
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میلــي ســیفرت خــالل  TLD( 4الـــ(أفــالم المراقبــة الفردیــة  رعــة اإلشــعاعیة المقاســة بواســطةالقیمــة الوســطیة للجبلغــت 
میلــي  23.64میلــي ســیفرت والقیمــة العظمــى  1.33حیــث بلغــت القیمــة الــدنیا  ،الســنوات األربعــة األخیــرة مــن العمــل

  .سیفرت
ومتوسـط ) نسـاء 8رجـل،  20( اً شـاهد 28فـي الدراسـة  مـنهم بلـغ عـدد المشـاركینفقـد  أما األصحاء غیر المعرضین

سـوابق لـم یكـن بـین األصـحاء مـن لدیـه  .سـنة 1.5سنة مع نسـبة خطـأ فـي التقـدیر مقـدارها  35.5العمر لدیهم كان 
  %.39.3أما نسبة المدخنین فقد بلغت  ،مرضیة قلبیة وعائیة

  : تحالیل اإلحصائیة للمعطیاتال. 2.4
حصــائیة فــي القیمــة الوســطیة للجرعــة اإلشــعاعیة وفــق اختبــار لــم نالحــظ وجــود أیــة فــروق معنویــة مــن الناحیــة اإل

ANOVA-test  مـع مـدى یتـراوح  4.11(والنسـاء ) میلـي سـیفرت 23.6-1.3مـع مـدى یتـراوح مـن  3.9(بین الذكور
  )  4-كما هو موضح في الشكل( p=0.66)) (میلي سیفرت 11.10-3.32من 

 

  
د العاملین المعرضین مھنیًا لجرعات منخفضة من اإلشعاع المقارنة بین الذكور والنساء عن یظھر :4- الشكل

  TLD للجرعة اإلشعاعیة المقاسة بواسطة الـ  القیمة الوسطیة المؤین من ناحیة

  
مــع مــدى یتــراوح مــن  3.58(المــدخنین بــین الحــظ وجــود أیــة فــروق معنویــة مــن الناحیــة اإلحصــائیة یلــم كمــا أنــه 

 )میلــــــي ســــــیفرت 23.64-2.72مــــــع مــــــدى یتــــــراوح مــــــن  4.3 (المــــــدخنین  وغیــــــر) میلــــــي ســــــیفرت1.33-14.26
)(p=0.18 ) 5-الشكلضح في اكما هو و.(  
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بین المدخنین وغیر المدخنین عند العاملین المعرضین مھنیًا لجرعات منخفضة من یظھر المقارنة  :5-الشكل

  TLDمن ناحیة القیمة الوسطیة للجرعة اإلشعاعیة المقاسة بواسطة الـ  اإلشعاع المؤین

  

   :لإلشعاعتعداد الخالیا البطانیة وبعض مكونات الدم وعالقته بالتعرض . 3.4
عنـــد تطبیـــق اختبـــار مـــن الناحیـــة اإلحصـــائیة بـــین المعرضـــین وغیـــر المعرضـــین لـــم نالحـــظ أیـــة اختالفـــات معنویـــة 

الحامضـات،  ناحیة تعـداد الكریـات البیضـاء، الكریـات الحمـراء، الصـفیحات، المعتـدالت،سواء من  ANOVA-testالـ
مـــن الناحیـــة اإلحصـــائیة فـــي عـــدد الخالیـــا  هـــام فـــرق معنـــوي ناوجـــد ولكننـــا .خضـــاب الـــدم، تركیـــز الســـكر فـــي الـــدم

حیــث  البطانیــة الجوالــة فــي الــدم المحیطــي بــین العــاملین المعرضــین مهنیــًا لجرعــات منخفضــة مــن اإلشــعاع المــؤین
حیــث بلغــت القیمــة  األصــحاءو  مــل دم/خلیــة 68-0مــل دم مــع مــدى یتــراوح مــن /خلیــة 12بلغــت القیمــة الوســطیة 

   ).6-ضح في الشكلاكما هو و ) (p<0.0001(مل دم /خلیة 18-0مل دم مع مدى یتراوح من /خلیة 5الوسطیة 

http://www.saec.sy 
25

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
26 
 

  
العاملین المعرضین مهنیًا لجرعات مجموعة  الخالیا البطانیة الجوالة بین القیمة الوسطیة لتعدادیظهر الفرق المعنوي في  :6-الشكل

  .)p<0.0001( )المربع األبیض( األصحاء غیر المعرضینمجموعة و  )المربع الرمادي( نخفضة من اإلشعاع المؤینم
  

تطبیق معامل بیرسون وجـود عالقـة ارتبـاط خطیـة بـین الجرعـة اإلشـعاعیة المقاسـة خـالل السـنوات األربعـة لم یثبت 
  . خالیا الدم األخرى أو أي من) p=0.21(األخیرة وتعداد الخالیا البطانیة الجوالة 

المتعدد لعدد من العوامل التداخلیة التي یمكـن أن تـؤثر علـى قـیم الخالیـا البطانیـة الجوالـة  االنحدار تحلیللم یظهر 
ـــة ( مثـــل  ،العـــاملین المعرضـــین مهنیـــًا لجرعـــات منخفضـــة مـــن اإلشـــعاع المـــؤین عنـــد العمـــر، الجـــنس، مؤشـــر الكتل

