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الخالصة: 
هناك اهتمام واضح في السنوات األخيرة بتراكيز العناصر النزرة الموجودة في أنسجة اإلنسان 

والحيوان ومعرفة فيما إذا كانت تراكيز هذه العناصر تتغير في األمراض الخبيثة واألمراض 
األخرى. يعتبر التحليل بالتنشيط النتروني طريقة مفيدة ومناسبة لدراسة العناصر النزرة ويعتبر 

من الطرق الحساسة والنوعية من أجل تقدير التراكيز الطبيعية لهذه العناصر الموجودة في معظم 
 األنسجة البيولوجية وبشكل خاص عندما يوجد مقدار صغير من العينات المطلوب تحليلها.

) Co, Cr, Fe, Rb, Sc, Se, Th, Znهدفت هذه الدراسة إلى تعيين بعض العناصر النزرة (
في الدم الكلي لدى المرضى السوريين المصابين باللمفومات بتقنية التحليل بالتنشيط النتروني 

كما هدفت هذه الدراسة  ودراسة توزع هذه العناصر بالمقارنة مع مجموعة الشاهد غير المصابة.
 شخصًا 39إلى تحديد العالقة بين تركيز هذه العناصر والنمط النسيجي. جمعت عينات الدم من 

 مريضًا مصابًا باللمفوما من نوع 29( مريضًا مصابًا بلمفوما مثبتة نسيجيًا 49من األصحاء و 
 مريضًا مصابًا باللمفوما من نوع الهودجكن). جرى تحليل هذه العينات من أجل 20هودجكن و 

الحصول على تركيز العناصر في الدم ومقارنتها مع تراكيز المجموعة الشاهد. أظهرت النتائج 
 أبدت ارتفاعًا ذا مغزى لدى مرضى اللمفوما عمومًا Co و Cr و Sc و Thأن العناصر 

 بشكل ذي مغزى لدى Fe و Rbبالمقارنة مع األشخاص األصحاء، في حين انخفض تركيز الـ 
 في مرضى Zn و Seمرضى اللمفوما، أما التغيرات (ارتفاعًا أو انخفاضاً ) في تركيز العناصر 

اللمفوما عمومًا فلم تكن ذات مغزى إحصائي. 
يالحظ من خالل مقارنة تراكيز العناصر النزرة في مرضى اللمفوما من النمط الالهودجكن مع 

، أبدت ارتفاعًا ذا Co و Cr و Sc و Thمجموعة األشخاص األصحاء، أن تراكيز العناصر 
 انخفاضًا ذا مغزى إحصائي، أما التغيرات (ارتفاعًا Rbمغزى إحصائي، في حين أبدى العنصر 

 فلم تكن ذات مغزى إحصائي. تتشابه  Se, Znأو انخفاضاً ) في تراكيز باقي العناصر وهي 
نتائج مرضى اللمفوما من نوع الالهودجكن عمومًا مع نتائج اللمفوما السابقة الذكر عند مقارنتها 

، لكن لم يكن ذو مغزى إحصائي كما هي Feبمجموعة الشاهد مع مالحظة انخفاض تركيز الـ 
الحال في اللمفوما. 

أما مقارنة تراكيز العناصر في مرضى اللمفوما من النمط هودجكن مع مجموعة األشخاص 
 أبدت ارتفاعًا ذا مغزى إحصائي، في Cr و Sc و Thاألصحاء، فقد بينت أن تراكيز العناصر 

 Zn, Se انخفاضًا ذا مغزى إحصائي، أما باقي العناصر وهي Fe و Rbحين أبدى العنصران 
فلم تبد أية تغيرات (ارتفاعًا أو انخفاضاً ) ذات مغزى إحصائي. تتشابه هذه النتائج عمومًا مع 



    

 Coنتائج اللمفوما السابقة الذكر عند مقارنتها بالمجموعة الشاهد مع مالحظة ارتفاع تركيز الـ 
لكن لم يكن هذا االرتفاع ذو مغزى إحصائي كما هي الحال في اللمفوما. 

أجريت مقارنة بين تراكيز العناصر النزرة في الدم الكلي لدى مرضى اللمفوما من النمط 
 أبدت ارتفاعًا في مرضى Th و Crالالهودجكن والهودجكن، حيث لوحظ أن تراكيز عنصري الـ 

لمفوما من النوع هودجكن بالمقارنة مع تراكيزها في مرضى لمفوما الالهودجكن في حين أبدت 
 انخفاضًا في مرضى لمفوما الهودجكن بالمقارنة مع Se و Rb و Fe و Coالعناصر التالية: 

  فقد كانت تراكيزها متساوية Sc, Znمرضى لمفوما الالهودجكن، أما باقي العناصر وهي 
تقريباً . لوحظ أن جميع التغيرات في التراكيز لم تكن ذات مغزى إحصائي. 
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Distribution of trace elements in whole blood of Syrian 
lymphomas patients using instrumental neutron activation 

analysis 
 

Dr M Adel Bakir, Ahmad Serhil, Ali Mohammad, Khozama Habil  
 

Abstract 
In recent years, there had been much interest in the concentrations 

of trace metals occurring in human and animal tissues and in the manner 
in which these concentrations may alter in malignant and other diseases. 
Neutron activation analysis is consider one of several methods that have 
been described for the determination of trace elements in biological 
materials. This method possesses the sensitivity and specificity necessary 
for the estimation at the concentrations existing naturally in most tissues, 
particularly when only small samples are available for analysis. 

The purpose of this study was to compare blood concentrations of 
trace elements Co, Cr, Fe, Rb, Sc, Se, Th, and Zn of lymphomas Syrian 
patients with those of healthy volunteers. Also, determine the 
relationships between trace elements concentration and the histological 
type of lymphomas. The blood samples were collected from 39 healthy 
volunteers and 49 patients with histologically confirmed lymphomas (29 
Hodgkin's HL and 20 non-Hodgkin's lymphomas NHL), and analyzed to 
obtain the concentration of the trace elements in blood. Then, comparison 
between the healthy volunteers and lymphomas patients (both HL and 
NHL) was made to elucidate differences of the concentration 
distributions of the elements in blood. However, statistical analysis using 
Student's t test revealed significantly high concentrations of Co, Cr, Sc, 
and Th in lymphoma patients. Whereas Fe and Rb were found 
significantly decreased in lymphomas patient comparing to control group. 
Increasing or decreasing concentrations of Se and Zn in lymphoma 
patients was found not significant. 

Comparison between the healthy volunteers and non-Hodgkin's 
lymphomas patients reveled that Co, Cr, Sc, and Th were significantly 
elevated whereas, Rb only one trace element was decreased and all 
change in concentrations (elevating or decreasing) of  Se and Zn were not 
significant. Comparison between the healthy volunteers and Hodgkin's 
lymphomas patients reveled that Cr, Sc, and Th were significantly 
elevated whereas, Rb and Fe were decreased and all changes in 
concentrations (elevating or decreasing) of Se and Zn were not 
significant. 

On the other hand, concentrations of Cr and Th were elevated in 
Hodgkin's lymphomas patients compared to the non-Hodgkin's 



    

lymphomas whereas, Se, Rb, Fe and Co were decreased in Hodgkin's 
lymphomas patients compared to the non-Hodgkin's lymphomas and all 
changes in concentrations (elevating or decreasing) were not significant. 
 