  .وجود أي تأثیر لتلك العوامل على الخالیا البطانیة الجوالة ،)العمل الجسدیة، التدخین، شرب الكحول ومدة
     : DICUSSION المناقشة. 5

فــي أبحــاث التعـرض اإلشــعاعي رغــم  ثیــرة للجـدلأحــد أهـم القضــایا المالتــأثیر البیولــوجي للجرعـات المنخفضــة یعتبـر 
لكــن یوجـد أهمیـة كبیـرة لمتابعـة تأثیراتــه  .انعلـى صـحة اإلنسـ اً ومباشـر  اً واضــح اً أن مثـل هـذا التعـرض ال یملـك تـأثیر 

األحكام المتعلقة بأثر التعرض لجرعات منخفضة فـي دراسـات سـابقة مـن استنبطت  .البیولوجیة على المدى الطویل
المعطیات الصادرة عن الدراسات الخلویـة والتجـارب الحیوانیـة التـي قـدمت بعـض التفسـیرات آللیـات تفاعـل اإلشـعاع 

معظـم الدراسـات الوبائیـة التـي أجریـت علـى التعـرض المهنـي  كمـا أن. یـا الحیـة والمتعضـیة الكاملـةالمؤین مـع الخال
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لجرعات منخفضة مـن اإلشـعاع المـؤین غیـر قـادرة علـى إعطـاء دلیـل واضـح علـى تـأثیر الجرعـات المنخفضـة التـي 
  .میلي سیفرت 100-50تقل عن 

فـي تعـداد الخالیـا البطانیـة الجوالـة عنـد العـاملین المعرضـین  للمـرة األولـى وجـود ارتفـاع معنـوي هـام دراستنا تظهر أ
ــــي ســــیفرت مقارنــــة بالعــــاملین األصــــحاء غیــــر  50مهنیــــًا لجرعــــات منخفضــــة مــــن اإلشــــعاع المــــؤین تقــــل عــــن  میل

علـــى إظهـــار عالقـــة ارتبـــاط معنویـــة بـــین الجرعـــة  یندر اقـــ إال أننـــا غیـــر .المعرضـــین لإلشـــعاع المـــؤین فـــي حیـــاتهم
مـن یعـود ذلـك  .خفضـة وعـدد الخالیـا البطانیـة الجوالـة فـي الـدم المحیطـي للعـاملین المعرضـین مهنیـاً اإلشعاعیة المن

یصــل العــدد لعشــرات  حیــثلصــغر حجــم المشــاركین فــي الدراســة مقارنــة مــع مــا ذكــر فــي الدراســات العالمیــة جهــة 
إن  .مـن جهـة أخـرى ردیـة أثنـاء العمـلأفالم المراقبة الشعاعیة الفولعدم التزام بعض العاملین أحیانًا بوضع  ،اآلالف

األثـــر المتــــأخر للتعــــرض المـــزمن لجرعــــات منخفضــــة علـــى تماســــك البطانــــة یمكــــن أن تــــدعم هـــذه النتیجــــة الهامـــة 
  .الوعائیة
حیــث  ،Menandez باحـثال مـن قبــلرات المتــأخرة للتشـعیع علـى األوعیــة الدمویـة خـارج الوســط الحـي یالتـأث لوحظـت

بعـــد تشـــعیع قطـــع شـــریانیة لألوعیـــة ) االنبســـاطیة/االنقباضـــیة(ع علـــى الوظیفـــة الحركیـــة قـــام بقیـــاس تـــأثیرات التشـــعی
بعـد  أیـام مـن التشـعیع بـل 3ال تحـدث بعـد مـرور  االضـطرابات الوظیفیـة فوجـد أن ،ومقارنتها مع قطع غیـر مشـععة

   ).Menandez et al 2009(متأخر هأثر ولكنمما یدل على وجود  ،أشهر من التشعیع 6
وهـل یكفـي التعـرض  المطروح اآلن هـو فهـم اآللیـات المسـببة للتـأثیر المتـأخر للتشـعیع علـى األوعیـة الدمویـةالسؤال 

  . فقط لوحده لحدوث مثل تلك التأثیرات أم هناك عوامل إضافیة 
ما مـدة حیاتهـا فـي السیتوبالسـ ، إال أناإلشعاع المؤین بشكل ال لبس فیه الجذور الحرة داخل الخلیة الحیةعن ینتج 

حالیًا عـدد كبیـر مـن األدلـة التجریبیـة حـول الـدور التخریبـي للجـذور الحـرة علـى الغشـاء الخـارجي یوجد قصیر، لكن 
نفـــس الوقـــت زیـــادة فـــي األمـــراض الوعائیـــة القلبیـــة عنـــد فـــي  نالحـــظو  .للخلیـــة كالـــذي یـــبطن لمعـــة الوعـــاء الـــدموي

حـــول العالقـــة بـــین الجـــذورالحرة والتعـــرض المعرضـــین بمـــا فـــیهم المعرضـــین لجرعـــات منخفضـــة، لكـــن یوجـــد جـــدل 
عرفـت قـدرة التشـعیع علـى إنتـاج الجـذور  ،عامـاً  60فمنـذ  .الخارجي المزمن لجرعات منخفضة من اإلشـعاع المـؤین

نــادر الحــدوث نظــرًا للحیــاة القصــیرة جــدًا لتلــك  DNAـلــللكــن الضــرر الــذي تســببه  ،الحــرة فــي الستوبالســما الخلویــة
سـاعات  10الجـذور الحـرة حتـى بعـد مـرور  إلنتـاجهـذه النظریـة مـن خـالل إظهـاره  Ogawaالباحـث رفض  .الجذور

 Ogawa et al(لفـت للنظــر فـي دراسـته هــو عـدم وجـود عالقـة ارتبــاط مـع الجرعـة المســتخدمة موال ،علـى التشـعیع

الوسـط الحـرة یعتمـد بشـكل ضـیق ومحـدود علـى  أن اإلنتـاج المحـرض للجـذور Korystovالباحث  وجدكما  ،)2003
 Korystov( للـداخل ، فنفوذیة  الغشاء الخارجي للخلیة هي الوحیدة القادرة علـى إدخـال هـذه الجـذور الحـرةالخارجي

et al 2007( . مـــاذا یحـــدث لغشـــاء البطانـــة الوعائیـــة ضـــمن هـــذا اإلطـــار الجدیـــد لرؤیـــة علمـــاء البیولوجیـــا ولكـــن
بشــكل أساســي (الجــذور الحــرة ووســائل دفــاع البطانــة ضــدها الخلــل البطــاني هــو أوًال خلــل التــوازن بــین ف اإلشــعاعیة؟

◌ً  OH.O2األمــر یتعلــق علــى ســبیل المثــال بجــذور حــرة مثــل و  ،)أحــادي أوكســید اآلزوت یقــع و  نشــطة جــداً كیمیائیــًا
الـذي  التأكسـدي تـأذيكان مصدر تلك الجذور الحـرة فهـي العوامـل الرئیسـیة لل مهما .على البطانة تحییدها باستمرار
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عوامـل أخـرى  مـعممـا یـؤدي  ،الكـرب وظائفهـا الدفاعیـة ضـدمـا یتعلـق بدوره إلـى تخـرب البطانـة خصوصـًا فیبـیؤدي 
  .نشوء وتطور األمراض القلبیة الوعائیة إلى

   :مقارنة مع الدراسات األخرى في مسألتینبالالجدید في دراستنا یتركز 
الذي یعتبر مؤشـر مسـتقبلي علـى خطـر اإلصـابة بأحـد و  ،الخالیا البطانیة الجوالة هوقیاس معیار خلوي جدید : أوالً 

 50أقــل مــن (األمــراض القلبیــة الوعائیــة عنــد العــاملین المعرضــین خارجیــًا لجرعــات منخفضــة مــن اإلشــعاع المــؤین 
حیـــث ال تـــزال التـــأثیرات البیولوجیـــة لتلـــك الجرعـــات المنخفضـــة جـــدًا مـــن اإلشـــعاع المـــؤین موضـــع  ،)میلـــي ســـیفرت

  .جدل
ذ بعــین االعتبــار أثــر بعــض العوامــل التداخلیــة مثــل التــدخین وشــرب الكحــول ومــدة العمــل علــى التــأثیر األخــ: ثانیــاً 

البیولــوجي المتـــأخر المحـــرض مـــن قبـــل اإلشــعاع المـــؤین، حیـــث أظهرنـــا مـــن خــالل تحلیـــل االنحـــدار المتعـــدد عـــدم  
بطانیـة الجوالــة عنـد المعرضـین مهنیــًا وجـود أي تـأثیر لمثـل تلــك العوامـل التداخلیـة علـى االرتفــاع المعنـوي للخالیـا ال

أن التعــــرض المهنــــي بــــلالفتــــراض  -ولكــــن بحــــذر-وهــــذا یــــدفعنا . للتعــــرض الخــــارجي المــــزمن لجرعــــات منخفضــــة
الخــارجي المـــزمن لجرعـــات منخفضـــة مـــن اإلشـــعاع المـــؤین یــؤدي لتغیـــرات علـــى مســـتوى البطانـــة یتمثـــل فـــي زیـــادة 

وذلك ألنه من غیـر الواضـح إذا كـان تلـك النتیجـة تعكـس التـأثیر الحقیقـي  ،عن الطبقة األم انسالخ الخالیا البطانیة
عوامــل تداخلیــة أخــرى لــم تؤخــذ بالحســبان فــي دراســتنا كالحالــة االجتماعیــة االقتصــادیة للعــاملین عــن  أو ،لإلشــعاع

  .على سبیل المثال ال الحصر
عــددًا أكبــر مــن المتعرضــین لجرعــات  قــدمنا فــي هــذا التقریــر جــزءًا بســیطًا مــن دراســة یجــب أن تكــون أوســع تطــال