 
Key words: Trace elements, Lymphoma, Hodgkin Lymphoma, non-
Hodgkin Lymphoma 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

-المقدمة: 1
هناك اهتمام واضح في السنوات األخيرة بتراكيز العناصر النزرة الموجودة في أنسجة 
االنسان والحيوان ومعرفة فيما إذا يمكن أن يتغير تركيز هذه العناصر في األمراض الخبيثة 

واألمراض األخرى. لوحظ تغيرات مهمة ومعنوية في تراكيز بعض المعادن وبشكل خاص الحديد 
والنحاس والتوتياء والتي عرف بأنها تحدث في حاالت مرضية عديدة وهذه التغيرات تحدث أيضًا 
في المرضى المصابين بأمراض خبيثة مثل مرض هودجكن ولمفوما الهودجكن واللوكيميا الحادة 

. لفت انتباه الباحثين تراكيز هذه المعادن في النسج [6,5,4,3,2,1]وسرطان القصبات الرئوية 
 تراكيز عالية من De Jorge و Mulay. وجد [9,8,7]وبشكل خاص في األمراض الخبيثة 

 تركيز منخفض للنحاس في نسيج Molokhiaالنحاس في أنسجة سرطان الثدي، بينما وجد 
 فروق مهمة في تراكيز Koch. عالوة على ذلك فقد الحظ [12,11,10]الورم الرئوي االنتقالي 

. وأظهرت الدراسات [14,13]النحاس في الكبد لدى مرضى اللمفوما وعند األشخاص األصحاء 
أن التغيرات في تراكيز العناصر في األنسجة الورمية يتغير من حالة إلى أخرى وٕان القيمة 

التشخيصية والتنبؤية لتراكيز مثل هذه العناصر لم تحدد بشكل واضح حتى اآلن.  
 وجود تراكيز عالية من الحديد في العقد اللمفاوية لمرضى لمفوما Dumontأثبت 

 وجود تراكيز منخفضة من الحديد والتوتياء والكوبالت Maritit. بينما أثبت [15]الهودجكن 
 في الرأس planocellular tumor tissueوالسيلينيوم في األنسجة الورمية مسطحة الخاليا 

. سجلت فروق ذات معزى إحصائي مختلفة عن [16]والرقبة وفي االنتقاالت إلى العقد اللمفاوية 
التوزع الطبيعي لكل من البوتاسيوم والروبيديوم والمغنيزيوم والكالسيوم والنحاس والتوتياء والحديد 

والسيلينيوم والمنغنيز والعناصر األساسية األخرى في المرضى المصابين بأنواع مختلفة من 
. بينت دراسة أجريت لتحديد تراكيز الحديد والتوتياء والنحاس والمنغنيز [20,19,18,17]السرطان 

والمغنيزيوم في اللمفومات الخبيثة أن تراكيز الحديد كانت أقل في لمفوما هودجكن بالمقارنة مع 
لمفوما الهودجكن والعقد اللمفاوية الطبيعية وكانت مرتفعة في لمفوما هودجكن عند مقارنتها مع 

القيم الطبيعية في أنسجة الطحال أما المغنيزيوم فقد كان تركيزه أعلى في العقد اللمفاوية في 
لمفوما الهودجكن بالمقارنة مع لمفوما هودجكن والقيم الطبيعية لكنها لم تتغير في أنسجة الطحال 

أما بالنسبة لتوزع العناصر النزرة األخرى فلم يالحظ تبدل في تراكيزها في اللمفومات الخبيثة 
[21] .

وجد فروق في تراكيز البروم في األنسجة الطبيعية وفي أنسجة المجموعات المصابة باللمفوما في 
دراسة أجريت لتحديد التغيرات في تراكيز البروم والكلور في فئران مصابة باللمفوما بطريقة 

التحليل بالتنشيط النتروني بينما كانت تراكيز الكلور ثابتة نسبيًا في كل األنسجة وكانت نسبة 
البروم إلى الكلور في أنسجة المجموعات المصابة باللمفوما أعلى معنويًا من المجموعات السليمة 



    

. كما بينت دراسة أجريت لتحديد تركيز العناصر النزرة في مرضى مصابين بلمفوما خبيثة [22]
أن تركيز النحاس يزداد مع ازدياد مرحلة المرض وأنه ذلك كان مفيدًا في التنبؤ بالنكس 

واالستجابة للمعالجة ويمكن أن يكون تركيز التوتياء مرتبطًا بانتشار المرض لكن قيمته التنبؤية 
غير مؤكدة كما وجد أن الواسم األكثر أهمية هو نسبة النحاس إلى التوتياء حيث أنها ترتبط 

. [23]بمرحلة المرض بالنسبة للمعالجة وفي التنبؤ بالنكس 
تم وضع طرق كيميائية ذات حساسية عالية لتحليل معظم المعادن النزرة لكن بعض المعادن 
وعلى سبيل المثال الكوبالت يوجد بتراكيز منخفضة في المواد البيولوجية لذلك فإن تحديدها 

بالطرق التحليلية التقليدية يعتبر صعبًا وغير موثوق ولذلك فإن المعلومات قليلة نسبيًا حول تركيز 
. يعتبر التحليل بالتنشيط النتروني طريقة [24]هذه العناصر في األنسجة الطبيعية والمرضية 

مفيدة ومناسبة لدراسة العناصر النزرة وبشكل خاص تراكيز الكوبالت الموجود في أنسجة االنسان 
ويعتبر من الطرق الحساسة والنوعية من أجل تقدير التراكيز الطبيعية الموجودة في معظم 
. [25]األنسجة البيولوجية وبشكل خاص عندما يوجد مقدار صغير من العينات المطلوب تحليلها 

إن العديد من العناصر النزرة تلعب دورًا مهمًا في عدد من العمليات البيولوجية عن طريق تنشيط 
أو تثبيط التفاعالت األنزيمية عن طريق التنافس مع عناصر أخرى على مواقع االرتباط في 

البروتينات المحتوية على معادن وذلك بالتأثير على نفوذية األغشية الخلوية أو عن طريق آليات 
أخرى. تعتبر الدراسات المقارنة لتراكيز العناصر النزرة في أنسجة االنسان الطبيعية والخبيثة 
قليلة جدًا وهذه الدراسات محصورة في الغالب على دراسة العناصر في الكبد والرئتين وأنسجة 

الثدي كما لم تدرس كافة العناصر النزرة. أكدت الكثير من الدراسات أهمية دراسة هذه العناصر 
ويزيد على ذلك أن لها دورًا مفيدًا في التنبؤ بالنكس واالستجابة للمعالجة في األمراض الخبيثة. 

 -تعريف العناصر النزرة:2
يمكن تعريف العناصر النزرة بأنها عناصر مطلوبة بكميات صغيرة من أجل استمرار الحياة، 

. يتراوح تركيز العناصر [26]وينتج عن غيابها في الكائن الحي، الموت أو خلل وظيفي شديد 
). 1 ملغ/كغ (الجدول 100-0.01النزرة في األنسجة الحية بين 

 -تصنيف العناصر النزرة:3
يبدو من غير المناسب أن يتم تصنيف العناصر النزرة إلى عناصر مفيدة وعناصر سامة، 

وكذلك من الخطأ وضع مجموعة باسم عناصر سامة ألن أي عنصر منها يمكن أن يكون سامًا 
وذلك تبعًا لتركيزه في جسم اإلنسان. أتى جوهر تسميتها بالعناصر النزرة عندما وجد أن انخفاض 
تركيزها دون مستوى التحمل والمعروف باسم "مجال القبط اآلمن والكافي" يؤدي إلى إحداث أذية 

. تقترح هذه االعتبارات تصنيف منطقي لـ [28,27]ثابتة أو قابلة للتكرار في الوظيفة الفيزيولوجية 
 من العناصر النزرة إلى عناصر أساسية مثبتة وعناصر لم تثبت حتى اآلن فيما إذا كانت 71



    

أساسية أم ال وهذا التصنيف يترك الباب مفتوحًا أمام األبحاث المستقبلية إلمكانية ادراج بعض 
العناصر ضمن مجموعة العناصر األساسية. 

 
 التركيز (ملغ/كغ)العناصر 

Fe, F, Zn 100.0 
Rb, Sr, Cu, Pb, Br 10.0 

Sn, Sc, Cd, Mn, Ba, Al 1.0 
Cs, Co, Cr, Mo, Au, Ni 0.1 

): مجال تراكيز العناصر النزرة في جسم األنسان 1الجدول (

في الواقع فان كل العناصر النزرة األساسية يمكن أن تكون سامة في االنسان والحيوان إذا كان 
. تعتبر العناصر النزرة [29]الوارد منها عن طريق الطعام كبيرًا أو استمر لفترة طويلة نسبيًا 

 هي الحديد والزنك والنحاس والكروميوم واليود WHOاألساسية حاليًا في مجال التغذية حسب 
. بناًء على ذلك يمكن تصنيف العناصر النزرة إلى ما [30]والكوبالت والمولبيديوم والسيليسوم 

يلي: 
 -العناصر النزرة األساسية:3-1

Fe, Cr, Cu, Cl, Co, Br, B, As, Si, Se, Mo, Mn, Li, I, F, Zn, V 
-عناصر نزرة من المحتمل أن تكون أساسية:  3-2

Sn, Rb, Ni, Ge,  Ba, Al, TI, Sr 
 -عناصر نزرة غير أساسية ومن الممكن أن تكون سامة:3-3

Cs, Cd, Bi, Be, Au, Ag, Sb, Pb, Ir, In, Hg, Hf, T1, Te, Ta, RE, Es, Zr, Y  
تعتبر العناصر المكتوبة بالخط العريض هي عناصر ذات سمية عالية لإلنسان.  

 
 Discovery of essential trace-اكتشاف العناصر النزرة األساسية 4

elements: 
. إن Schraunzer [31]تم ايجاز دراسة اكتشاف العناصر النزرة األساسية من قبل 

معالجة فقر الدم بالحديد ومالحظة الترابط بين عوز اليود والدراق (تضخم الغدة 
الدرقية) أدى إلى التعرف على أهمية هذين العنصرين األساسيين عند الحيوانات قبل 

القرن العشرين. مر نشاط األبحاث البيولوجية المتعلقة بالعناصر النزرة في القرن 
-     1925العشرين بفترتين رئيسيتين، ففي الفترة التقليدية المبكرة المتدة بين عامي 

 تم اكتشاف أن العناصر التالية: النحاس والزنك والكوبالت والمنغنيز هي أساسية 1956
 1980-1957عند الحيوانات. أما في الفترة الحديثة األكثر نشاطًا والممتدة بين عامي 



    

 والتي ركزت على حاالت عوز العناصر Klav Schranzerفقد هيمنت فيها أبحاث 
النزرة ونتج عن هذه الجهود أدلة تدعم أن العناصر التالية: السيليسيوم والكروميوم 

والقصدير والفاناديوم والفلور والسيليكون والنيكل والرصاص والكاديوم والزرنيخ وأخيرًا 
الليثيوم هي عناصر أساسية. 

  
 functions of trace elements:-وظائف العناصر النزرة 5

يمتلك العديد من العناصر النزرة وظائف متعددة وذلك اعتمادا على صيغتها الكيميائية أو 
تركيبها وتوضعها في أنسجة الجسم وسوائله. تقوم العناصر النزرة بدورين هامين: الدور األول 
هو وظيفتها كمواد بنيوية، فالحديد مثال هو جزء من تركيب البروتين الحامل لألوكسجين وهو 
(الهيموغلوبين) في كريات الدم الحمراء. الكالسيوم والفوسفور وعناصر أخرى تشكل جزءًا هامًا 

في كتلة األسنان والعظام. يعتبر الصوديوم والبوتاسيوم والفوسفات والكبريتات والكلوريد  وعناصر 
أخرى عديدة مكونات مهمة في السوائل الموجودة في داخل وخارج كل خاليا الجسم. أما الدور 

العام الثاني للعناصر النزرة هو وظيفتها في تنظيم عدد كبير من الفعاليات البيولوجية. الكالسيوم 
بتراكيزه القليلة هو ضروري من أجل تخثر الدم الطبيعي. يحفز المغنيزيوم فعالية العديد من 

األنزيمات كما أن عددًا من العناصر النزرة تضبط تقلص العضالت وانتقال النبضات في الخاليا 
 :[32,31]العصبية. نذكر فيما يلي بعض الوظائف الرئيسية لبعض العناصر النزرة 

:  Calciumالكالسيوم -5-1
وفي  في تقلص واسترخاء العضالت ويشترك ،العنصر األساسي في العظام واألسنانيعتبر 

 . وضغط الدموي الدمخثرتالالوظيفة العصبية و
:  Phosphorالفوسفور-5-2

. PH ـ خلية حيث يتدخل في تعديل الة من أياً يشكل جزء
: Magnesiumالمغنزيوم -5-3

يتدخل في تمعدن العظام وتركيب البروتين والوظائف اإلنزيمية وتقلص العضلة الطبيعي واالنتقال 
 .[31]العصبي 

: Sodiumالصوديوم -5-4
 لسوائل الجسم. ييساعد في الحفاظ على التركيز الشارد

 :  Chlorideالكلوريد-5-5

 للطعام. تامضروري من اجل الهضم الوهو   ،جزء من حمض المعدة
:  Potassiumالبوتاسيوم -5-6

 يسهل العديد من العمليات مثل تركيب البروتين والنقل العصبي وتقلص العضالت.



    

:  Sulfurالكبريت -5-7
مينية كما انه جزء من البيوتين والتيامين واالنسولين. االحموض بعض اليتدخل في تركيب 

:  Lithiumالليثيوم -5-8
يتدخل في التحكم بمضخة الصوديوم. 

:  Boronالبور-5-9
يتحكم في وظيفة األغشية والتركيب الحيوي للحموض النووية والتركيب الحيوي لللغنين. 

: Arsenicالزرنيخ -5-10
يزيد  .[33]هناك أدلة على تدخله في استقالب الميتيونين  ويعتبر الزرنيخ عنصر سام ومسرطن

 لإلنسان ةساسيمن العناصر األن يكون بفترض أتركيب االورنيتين واستقالب مركبات الميتيل و
مكن أن يستعمل ألغراض عالجية. ي كما [34]

 :Cadmium-الكادميوم  5-11

يدخل الكادميوم إلى البيئة بسبب نشاطات اإلنسان وخصوصًا نشاطه الصناعي وتخلصه من 
. المصدر األساسي لتعرض اإلنسان للكادميوم هو الطعام وكذلك يعتبر دخان التبغ [35]النفايات 

مصدرًا مهماً . تعتبر الكلية عضو مستهدف لسمية الكادميوم، كما يؤدي تراكم الكادميوم المزمن 
في قشر الكظر إلى خلل وظيفي وفقدان البروتينات والحموض االمينية والغلوكوز في البول. 
تسبب سمية الكادميوم مشاكل أخرى مثل السرطان واألمراض القلبية الوعائية وارتفاع الضغط 

 ويصنف الكادميوم كمسرطن لإلنسان. 
 الذي يمتاز بظهور شذوذ عظمي Itai-itaiالمرض المعروف المتوطن في اليابان هو مرض 

 وعيوب في استقالب الكالسيوم مرتبط بتراكم الكادميوم.
 :Chromium-الكروم  5-12

) عن Cr VI) بينما ينتج الكروم السداسي (Cr IIIيتواجد الكروم في التربة بشكل كروم ثالثي (
. يعتبر الكروم عنصر أساسي الستقالب الكربوهيدرات والليبيدات وربما [36]النشاطات البشرية 

يترافق نقصه مع حدوث أمراض قلبية وعائية. إن زيادة تركيز الكروم هي بعيدة االحتمال حيث 
يتنافس الكروم مع الحديد على االرتباط بالترانسفيرين، وبذلك يستطيع أن يعدل استقالب وتخزين 

) Cr VI) قصور كلوي وكبدي. يعتبر الكروم (Cr VIالحديد. يسبب التعرض المزمن للكروم (
)  ومن المحتمل أن يكون مسرطن. Cr IIIأكثر سمية من الكروم (

 :Cobalt-الكوبالت 5-13
 ولذلك فهو أساسي من أجل B12 يعتبر الكوبالت عنصر أساسي ألنه جزء متمم للفيتامين 

 والحموض الدسمة. لم تسجل تقارير عن عوز الكوبالت (ِمْلُح َحْمِض الفوليك) استقالب الفوالت
عند اإلنسان، لكن عوزه عند الحيوان يسبب فقر الدم. تسبب السمية الناتجة عن زيادة الكوبالت 



    

 مع حدوث أذية للعضلة القلبية بسبب نقص cardiomyopathyاعتالل عضلة القلب 
.  noxia  [37]األكسجين