  .لتأكید نتائج هذه الدراسة) من العاملین في القطاع الطبي على سبیل المثال(منخفضة من اإلشعاع المؤین 
ســنعمل فــي المســتقبل علــى إثبــات دور الخالیــا البطانیــة الجوالــة فــي التنبــؤ عــن اإلصــابة بأحــد األمــراض الوعائیــة 

ــــى المــــدى الطویــــلالقلبیــــة مــــن خــــالل متابعــــة العــــا ــــذلك نقتــــرح إجــــراء بعــــض ملین المشــــاركین فــــي الدراســــة عل ، ول
بشــكل دوري لــدى العـــاملین فــي مجـــال ) صـــورة صــدر شــعاعیة، تخطـــیط القلــب الكهربـــائي(االستقصــاءات المتممــة 

  .اإلشعاع بهدف الكشف المبكر عن اإلصابة الوعائیة القلبیة في حال حدوثها في المستقبل
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  لشكركلمة ا
  

رئـیس  محمـد موسـى النعمـةنشكر األستاذ الدكتور إبراهیم عثمان المدیر العام لهیئة الطاقة الذریـة واألسـتاذ الـدكتور 
الـذین قبلـوا المشـاركة فـي هـذه  جمیع العاملین في هیئة الطاقـة الذریـةنشكر كما . لدعم العمل الطب اإلشعاعيقسم 

  . الدراسة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.saec.sy 
29

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
30 
 

  
  : REFERENCES راجعالم .7

Aoyama, T. "Radiation risk of Japanese and Chinese low dose-repeatedly irradiated population." J 
Uoeh 11 Suppl: 432-42 (1989). 
 
Archambeau JO, Ines A, Fajardo LF. Response of swine skin microvasculature to acute single 
exposures of X rays: Quantification of endothelial changes. Radiation Research. 1984; 98:37–51. 
 
Asahara, T., Murohara, T., Sullivan, A., Silver, M., van der Zee, R., Li, T., Witzenbichler, B., 
Schatteman, G., Isner, J.M., 1997. Isolation of putative progenitor endothelial cells for angiogenesis. 
Science 275, 964–967. 
 
Ashmore, J. P., D. Krewski, J. M. Zielinski, H. Jiang, R. Semenciw et P. R. Band. "First analysis of 
mortality and occupational radiation exposure based on the National Dose Registry of Canada." Am 
J Epidemiol 148(6): 564-74 (1998). 
 
Azizova, T. V., C. R. Muirhead, M. B. Druzhinina, E. S. Grigoryeva, E. V. Vlasenko, M. V. Sumina, 
J. A. O'Hagan, W. Zhang, R. G. Haylock et N. Hunter. "Cardiovascular diseases in the cohort of 
workers first employed at Mayak PA in 1948-1958." Radiat Res 174(2): 155-68 (2010a). 
 
Azizova, T. V., C. R. Muirhead, M. B. Druzhinina, E. S. Grigoryeva, E. V. Vlasenko, M. V. Sumina, 
J. A. O'Hagan, W. Zhang, R. G. Haylock et N. Hunter. "Cerebrovascular Diseases in the Cohort of 
Workers First Employed at Mayak PA in 1948-1958." Radiat Res 174(6): 851-64 (2010b). 
 
Bardin, N., Frances, V., Lesaule, G., Horschowski, N., George, F., and Sampol, J. (1996) 
Identification of the S-Endo 1 endothelial-associated antigen. Biochem. Biophys. Res. Comm. 218, 
210–216. 
 
Bardin, N., George, F., Mutin, M., Brisson, C., Horschowski, N., Frances, V., Lesaule, G., and 
Sampol, J. (1996) S-Endo 1, a pan-endothelial monoclonal antibody recognizing a novel human 
endothelial antigen. Tissue Antigens 48, 531–539. 
 
Berrington, A., S. C. Darby, H. A. Weiss et R. Doll. "100 years of observation on British 
radiologists: mortality from cancer and other causes 1897-1997." Br J Radiol74(882): 507-19 
(2001). 
 
Bertolini, F., Shaked, Y., Mancuso, P., Kerbel, R.S., 2006. The multifaceted circulating endothelial 
cell in cancer: towards marker and target identification. Nat. Rev. Cancer 6, 835–845. 
 
Blann, A.D., Woywodt, A., Bertolini, F., Bull, T.M., Buyon, J.P., Clancy, R.M., Haubitz, M., 
Hebbel, R.P., Lip, G.Y., Mancuso, P., Sampol, J., Solovey, A., and Dignat-George, F. (2005) 
Circulating endothelial cells. Biomarker of vascular disease. Thromb. Haemost. 93, 228–235. 
 
Blettner, M., H. Zeeb, A. Auvinen, T. J. Ballard, M. Caldora, H. Eliasch, M. Gundestrup, T. 
Haldorsen, N. Hammar, G. P. Hammer, et al. "Mortality from cancer and other causes among male 
airline cockpit crew in Europe." Int J Cancer 106(6): 946-52(2003). 
 

http://www.saec.sy 
30

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
31 
 

Bompais, H., Chagraoui, J., Canron, X., Crisan, M., Liu, X.H., Anjo, A., Tolla-Le Port, C., Leboeuf, 
M., Charbord, P., Bikfalvi, A., and Uzan, G. (2004) Human endothelial cells derived from 
circulating progenitors display specific functional properties compared with mature vessel wall 
endothelial cells. Blood 103, 2577–2584. 
 