 :Copper-النحاس 5-14
عنصر أساسي للقيام بوظائف العديد من البروتينات المعدنية واألنزيمات،  كما انه يلعب دورًا 
هاما في تنظيم التعبير الجيني، ويعتبر ضروري للنمو والدفاع وقوة العظام وٕانتاج خاليا الدم 

وكذلك نقل الحديد واالستقالب. إن قبط النحاس وطرحه ينظم بشكل فعال في اإلنسان، لذلك فان 
حاالت العوز والسمية تكون نادرة تماماً . يؤدي عوز النحاس إلى فقر دم ونقص في الكريات الدم 

وتخلخل العظم واضطراب في األنسجة الضامة. يمكن أن ينشأ  البيضاء وكذلك أمراض عصبية
 'Menkes. مثل داء مينكيس Xعوز النحاس من األمراض الموروثة المتعلقة بالصبغي 

disease.الذي يوصف بنقصان االمتصاص المعوي للنحاس  
السمية الناتجة عن زيادة النحاس نادرة جدًا ويمكن أن تنتج بشكل رئيسي عن الماء الملوث، 

وتسبب مشاكل معدية معوية. أيضًا في هذه الحالة يمكن أن تحدث السمية في أمراض معينة  
 والتسمم بالنحاس المجهول السبب، ففي حالة مرض Wilson' diseaseمثل: مرض ويلسون 

. يتداخل النحاس [38]ويلسون يقل اطراح النحاس عبر الصفراء ويتراكم في الكبد والدماغ والكلية 
مع عناصر أخرى وبشكل خاص مع الزنك فالمدخول العالي من الزنك يثبط امتصاص النحاس 

 عن طريق منافسته على النواقل.
 :Fluorine-الفلور 5-15

يأتي الفلور بشكل أساسي من الماء بينما تعتبر النباتات، في النظام الغذائي لإلنسان، مصدرًا 
. يحفز الفلور نمو العظام ويحسن صحة األسنان، ولكن الكميات الزائدة [39]فقيرًا جدًا بالفلور 

 مع تكلس األربطة وزيادة كثافة العظام  وتشكيالت Fluorosisمنه تسبب التسمم بالفلور 
عظمية في الغضاريف كما يتدخل في استقالب الكالسيوم. إن العالقة بين الفلوريد الموجود في 

الماء وصحة األسنان هو أحد األمثلة المشهورة التي ترينا كيف تساهم العناصر النزرة في التأثير 
 .[40]على صحة اإلنسان 

 :Iodine-اليود 5-16
كما أنه يتراكم في الغدة T4  و T3يعتبر اليود ضروري من أجل تركيب الهرمونات الدرقية

الدرقية. تتدخل هذه الهرمونات في النمو والتطور وفي التحكم بالعمليات االستقالبية. إن عوز 
 وهي cretinismاليود في المراحل المبكرة من تطور الدماغ والجهاز العصبي يؤدي إلى الفدامة 

غير قابلة للعكس، أما عوزه في مراحل العمر المتقدمة فإنه يؤدي إلى حدوث قصور درق والدراق 
goiter وهو المرض المتوطن األول الذي عزي إلى عوامل بيئية. يبدو اآلن أن السيليسيوم أيضًا 

وربما العناصر النزرة األخرى تلعب دورًا في حدوث الدراق. إن أكثر المناطق المتأثرة بعوز اليود 



    

. يمكن أن تكون زيادة اليود مؤذية أيضًا ألنها تثبط تركيب [40]هي البيئات االستوائية 
الهرمونات الدرقية خصوصًا عند األطفال. كما إن زيادة تركيز اليود في البالسما تثبط قبطه من 

 .[41]قبل الغدة الدرقية ويتحول اليود من الشكل غير العضوي إلى الشكل العضوي 
 :Iron-الحديد 5-17

الحديد هو عنصر األثر األكثر توافرًا في جسم االنسان وهو عنصر بنيوي في بروتينات الهيم: 
الهيموغلوبين والميوغلوبين والبروتينات المعتمدة على السيتوكروم. تخزن كمية كبيرة من الحديد 

 والتي لها دور في hemosiderin وهيموسيدرين Ferritinأيضًا في البروتينات بشكل فيريتين 
. تسبب الشوارد Fe +3 و Fe+2 عن طريق تحويل صيغoxidoreductionاألكسدة االرجاعية 

الحرة اجهادات تأكسدية.  
يؤدي عوز الحديد إلى فقر دم شديد. كما يمكن أن تؤدي زيادة الحديد إلى مشاكل معدية معوية 

مثل: االقياء واإلسهال وتنتهي بالتشمع الكبدي في حال التعرض المزمن له. ويمكن أن يكون 
 وهو مرض وراثي hemochromatosisمسرطن. وعرف أيضًا داء ترسب األصبغة الدموية 

. [42]يمتص فيه الحديد بكميات زائدة من الغذاء ويتراكم في أنسجة مختلفة مع توزع متبدل 
يتداخل الحديد مع معادن أخرى مثل النحاس والمنغنيز والزنك والكروم. حيث يمكن أن تربط 

البروتينات الرابطة للحديد كاتيونات أخرى مثل المنغنيز والزنك والفانديوم وبالتالي تساهم في نقلها 
 . يثبط الكالسيوم امتصاص الحديد.[43]

 :Lead-الرصاص 5-18
. وينتج عن نشاطات االنسان المتعددة [44]عرف الرصاص منذ وقت طويل بأنه عنصر سام 

ويصل إلى اإلنسان عن طريق الطعام وماء الشرب. يسبب التعرض للرصاص بكميات كبيرة إلى 
فشل باالنجاب واعتالل دماغي وعيوب فيزيولوجية عصبية وفقر دم وأذيات كلوية وفرط ضغط 
الدم والتسمم. وٕاحدى التأثيرات الهامة للتسمم هي تثبيط تركيب الهيم. أما عند األطفال فيترافق 

مع حدوث ضعف التطور العصبي.  
يسبب التشابه في الخواص الكيميائية بين الكالسيوم والرصاص، تراكم الرصاص في العظام حيث 

يتم تخزينه. 
 
 :Manganese-المنغنيز 5-19

. كما أنه ضروري [45]يعتبر المنغنيز مكون أساسي للعديد من األنزيمات ويلعب دور منشط 
لألنسجة الضامة والعظام واالستقالب العام والوظائف التناسلية ويعد الطعام المصدر الرئيس 
للمنغنيز. يؤدي عوز المنغنيز إلى تغيرات في بنية الشعر واألظافر والجلد. يترافق نقصه عند 

الحيوانات مع تشوهات عظمية ونقص نمو. تؤدي السمية الناتجة عن العمل في بيئات ملوثة إلى 



    

 العصبية. يتنافس مراض وحدوث العديد من األmanganism اإلصابة بالتسمم بالمنغنيز
المنغنيز مع الحديد على نفس مواقع االمتصاص. 

 :Mercury-الزئبق 5-20

يعتبر ميتيل الزئبق الشكل األكثر سمية من الزئبق حيث يظهر في السمك ومنتجات الطعام 
. يتركز الزئبق ألسباب فيزيولوجية بسهولة أكبر في بعض األنواع من السمك. [46]البحري 

يتراكم ميتيل الزئبق على طول السلسلة الغذائية ولذلك تمتلك الحيوانات المفترسة كسمك التونة 
وسمك أبو سيف محتوى عالي منه. كما يمكن أن يتواجد ميتيل الزئبق في لحوم الحيوانات بعد 
تغذيتها بمنتجات السمك، أما في األنواع األخرى من الطعام يكون الزئبق بشكل غير عضوي 

. [47]لذلك يكون غير سام 
يعتبر التأثير األكثر أهمية لسمية ميتيل الزئبق هو على تطور الدماغ وبالتالي فان مرحلة الحياة 

األكثر تأثرًا هي مرحلة التطور الجنيني خالل الحمل باإلضافة لذلك فإنه من المحتمل أن يزيد 
 من خطر حدوث األمراض القلبية الوعائية.