Boos CJ, Lip GY, Blann AD. Circulating endothelial cells in cardiovascular disease. J Am Coll 
Cardiol 2006; 48: 1538–47. 
 
Bouvier, C.A., Gaynorm E., Cintron, J.R., Bernhardt, B., and Spaet, T.H. (1970) Circulating 
endothelium as an indicator of vascular injury. Thromb. Diath. Haemorrh. 40, 163–168. 
 
Butthep, P., Rummavas, S., Wisedpanichkij, R., Jindadamrongwech, S., 
Fucharoen, S., and Bunyaratvej, A. (2002) Increased circulating activated 
endothelial cells, vascular endothelial growth factor, and tumour necrosis factor in thalassemia. Am. 
J. Hematol. 70, 100–106. 
 
Cardis, E., E. S. Gilbert, L. Carpenter, G. Howe, I. Kato, B. K. Armstrong, V. Beral, G. Cowper, A. 
Douglas, J. Fix, et al. "Effects of low doses and low dose rates of external ionizing radiation: cancer 
mortality among nuclear industry workers in three countries." Radiat Res 142(2): 117-32 (1995). 
 
Cardis, E., G. Howe, E. Ron, V. Bebeshko, T. Bogdanova, A. Bouville, Z. Carr, V. Chumak, S. 
Davis, Y. Demidchik, et al. "Cancer consequences of the Chernobyl accident: 20 years on." J Radiol 
Prot 26(2): 127-40 (2006). 
 
Cardis, E., M. Vrijheid, M. Blettner, E. Gilbert, M. Hakama, C. Hill, G. Howe, J. Kaldor, C. R. 
Muirhead, M. Schubauer-Berigan, et al. "The 15-Country Collaborative Study of Cancer Risk 
among Radiation Workers in the Nuclear Industry: estimates of radiation-related cancer risks." 
Radiat Res 167(4): 396-416 (2007). 
 
Carpenter, L. M., A. J. Swerdlow et N. T. Fear. "Mortality of doctors in different specialties: 
findings from a cohort of 20000 NHS hospital consultants." Occup Environ Med 54(6): 388-95 
(1997). 
 
Casarett, GW. Similarities and contrasts between radiation and time pathology. In: Strehler, B., 
editor. Advances in gerontological research. New York: Academic Press; 1964. p. 109-163. 
 
Darby, S., P. McGale, R. Peto, F. Granath, P. Hall et A. Ekbom. "Mortality from cardiovascular 
disease more than 10 years after radiotherapy for breast cancer: nationwide cohort study of 90 000 
Swedish women." Bmj 326(7383): 256-7 (2003). 
 
Del Papa N, Colombo G, Fracchiolla N, Moronetti LM, Ingegnoli F, Maglione W, Comina DP, 
Vitali C, Fantini F, Cortelezzi A. Circulating endothelial cells as a marker of ongoing vascular 
disease in systemic sclerosis. Arthritis Rheum 2004; 50: 1296–304. Environ Biophys 41(3): 195-8 
(2002). 
 
Dignat-George, F., and Sampol, J. (2000) Circulating endothelial cells in vascular disorders: new 
insights into an old concept. Eur. J. Haematol. 65, 215–220. 
 
Dimmeler S, Hermann C, Galle J, Zeiher AM. Upregulation of superoxide dismutase and nitric 
oxide synthasemediates the apoptosissuppressive effects of shear stress on endothelial cells. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 1999; 19: 656–64. 

http://www.saec.sy 
31

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
32 
 

 
Drancourt, M., George, F., Brouqui, P., Sampol, J., and Raoult, D. (1992) Diagnosis of 
Mediterranean spotted fever by indirect immunofluorescence of Rickettsia conorii in circulating 
endothelial cells isolated with monoclonal antibody- coated immunomagnetic beads. J. Infect. Dis. 
166, 660–663. 
 
Elshal MF, Khan SS, Takahashi Y, Solomon MA, McCoy JP Jr. CD146 (Mel-CAM), an adhesion 
marker of endothelial cells, is a novel 
cells contribute to endothelial progenitor cell dysfunction in patients with vasculitis and kidney 
involvement. J Am Soc Nephrol2005; 16: 3110–20. 
 
Fajardo, LF. The unique physiology of endothelial cells and its implications in radiobiology. In: 
Vaeth, JM.; Meyer, JL., editors. Frontiers of radiation Therapy and Oncology. 23rd ed.. Basel: 
Karger; 
1989. p. 96-112. 
 
Fajardo, LF.; Berthrong, M.; Anderson, RE. Radiation pathology. New York: Oxford University 
Press; 2001. 
  
Gaynor, E., Bouvier, C.A., and Spaet, T.H. (1968) Circulating endothelial cells in endotoxin treated 
rabbits. Clin. Res. 16, 535 (abstract). 
 