 :Molybdenum-موليبدنيوم 5-21
 وبشكل Molybdenumzymeيتواجد الموليبدنيوم في األنزيمات المحتوية على الموليبدنيوم 

رئيس في أنزيم اوكسيدوريدوكتاز حيث يبدل هذا العنصر الحالة التكافؤية. لم يتم وصف 
التأثيرات الناتجة عن عوز هذا العنصر عند اإلنسان، أما عند الحيوانات فيترافق نقصه مع نقص 
الخصوبة وزيادة معدالت الموت. يترافق عوزه مع مرض وراثي قاتل يتظاهر باضطرابات عصبية 

 وأعراض أخرى. يتأثر امتصاص الموليبدنيوم بوجود النحاس والكبريت.
 :Nickel-النيكل 5-22

. يشترك النيكل في [48]يعد النيكل عامل مساعد بالنسبة لبعض األنزيمات مثل اليورياز وغيره 
 والفوالت وبالتالي فمن المفترض أن يكون من العناصر B12استقالب الميثيونين والفيتامين 

. يؤدي عوز النيكل إلى نقص في النمو ومشاكل في االنجاب وتعديل توزيع [33]األساسية 
العناصر األخرى. تؤدي السمية إلى فقر الدم ونقص النمو. يمكن أن يتأثر األشخاص الحساسين 

للنيكل بالجرعات الصغيرة منه. 
 :Selenium-السيلينيوم 5-23

يعتبر السيلينيوم عنصر فريد من نوعه بالنسبة للعناصر النزرة ألنه يدخل في تركيب الحموض 
 وبشكل نموذجي في البروتينات  selenocysteineاالمينية والسيستئين المحتوي على السيلينيوم

تؤدي األنزيمات   وبالتالي له دور بيولوجي متميز.selenoproteinsالمحتوية على السيلينيوم  
. يتجلى الدور الرئيس له من خالل [49]المعتمدة على السلينيوم دورًا مهمًا جدًا في الخاليا 

مشاركته في الوقاية من األضرار التأكسدية والحماية من االنتانات وتعديل النمو والتطور. يحدث 



    

التعرض الرئيس للسيلينيوم من خالل الطعام كما أن توزعه في البيئة الطبيعية له تأثير ملحوظ 
.  [50]على تواجده في التربة والمحاصيل وجسم االنسان 

وجد أن نقص المدخول من السيلينيوم يمكن أن يكون مرتبطًا بتأثيرات عديدة مثل: فقدان القدرة 
 وفقدان الحمل باكرًا واالكتئاب وحاالت HIVالمناعية وزيادة فوعة األمراض الفيروسية بما فيها 

مزاجية سلبية أخرى وقصور الدرق وأمراض قلبية وعائية وحاالت التهابية وحدوث السرطان. 
 يمكن أن يرتبط العديد من هذه التأثيرات بدور البروتينات المحتوية على السيلينيوم

selenoproteins وبشكل خاص أنزيم glutathione peroxidases الذي ينشط كمضاد 
أكسدة وكعامل حماية للخلية. يؤدي نقص السيلينيوم في الغذاء إلى الكثير من األمراض التي 

 هو اعتالل في عضلة القلب Keshanغالبًا ما تكون متوطنة في مناطق معينة مثل: مرض 
ينتشر في مناطق في الصين سببه التهاب عضلة القلب يعززه العوز للسيلينيوم في النسج. 

 وهو التهاب المفصل المشوه (مفاصل متضخمة) ينتشر في الصين Kashida-Beckومرض 
 يكون glutathione peroxidasesوسيبيريا ونالحظ في كلتا الحالتين أن تركيز أنزيم 

منخفضاً . على كل حال يعتبر السلينيوم عنصرًا سامًا مع هامش ضيق لتأثيراته المفيدة حيث 
يوجد العديد من األشخاص الحساسين للسيلينيوم والذين يجب عليهم تحديد مدخولهم من 

. يؤدي التعرض المفرط للسيلينيوم إلى حدوث فقدان في الشعر واضطرابات [49]السيلينيوم 
معدية معوية وٕامراض متوطنة والتسمم المزمن بالسيلينيوم حيث ارتبطت هذه التأثيرات بفرط 

 الذي  deiodinaseالسيلينيوم في الصين. يتداخل السيلينيوم مع اليود ويعود ذلك إلى أنزيم
 يحتوي على السيلينيوم حيث إن تأثيرات عوز اليود تصبح أسوأ عند عوز T3 إلى  T4يحول

السيلينيوم. 
 :Silicon-السيليكون 5-24

يؤثر السيليكون على تشكيل العظام وبشكل خاص على تركيب الغضاريف. تتمثل أعراض عوز 
السيليكون عند الحيوانات بالتأثير على االستقالب في النسج الضامة والعظام. تتعلق أعراض 

. تم تصنيفه [33]السمية بنقصان األنزيمات المضادة لألكسدة وتشكل الحصيات الكلوية 
 كمسرطن بشري بسبب دخوله إلى الجسم عن طريق االستنشاق.

 :Tin-القصدير 5-25

. لم يتم وصف أي وظيفة 4 و +2يمكن أن يتواجد القصدير غير العضوي بحالة أكسدة +
. يعد الطعام المصدر الرئيس للقصدير عند اإلنسان [51]فيزيولوجية للقصدير عند اإلنسان 

والشيء األكثر أهمية هو أنه يمكن للقصدير أن يرشح إلى األطعمة والمشروبات المعباة في 
عبوات معدنية تحوي القصدير. وعلى أية حال يبدو أن التأثيرات الصحية للقصدير غير 

. تطبق المركبات العضوية من [52]العضوي الذي يرشح عبر هذه العبوات، تعتبر مهملة 



    

القصدير في الزراعة كعوامل مبيدة للفطريات ومبيدة لألعشاب وغيرها. إن المركبات الموجودة 
في الطعام لها معدالت امتصاص أعلى من القصدير غير العضوي حيث تعتبر الرخويات ذات 

. لم [53]المصراعين المصدر الرئيس للمركبات العضوية باإلضافة إلى سمك الماء العذب 
يالحظ أية حالة نقص أو عوز للقصدير عند اإلنسان لذلك فإن دوره كعنصر أساسي هو موضع 

شك لكنه يعتبر رئيسي عند الفئران. يؤدي التسمم الحاد الناتج عن القصدير الالعضوي إلى 
 حدوث اضطرابات معدية معوية.

 :Vanadium-الفاناديوم 5-26
 تأثيرات تنظيمية على األنزيمات، لكن لم vanadateيملك الفاناديوم الموجود على شكل فانادات 

. يعتبر in vivo نفس التأثيرات في الحي vanadylيكن للفاناديوم على شكل الفاناديل 
الفاناديوم عنصر أساسي للحيوانات الصغيرة، أما بالنسبة لإلنسان فال يوجد حاجة غذائية يومية 

. يؤثر عوز الفاناديوم عند الحيوانات على استقالب اليود والشحوم، كما يسبب [54]من الفاناديوم 
معدل إجهاض وموت مرتفعين وال تتوافر مالحظات حول عوز الفاناديوم عند اإلنسان. يعتبر 
الطعام المصدر األساسي لتعرض اإلنسان للفاناديوم. إن الفانادات مشابهة تركيبيًا للفوسفات 
ويمكن أن تنافسها على النقل ويمكن لهذا العنصر أن يعبر الحاجز الدماغي-الدموي. تظهر 
. [33]السمية بشكل واضح بعد االستنشاق وتتضمن األعراض اخضرار اللسان واإلسهال ومغص 

إن السمية الناتجة عن الطعام محدودة بسبب االمتصاص الضعيف جدًا له في السبيل الهضمي. 
: Zinc-الزنك 5-27

يعتبر الزنك من العناصر الغذائية االساسية التي تتواجد في كل أنسجة جسم اإلنسان، وهو 
 أنزيم، كما أنه ضروريًا من أجل استقالب الجزيئات الضخمة، 300عنصر بنيوي ألكثر من 

. يملك الزنك دورًا هامًا في التعبير الجيني كمقوم [55]والحموض النووية والمعادن األخرى 
% من 10). تمتلك حوالي Zink finger Domainsللعوامل الناسخة (مجاالت إصبع الزنك 

.  [56]البروتينات في الجينوم البشري إمكانية االرتباط بالزنك 
يعتبر عوز الزنك نادرًا نتيجة تناوله المتكرر والقريب من المثالي، لكن بشكل عام يؤثر عوز 
الزنك بأشكال عديدة: في الصحة والنمو والوظيفة التناسلية والحساسية لالنتانات وكذلك في 

 Acrodermatitisالسلوك. يؤدي التهاب جلد األطراف الناجم عن اعتالل األمعاء 

enteropathic [57] وهو مرض وراثي إلى عوز الزنك. تنتج عن التلوث زيادة التعرض للزنك .
وٕان أهم أعراض التسمم الحاد هي الغثيان واالقياء واإلسهال والسبات والحمى. يعتبر الزنك 

والنحاس متنافسين تبادليين يتنافسان على االمتصاص في األمعاء.  
 
 



    

 :Trace elements studies-بعض الدراسات المجراة على العناصر النزرة 6

حظي محتوى الدراسات التي أجريت على العناصر النزرة والتي شملت الطعام وعينات بيولوجية 
وبيئية باهتمام واسع حول العالم ونشر العديد من األوراق العلمية في هذا المجال. منذ أوائل 

 أصبح هناك اهتمام متزايد بتراكيز عناصر عديدة تشكل جزءًا من الطعام مثل العسل 1970
. كما كان هناك اهتمام واسع بتركيز [59,58]واللحم والحليب والقمح والماء والسمك والخضار 

العناصر النزرة األساسية في المواد البيولوجية مثل السوائل واألنسجة. جرت محاوالت كثيرة في 
السنوات األخيرة لفهم دور العناصر النزرة في النظام البيولوجي وخصوصًا في عمليات 

االستقالب عند اإلنسان.  
يمكن أن ال تظهر النتائج التي تم الحصول عليها من تحليل العناصر النزرة في الطعام القيمة 

الحقيقية لهذه العناصر التي يمكن أن تضيع بسبب التلوث أثناء الغسيل والطبخ وٕاجراءات األكل. 
 -أهمية العناصر النزرة في الصحة العامة:7

يمكن أن تقسم مجموعات العناصر النزرة إلى تحت مجموعات وذلك تبعًا ألهميتها العملية ضمن 
 أو الوطني واالنبعاثات الصناعية regionalشروط معينة مثل: التوازن البيئي المحلي والمنطقي 

أو العادات الغذائية. حيث يمكن أن ال يكون لبعض العناصر النزرة أية أهمية غذائية على 
االطالق كما هي الحال في المغنيزيوم في تغذية االنسان حيث يتواجد بتراكيز عالية بشكل كاٍف 
أما العناصر األخرى مثل السيلينيوم فإن له أهمية منطقية كبيرة ألنه يمكن أن يتواجد في إحدى 

المناطق بتراكيز قليلة بينما يتواجد في مناطق أخرى بتراكيز سامة.  
أصبح هناك في السنوات األخيرة زيادة في إدراك أهمية دور العناصر النزرة في النظام 

-50µg/dayالبيولوجي. يحتاج اإلنسان إلى العناصر النزرة األساسية بكميات تتراوح بين 

20mg/day وال يستطيع اإلنسان االستمرار في النمو بدون هذه العناصر األساسية التي لها ،
تأثيرات مباشرة على الكائن الحي ودورًا كبيرًا في عمليات االستقالب كما ال يمكن أن يتم تعويض 

 دور هذه العناصر عن طريق عناصر أخرى.
 أثبتت الدراسات أن العديد من الوظائف الحيوية معتمدة على وجود عنصر اثر معين. وتبعًا 

لذلك فان العناصر النزرة تعتبر واحدة من العناصر الرئيسة الضرورية للنمو والحفاظ على حياة 
 اإلنسان والحيوان.

أثبتت التطورات األخيرة فيما يتعلق باألبحاث والدراسات المجراة على العناصر النزرة في مجال 
التغذية أهمية تحديد محتوى الطعام من هذه المواد بشكل دقيق وقد ساعد التطور الذي حصل 

 في مجال الكيمياء التحليلية على تحسين حساسية وانتقائية ودقة طرق التحليل.
يدخل عن طريق الطعام لوحده نسبة كبيرة من إجمالي العناصر النزرة الواردة لالنسان بشكل 
يومي باستثناء الوارد عن طريق الماء أو الهواء. باإلضافة إلى التربة والماء يمكن أن يتلوث 



    

الطعام أيضًا بعناصر أثر معدنية نتيجة إدخال الزراعة اآللية وازدياد استعمال المواد الكيميائية 
واالرذاذ والمواد الحافظة وعمليات معالجة الطعام وتعليبه، ومن اجل الحصول على أقل التأثيرات 

الجانبية الممكنة فانه من الضروري قياس ومراقبة تركيز هذه المواد باستمرار في الطعام والماء 
 والهواء.

يعطي تركيز العناصر النزرة في الطعام معلومات هامة حول العادات الغذائية والوضع الصحي 
لألفراد وبالتالي فانه من الضروري تحديد الوارد الغذائي اليومي من العناصر النزرة وتركيزها 

ومصادرها. يعتمد التوافر الحيوي للعناصر النزرة على شكلها الكيميائي وتركيب الغذاء والحالة 
الغذائية للفرد وبالتالي يعتبر تحقيق وارد غذائي يومي محدد ودقيق من هذه العناصر األساسية 

 مشكلة رئيسية في مجال استعمال العناصر النزرة في التغذية.
  تزود عناصراألثر األساسية بمثال ممتاز عن التغذية المطلوبة التي وصفت من قبل

Bertnard  يمكن أن يمر الكائن الحي بمراحل عديدة تبعًا لتركيز 1911في أوائل .
المغذيات األساسية المتدرجة من العوز إلى اإلفراط ففي حالة العوز الشديد يمكن أن 
يحدث الموت مع مدخول غذائي محدود حيث يمكن أن تستمر الحياة ولكن يمكن أن 
تظهر عدم كفاية في حدودها القصوى ومع ازدياد الوارد الغذائي تصل العضوية إلى 
حالة االستقرار لكن مع االزدياد الكبير في الوارد يبدأ التأثير السمي الحدي بالظهور 

 بالنسبة )1(ومن ثم السمية القاتلة مع ازدياد الكمية المتناولة وهذا موضح في الشكل 
للسيلينيوم. حيث يوجد مجال، بين الكمية المتناولة في اليوم الضرورية للحياة وتلك التي 

. [60]يرافقها ظهور التأثيرات السمية، أكبر بحوالي أربعة أضعاف 
 
 
 
 
 
 



    

 
 

مجال جرعة-استجابة للعنصر األساسي، قدرت الحاجة الخاصة بـ ميكروغرام/يوم من أجل ): 1الشكل (
السيلينيوم. 

 :Trace Elements analysisتحليل العناصر النزرة -8

 وبشكل عام إن التعريف المقبول small معنى كيفي مشابه لكلمة صغير traceتمتلك كلمة نزر 
. يستعمل  mg/kg 100لتحليل العناصر النزرة هو ذلك التحليل الذي يشير إلى تراكيز أقل من

 من أجل وصف تراكيز تحليلية أقل من      ultra traceفي بعض األحيان مصطلح
1mg/kg حققت تكنولوجيا التحاليل تقدمًا كبيرًا في أيامنا هذه، ففي دراسة أخيرة وصلت حدود .