Gehling, U.M., Ergun, S., Schumacher, U., Wagener, C., Pantel, K., Otte, M., Schuch, G., 
Schafhausen, P., Mende, T., Kilic, N., Kluge, K., Schafer, B., Hossfeld, D.K., and Fiedler, W. (2000) 
In vitro differentiation of endothelial cells from AC133-positive progenitor cells. Blood 95, 3106–
3112. 
 
George F, Poncelet P, Laurent JC, Massot O, Arnoux D, Lequeux N, Ambrosi P, Chicheportiche C, 
Sampol J. Cytofluorometric detection 
antibody. J Immunol Methods 1991; 139: 65–75. 
 
George, F., Brisson, C., Poncelet, P., Laurent, J.C., Massot, O., Arnoux, D., Ambrosi, P., Klein-
Soyer, C., Cazenave, J.P., and Sampol, J. (1992) Rapid isolation of human endothelial cells from 
whole blood using S-Endo1 monoclonal antibody coupled to immuno-magnetic beads: 
demonstration of endothelial injury after angioplasty. Thromb. Haemost. 67, 147–151. 
 
Hamid SA, Daly C, Campbell S. Visualization of live endothelial cells 
Hammer, G. P., M. Blettner et H. Zeeb. "Epidemiological studies of cancer in aircrew." Radiat Prot 
Dosimetry 136(4): 232-9 (2009). 
 
Hauptmann, M., A. K. Mohan, M. M. Doody, M. S. Linet et K. Mabuchi. "Mortality from diseases 
of the circulatory system in radiologic technologists in the United States." Am J Epidemiol 157(3): 
239-48 (2003). 
 
Hladovec, J., and Rossman, P. (1973) Circulating endothelial cells isolated together with platelets 
and the experimental modification of their counts in rats. Thromb. Res. 3, 665–674. 
 
Holme´n C, Elsheikh E, Stenvinkel P, Qureshi AR, Pettersson E, Jalkanen S, Sumitran-Holgersson 
S. Circulating inflammatory endothelial 
cells contribute to endothelial progenitor cell dysfunction in patients with vasculitis and kidney 
involvement. J Am Soc Nephrol2005; 16: 3110–20. 

http://www.saec.sy 
32

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
33 
 

 
 
Hristov, M., and Weber, C. (2004) Endothelial progenitor cells: characterization, pathophysiology, 
and possible clinical relevance. J. Cell. Mol. Med. 8, 498–508. 
 
Huddart, R. A., A. Norman, M. Shahidi, A. Horwich, D. Coward, J. Nicholls et D. P. Dearnaley. 
"Cardiovascular disease as a long-term complication of treatment for testicular cancer." J Clin Oncol 
21(8): 1513-23 (2003). 
 
Ingram, D.A., Mead, L.E., Tanaka, H., Meade, V., Fenoglio, A., Mortell, K., Pollok, K., Ferkowicz, 
M.J., Gilley, D., and Yoder, M.C. (2004) Identification of a novel hierarchy of endothelial 
progenitor cells using human peripheral and umbilical cord blood. Blood 104,2752–2756 
 
Ivanov, V. K. "Late cancer and noncancer risks among Chernobyl emergency workers of Russia." 
Health Phys 93(5): 470-9 (2007). 
 
Ivanov, V. K., A. F. Tsyb, A. I. Gorskii, M. A. Maksiutov, S. Chekin, A. V. Petrov, K. A. Tumanov 
et V. V. Kashcheev. "[Cancer morbidity and mortality among the liquidators of the Chernobyl 
accident: estimation of radiation risks]. Article en russe." Radiats Biol Radioecol 46(2): 159-66 
(2006). 
  
Ivanov, V. K., A. F. Tsyb, A. V. Petrov, M. A. Maksioutov, T. P. Shilyaeva et E. V. Kochergina. 
"Thyroid cancer incidence among liquidators of the Chernobyl accident Absence of dependence of 
radiation risks on external radiation dose." Radiat Environ Biophys 41(3): 195-8 (2002). 
 
Ivanov, V. K., A. F. Tsyb, E. M. Rastopchin, A. I. Gorsky, M. A.  
Maksyutov, V. I. Vayzer, Y. V. Suspitsin et Y. V. Fedorov. "Cancer incidence among nuclear 
workers in Russia based on data from the Institute of Physics and Power Engineering: a preliminary 
analysis." Radiat Res 155(6): 801-8 (2001b). 
 
Ivanov, V. K., A. I. Gorski, A. F. Tsyb, S. I. Ivanov, R. N. Naumenko et L. V. Ivanova. "Solid 
cancer incidence among the Chernobyl emergency workers residing in Russia: estimation of 
radiation risks." Radiat Environ Biophys 43(1): 35-42 (2004). 
 
Ivanov, V. K., A. I. Gorski, M. A. Maksioutov, A. F. Tsyb et G. N. Souchkevitch. "Mortality among 
the Chernobyl emergency workers: estimation of radiation risks (preliminary analysis)." Health Phys 
81(5): 514-21 (2001a). 
 
J Menendez et al, Effects of radiation on endothelial function, In. J. Rad. Onc. 2009, 41,4, 905/913. 
  
Langner, I., M. Blettner, M. Gundestrup, H. Storm, R. Aspholm, A. Auvinen, E. Pukkala, G. P. 
Hammer, H. Zeeb, J. Hrafnkelsson, et al. "Cosmic radiation and cancer mortality among airline 
pilots: results from a European cohort study (ESCAPE)." Radiat Environ Biophys 42(4): 247-56 
(2004). 
 
Lee, K.W., Lip, G.Y., Tayebjee, M., Foster, W., and Blann, A.D. (2005) Circulating endothelial 
cells, von Willebrand factor, interleukin-6, and prognosis in patients with acute coronary syndromes. 
Blood 105, 526–532. 
 
 

http://www.saec.sy 
33

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
34 
 

Linet, M. S., K. P. Kim, D. L. Miller, R. A. Kleinerman, S. L. Simon et A. B. de Gonzalez. 
"Historical review of occupational exposures and cancer risks in medical radiation workers." Radiat 
Res 174(6): 793-808 (2010). 
 
Little, M. P., A. Gola et I. Tzoulaki. "A model of cardiovascular disease giving a plausible 
mechanism for the effect of fractionated low-dose ionizing radiation exposure." PLoS Comput Biol 
5(10): e1000539 (2009). 
 
Little, M. P., E. J. Tawn, I. Tzoulaki, R. Wakeford, G. Hildebrandt, F. Paris, S. Tapio et P. Elliott. 
"A systematic review of epidemiological associations between low and moderate doses of ionizing 
radiation and late cardiovascular effects, and their possible mechanisms." Radiat Res 169(1): 99-109 
(2008). 
 
Makin, A., Chung, N.A.Y., Silverman, S.H., Blann, A., and Lip, G.Y. (2004) Assessment of 
endothelial damage in atherosclerotic vascular disease by quantification of circulating endothelial 
cells. Eur. Heart. J. 25, 371–376. 
 
 
McClung, J.A., Naseer, N., Saleem, M., Rossi, G.P., Weiss, M.B., Abraham, N.G., and Kappas, A. 
Circulating endothelial cells are elevated in patients with type 2 diabetes mellitus independently of 
HbA(1)c. Diabetologia (2005) 48, 345–350. 
 
McGeoghegan, D., K. Binks, M. Gillies, S. Jones et S. Whaley. "The non-cancer mortality 
experience of male workers at British Nuclear Fuels plc, 1946-2005." Int J Epidemiol37(3): 506-18 
(2008). 
 
Milliat, F., A. Francois, R. Tamarat et M. Benderitter. "[Role of endothelium in radiationinduced 
normal tissue damages]." Ann Cardiol Angeiol (Paris) 57(3): 139-48 (2008). 
 
Muirhead, C. R., G. M. Kendall, S. C. Darby, R. Doll, R. G. Haylock, J. A. O'Hagan, G. L. Berridge, 
M. A. Phillipson et N. Hunter. "Epidemiological studies of UK test veterans: II. Mortality and cancer 
incidence." J Radiol Prot 24(3): 219-41 (2004). 
 
Muirhead, C. R., J. A. O'Hagan, R. G. Haylock, M. A. Phillipson, T. Willcock, G. L. Berridge et W. 
Zhang. "Mortality and cancer incidence following occupational radiation exposure: third analysis of 
the National Registry for Radiation Workers." Br J Cancer100(1): 206-12 (2009). 
Nakatani, K., Takeshita, S., Tsujimoto, H., Kawamura, Y., Tokutomi, T., and Sekine, I. (2003) 
Circulating endothelial cells in Kawasaki disease. Clin Exp. Immunol. 131, 536–540. 
 
Nicholas, J. S., G. C. Butler, D. T. Lackland, G. S. Tessier, L. C. Mohr, Jr. et D. G. Hoel. "Health 
among commercial airline pilots." Aviat Space Environ Med 72(9): 821-6(2001). 
 
Preston, D. L., D. A. Pierce, Y. Shimizu, H. M. Cullings, S. Fujita, S. Funamoto et K. Kodama. 
"Effect of recent changes in atomic bomb survivor dosimetry on cancer mortality risk estimates." 
Radiat Res 162(4): 377-89 (2004). 
 
Preston, D. L., E. Ron, S. Tokuoka, S. Funamoto, N. Nishi, M. Soda, K. Mabuchi et K. Kodama. 
"Solid cancer incidence in atomic bomb survivors: 1958-1998." Radiat Res168(1): 1-64 (2007). 
 
Preston, D. L., J. H. Lubin, D. A. Pierce et M. E. McConney. Epicure user's Guide. Seattle, Hirosoft 
International Corporation (1993). 

http://www.saec.sy 
34

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
35 
 

 
Preston, D. L., L. Y. Krestinina, M. E. Sokolnikov, E. Ron, F. G. Davis, E. V. Ostroumova et E. S. 
Gilbert. "How much can we say about site-specific cancer radiation risks?" Radiat Res 174(6): 816-
24 (2010). 
 