 بالنسبة للرصاص في دم اإلنسان وذلك عن pg/L 10) إلى detection limit ) LDالكشف
 laser excited atomicطريق استعمال تقنية "مطيافية التألق الذري المثار بالليزر"

fluorescence spectrometry  [61] إن مستويات تراكيز أغلب العناصر األساسية .
 منخفضة من أجل هذه DLالموجودة في الطعام معروفة جيدًا ومن غير المحتمل ضرورة وجود 

التحاليل وقد ساعد استعمال التقنيات التحليلية المتقدمة في مجال األبحاث المتعلقة بالصحة على 
توضيح التأثيرات السمية للعناصر ضمن مستويات منخفضة. أما طرق تحليل العناصر النزرة 

فهي: 
: Atomic Absorption Spectrometry-مطيافية االمتصاص الذري 8-1

. groun stateتعتمد هذه الطريقة على مبدأ امتصاص الذرات لألشعة وهي بحالتها األساسية 
إن امتصاص الذرات الحرة الموجودة بالحالة األساسية للطاقة الضوئية متعلق بتركيز المادة المراد 
تحليلها وقيمة هذا االمتصاص هي قيمة صغيرة جدًا وبالتالي لقياسها يجب استعمال عداد قياس 
يتمتع بحساسية عالية. تستعمل الطاقة الحرارية في هذه التقنية من أجل تذويب وتجفيف وجعل 



    

العينات التحليلية بشكل ذرات حيث تتكسر جميع الروابط في هذه الحالة. تخضع العالقة بين 
  وهو:Obeys Beersالتركيز التحليلي وشدة اإلشارة في هذه التقنية إلى قانون 

A = K C = Log(PR0R ∕P) 
حيث: 

P0.طاقة اإلشعاع الذي تتعرض له الذرات : 
P.طاقة اإلشعاع بعد حدوث االمتصاص : 
C.التركيز التحليلي : 
K.ثابت : 
: Atomic Emission Spectrometry-مطيافية االصدار الذري 8-2

تعتبر هذه التقنية واحدة من أقدم التقنيات التحليلية، حيث تؤمن الطاقة الالزمة لتحويل العينات 
 وهو جزء من هذا النظام. يعتمد مبدأ هذه  sourceالتحليلية إلى شكل ذرات عن طريق المصدر

الطريقة على تحويل العينة إلى ذرات ومن ثم تحويل هذه الذرات إلى حالتها المثارة، ثم تقوم 
الذرات المثارة بإصدار أشعة خاصة بها عند عودتها إلى حالتها المستقرة. بدأ االستعمال التحليلي 

لألقواس الكهربائية واإلشارات في منتصف القرن التاسع عشر ومن خالل دراسة اإلشارات 
 من مالحظة أن نوعية العينات المجرى عليها 1874 عام Lockyerالصادرة عن الذرات تمكن 

التحليل يتحدد من خالل موقع وطول موجة اإلشارات الصادرة، بينما تتحدد كمية هذه العينات 
من خالل شدة تألق اإلشارة وبهذا التحليل كان قد قام بوضع األسس الحديثة لهذه التقنية. يفضل 

 Optical Emissionمعظم العلماء تسمية هذه التقنية بمطيافية االصدار البصري

Spectrometry (OES) ألن استعمال مصادر البالسما المقرونة بالتحريض inductively 

coupled plasma (ICP) مع هذه التقنية يؤمن إصدار إشارات خاصة لكل من الذرات 
واأليونات.  

: Mass Spectrometry-مطيافية الكتلة 8-3
 وتم استعمالها بشكل فعال وكبير في مجال 1920عرفت مبادئ تقنية مطيافية الكتلة منذ عام 

التحاليل الجزيئية. أما استعمال هذه التقنية من اجل تحليل العناصر النزرة فقد بدأ مع اختراع 
 واستعماله كمصدر في هذه 1934 عام  Dempster من قبلspark sourceالمصدر الشراري 

 spark source massالتقنية، أطلق على هذه التقنية مطيافية الكتلة ذات المنبع الشراري

spectrometry (SSMP) تم استعمال هذه التقنية من أجل تحليل العناصر غير العضوية .
 بالنسبة للمواد الصلبة. استعملت الشرارة ppm 1.0 – 0.1ضمن حدود تحليلية تراوحت بين 

 لتشكيل األيونات من العينات kV 30الناتجة عن التواتر الراديوي العالي الفولطية التي تقدر بـ 
الصلبة في غرفة التخلية. 



    

أصبح هناك تقدم كبير في العشرين سنة األخيرة في المجال التحليلي وهو استعمال الكشف 
بمطيافية الكتلة من أجل تشكيل األيونات باستعمال مصدر البالسما المقرونة بالتحريض 

inductively coupled plasma) ICP( [62] حيث أصبح من الممكن تحديد تراكيز من .
 Inductively Coupledرتبة نانوغرام/ليتر لمعظم العناصر باستعمال هذه التقنية المسماة 

Plasma – Mass Spectrometry (ICP – MS) تعتبر هذه التقنية من أكثر التقنيات .
حساسية وفعالية من أجل تحديد العناصر النزرة حيث تعتبر تقنية سريعة وحساسة جدًا ويمكن 

 تحليل عدة عناصر في أن واحد.
: Atomic Fluorescence Spectrometry-مطيافية التألق الذري 8-4

إن الذرات المادة المحللة يمكن أن تثار وتصل إلى مستويات الكترونية عليا عن طريق 
امتصاص الفوتونات من مصدر إشعاعي، بينما ينتج عن االنخفاض إلى مستويات الكترونية 

.  Atomic Fluorescenceأدنى، إصدار بعض الفوتونات. هذه العملية تسمى التألق الذري
عرفت هذه الظاهرة منذ القرن التاسع عشر، حيث تم مالحظة إشارات التألق الناتجة عن العديد 

 استعمال هذه التقنية في Alkemde في اللهب. اقترح  Na , Hg , Cdمن الذرات مثل 
 قياسات كيميائية Vickers و Winefordner، بينما أجرى 1956التحاليل الكيميائية عام 

 ومنذ ذلك الحين تم  Atomic Fluorescence Spectrometry (AFS)صحيحة باستعمال 
 كموضوع هام للدراسة في مجال األبحاث وبشكل خاص مع استعمال الليزر AFSاعتماد 

كمصدر إشعاعي من أجل إثارة الذرات، ولكن قبول هذه التقنية في المجال التجاري لم يأخذ حيزًا 
كبيرًا، ومع ذلك استمر العديد من األبحاث في استعمال هذه التقنية بسبب حساسيتها العالية في 

 ي حسب عالقة طول موجة المنبع اإلشعاعAFتحليل العناصر. يوجد عدة أنواع من الـ 
المستعمل إلثارة الذرات مع طول الموجة الناتج عن هذه الذرات. تعطى العالقة بين قوة اإلصدار 

 الناتج عن الذرات وتركيز األيونات بالشكل التالي: ياإلشعاع
F = KØPR0R2.3Σbc 

F.قوة اإلشارة الناتجة :  
K.عامل هندسي :  
Ø.فعالية عملية التألق كمقارنة مع عملية االمتصاص :  
PR0R.طاقة اإلشعاع للمصدر المثير :  

Σbc نسبة مرور األشعة حسب قانون : Beer. 
: Nuclear Activation Analysis-التحليل بالتنشيط النووي 8-5

 George من قبل Neutron Activation Analysisابتكرت تقنية التحليل بالتنشيط النتروني

de Hevesy and Hilde Levi و كان لهذه التقنية تاريخ [63] في الدنمارك 1936 عام .



    

مذهل من النمو والتطور في مجال التطبيق. وترتب على هذه التقنية أن تنتظر فترة من الزمن 
 High-Flux Source of Neutrons ذو التدفق العالي تكي يتم اختراع منبع النيترونا

 Germanium Semiconductorوالمفاعل النووي وأخيرًا كاشف الجرمانيوم النصف ناقل 

detector من أجل كشف أشعة غاما باإلضافة إلى التطورات المؤثرة في منابع التنشيط 
والكواشف وااللكترونيات والتعامل مع البيانات كل ذلك مهد الطريق لهذه التقنية لتطبيقها في 

 جميع المجاالت العلمية.
ميزات هذه الطريقة: 

-الحساسية المتأصلة لعدد كبير من العناصر. 
-تمتاز بخصائص التخريبية  

-التنشيط وفعالية العد مستقل تقريبًا عن تركيب المواد وشكلها الكيميائي. 
 -خلوها من التلوث بعد التشعيع في تحاليل العناصر النزرة.