Preston, D. L., S. Kusumi, M. Tomonaga, S. Izumi, E. Ron, A. Kuramoto, N. Kamada, H. Dohy, T. 
Matsuo, T. Matsui, et al. "Cancer incidence in atomic bomb survivors. Part III. Leukemia, 
lymphoma and multiple myeloma, 1950-1987." Radiat Res 137(2 Suppl): S68-97 (1994). 
 
Preston, D. L., Y. Shimizu, D. A. Pierce, A. Suyama et K. Mabuchi. "Studies of mortality of atomic 
bomb survivors. Report 13: Solid cancer and noncancer disease mortality: 1950-1997." Radiat Res 
160(4): 381-407 (2003). 
 
Rafii S. Circulating endothelial precursors: mystery, reality, and promise. J Clin Invest 2000; 105: 
17–9. 
 
Rosenzweig, A., 2005. Circulating endothelial progenitors — cells as biomarkers. N. Engl. J. Med. 
353, 1055–1057. 
 
Sbarbati, R., de Boer, M., Marzilli, M., Scarlattini, M., Rossi, G., and van Mourik, J. (1991) 
Immunologic detection of endothelial cells in human whole blood. Blood 77, 764–769. 
 
Sekine I. Circulating endothelial cells in Kawasaki disease. Clin Exp 
Shi, Q., Rafii, S., Wu, M.H., Wijelath, E.S., Yu, C., Ishida, A., Fujita, Y., Kothari, S., Mohle, R., 
Sauvage, L.R., Moore, M.A., Storb, R.F., Hammond, W.P., 1998. Evidence for circulating bone 
marrow-derived endothelial cells. Blood 92, 362–367. 
 
Van der Meeren A, Mouthon MA, Vandamme M, Squiban C, Aigueperse J. Combinations of 
cytokines promote survival of mice and limit acute radiation damage in concert with amelioration of 
vascular damage. Radiation Research. 2004; 161:549–559. 
 
Van der Meeren A, Vandamme M, Squiban C, Gaugler MH, Mouthon MA. Inflammatory reaction 
and changes in expression of coagulation proteins on lung endothelial cells after total-body 
irradiation in mice. Radiation Research. 2003; 160:637–646. 
 
Widemann A, Sabatier F, Arnaud L, Bonello L, AL-Massarani G, Paganelli F, Poncelet P, Dignat-
George F. CD146-based immunomagnetic enrichment followed by multi-parameter flow cytometry: 
a new approach to counting circulating endothelial cells. J Thromb Haemost 2008; 6: 869–76. 
 
Woywodt A, Blann AD, Kirsch T, Erdbruegger U, Banzet N, Haubitz M, Dignat- George F. 
Isolation and enumeration of circulating endothelial cells by immunomagnetic isolation: proposal of 
a definition and a consensus protocol. J Thromb Haemost. 2006;4:671–7. 
 
Woywodt, A., Streiber, F., de Groot, K., Regelsberger, H., Haller, H., and 
Haubitz, M. (2003) Circulating endothelial cells as markers for ANCA-associated small-vessel 
vasculitis. Lancet 361, 206–210. 
 
Wright, H.P., and Giacometti, N.J. (1972) Circulating endothelial cells and arterial endothelial 
mitosis in anaphylactic shock. Br. J. Exp. Pathol. 53, 1–4. 
 

http://www.saec.sy 
35

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
36 
 

Y OGAWA et al, Radiation induced reactive oxygen species formation prior to oxidative DNA 
damage in human, J.Mol. Med. 2003, 11, 149/152. 
 
Yamada, M., F. L. Wong, S. Fujiwara, M. Akahoshi et G. Suzuki. "Noncancer disease incidence in 
atomic bomb survivors, 1958-1998." Radiat Res 161(6): 622-32 (2004). 
 
Yuri N Korystov et al, Detection of reactive oxygen species induced by radiation in cells using the 
dichlorofluorescein assay. Rad. Res. 2007, 168,2, 226/232. 
 
Zeeb, H., M. Blettner, I. Langner, G. P. Hammer, T. J. Ballard, M. Santaquilani, M. Gundestrup, H. 
Storm, T. Haldorsen, U. Tveten, et al. "Mortality from cancer and other causes among airline cabin 
attendants in Europe: a collaborative cohort study in eight countries." Am J Epidemiol 158(1): 35-46 
(2003). 
 
Zielinski, J. M., N. S. Shilnikova et D. Krewski. "Canadian National Dose Registry of radiation 
workers: overview of research from 1951 through 2007." Int J Occup Med Environ Health 21(4): 
269-75 (2008). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.saec.sy 
36

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية



 
37 
 

 
SYRIAN ARAB REPUBLIC 

ATOMIC ENERGY COMMISSION (AECS)  
DAMASCUS, P.O.BOX 6091 

 
 
 
 
Report on Scientific Laboratory Study 
Department of Radiation Medicine  
 

 
 

  
 

 
 

Quantitative determination of circulating endothelial cells in persons 
with low dose radioactivity exposure   

 
 
 
 
 
 

Dr. Gh. Al-Massarani 
Dr. F. Najjar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AECS – R \ RSS 1014                                                                         May 2013 

http://www.saec.sy 
37

نظم المعلومات هيئة الطاقة الذرية السورية