تعتمد تقنية التحليل بالتنشيط النتروني على مبدأ أن تشعيع المادة في المفاعل النووي بواسطة 
 أو مسرع جسيمات أو مصادر أخرى مناسبة سوف تتفاعل بعض الذرات الموجودة في تنيترونا

 وستحول إلى نظائر مختلفة لنفس bombarding particlesالمادة مع الجسيمات الراجمة 
العنصر أو نظائر لعناصر مختلفة وذلك حسب طبيعة الجسيمات الراجمة، وفي العديد من 

الحاالت فان النظائر الناتجة تكون فعالة إشعاعياً . فإذا كان باإلمكان تمييز الفعالية اإلشعاعية 
المحدثة أو فصلها عن كل الفعالية اإلشعاعية المحدثة األخرى فإن مقدار كل فعالية إشعاعية هو 

قياس كمي للنظير األصلي الموجود في المادة.  
 
:  Radioactive Decay-تفكك الفعالية اإلشعاعية8-5-1

يقال عن عنصر أنه فعال إشعاعيًا في حال كانت نوى ذراته تواصل تفتتها أو تالشيها بشكل 
 من النكلتيدات 2000تلقائي متحولة إلى أصناف مختلفة من النوى. يبدو أن هناك حوالي 

 عنصرًا منها هي عناصر مستقرة أما البقية فهي 274المشعة المعروفة حتى اآلن، لكن فقط 
غير مستقرة. إن عملية التفكيك اإلشعاعي هي عملية تتغير فيها النوى بدون أن تؤثر إحداهما 

باألخرى، فكل نكليد مشع يمتلك احتمالية تفكك مميزة له. تتعلق خواص هذه العملية بالنواة 
وبالتالي فهي مستقلة عن الشروط الفيزيائية والكيميائية. 

 
 والجسيمات المشحونة: ت-التشعيع بالنيترونا8-5-2

يدعى التفاعل بين الجسيمات ونواة الذرة بتفاعل نووي محّرض. كنتيجة للتفاعل النووي يمكن أن 
تتشكل نواة جديدة أو تنشيط النواة األصلية. تعتمد هذه االحتماالت على نوع الجسيمات المتفاعلة 



    

وطاقتها ونوع النواة المستهدفة وبالتالي كنتيجة لذلك يمكن أن يحدث عددًا كبيرًا من التفاعالت 
 النووية ذات الخصائص المختلفة.

) و جسيمات الفا التفاعالت d) و الدترون (Pتسبب الجسيمات المشحونة مثل البروتون (
):  2الرئيسية التالية مع النوى الهدف الجدول (

 
الجسيمات المشحونة  التفاعالت مع االلكترون الذري 

  (p, d, x, etc) 

 الهدف -تأيين ذري، إثارة 1
  -تنافر كولوني وٕاثارة  2
  -تفاعل نووي 3

): التفاعالت الرئيسية للجسيمات المشحونة مع النوى الهدف 2الجدول (
 

 هي nuclear transmutationبلغة التحليل بالتنشيط النتروني فإن تفاعالت التحويل النووي 
األكثر أهمية وكمثال على ذلك لنفترض حدوث التفاعل التالي: 

P

27
PAL + P

1
PH    P

28
P Si   *   P

27
PSi + P

1
Pn  

Pوضعت النواة المركبة الموجودة في الوسط وهي 

28
PSi ضمن قوسين لتدل على طبيعتها العابرة 

 لتدل على حالتها المثارة وبشكل عام يمكن كتابة التفاعل المحرض بالشكل *ووضعت اإلشارة 
المختزل التالي: 

P

27
P AL (p , n) P

27
P Si 

 
 : نترون الجسيم الراحل. n : بروتون الجسيم الجديد (اآلت) و pحيث تدل 

كونه يوجود تنافر كولوني بين الجسيم المشحون والنواة الهدف فإننا نتوقع وجود ما يسمى 
عندما يكون الجسيم المشحون الجديد بعيدًا عن النواة . Coulomb barrierبالحاجز الكولوني 

الهدف فإن الطاقة الحركية للقذيفة التتأثرعند القياس بالتنافر الكولوني. وعندما تقترب القذيفة من 
النواة الهدف فإن التنافر الكولوني يسبب زيادة الطاقة الكامنة بمقدار ما تنقصه الطاقة الحركية 

للجسيم. الشرط الضروري لذلك أنه يجب أن تجتاز الجسيمات المشحونة الحاجز الكولوني 
لتسبب التفاعل النووي. إذا كانت القذيفة هي جسيم نتروني كالنترون لذلك ال وجود للحاجز 

 هو أكبر مقارنة مع استعمال تكولوني ولذلك فإن احتمال حدوث تفاعل نووي باستعمال النيترونا
جسيمات مشحونة أخرى. 

X + n   (x + n)*  منتجات تفككيه 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 للنواة المركبة على subsequentتعتمد احتمالية تشكيل نواة مركبة ونمط تفكك تحت تسلسلي 
خصائص النواة الهدف وطاقة النترون.  

 (n , γ)تعتبر التفاعالت النووية األكثر أهمية في تقنية التحليل بالتنشيط النتروني هي من نمط 
 النواة المثارة إلى مستويات طاقية أدنى عن طريق إصدار فوري ألشعة decayحيث تضمحل 

10غاما هذه األشعة الناتجة لها نصف عمر يتراوح بين  P

-12
P - 10 P

-16
P ثانية وهي أداة هامة من أجل 

 Promptتحديد النظائر المشعة تسمى هذه التقنية "التحليل الفوري بالتنشيط باشعة غاما 

Gamma Activation Analysis (PGAA)  .
 
: Neutron Sources ت-مصادر النترونا8-5-3

هناك نوعين لمصادر نترونات: 
-مصادر نترونات مخبرية: يمكن أن تكون منابع فعالة إشعاعيًا أو مولدات نترونات. 

-مفاعالت البحث: وهي المصدر الرئيسي للنترونات الحرارية. 
 
 -تحضير العينات بطريقة التحليل بالتنشيط النتروني:8-5-4 

تختلف اإلجراءات المتبعة في تحضير العينات بتقنية التحليل بالتنشيط النتروني بشكل كبير من 
مخبر آلخر وذلك حسب نمط تسهيالت التشعيع المتوفرة وتجهيزات العد المستعملة والعناصر 

المراد تحديدها ونوع العينات. يجب أن تجمع العينات وتفرغ وتحضر في بيئة خالية من 
. يعني ذلك أنه في 'class 100'الجسيمات في غرفة اوطاولة نظيفة وذلك حسب ماورد في 



    

 جزيء/قدم مكعب ويجب أن تطلى كل 100منطقة العمل يجب أن يحتوي الهواء على أقل من 
 وأن يتم تحريك الهواء بشكل سريع في الغرف epoxy paintالسطوح المعدنية بدهان ايبوكسي 

خالل األجهزة المحتوية على فالتر كما يجب أن تكون عياريات العناصر ومرقاب التدفق 
متوضعًا في أمكنة معروفة في حاويات التشعيع. 

يجب أن يتم عد العينات قبل أي تشعيع من أجل تحيد الفعالية الطبيعية باإلضافة إلى الفعاليات 
المتحررة في البيئة من المنابع التي هي من صنع االنسان وهذا اإلجراء أصبح هامًا جدًا بعد 

) أفضل طريقة 2حادثة تشرنوبل النووي وبشكل خاص من أجل العينات الغذائية. يوضح الشكل (
لتحضير العينات والتشعيع ووقت القياس للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

): يوضح إجراءات تحضير وتشعيع وعد العينة بطريقة التحليل بالتنشيط النتروني. 2الشكل (

 

 جمع العينات

تشعيع طويل األمد 
  ساعات)2-8(

 1عد 
  ساعات)1-8(

 

 إعادة تجميع
تبريد 

  يوماً )23(

 2عد 
  ساعة)8-24(

تفكك 
  أسابيع)2-3(

تفكك 
  أيام)3(

 

 تحضير العينات

تشعيع قصري األمد 
  دقيقة)0.5-5(

 

 1عد 
 دقيقة 3-5

 )1(قصير 
 

 2عد 
 دقيقة 10-30

 )2(قصير 
 

تعداد الفعالية 
اإلشعاعية 

 الطبيعية

التحليل الفوري 
بطريقة التنشيط 

 بأشعة غاما
 



    

-تشعيع العينات: 8-5-5
 -التشعيع القصير األمد:8-5-5-1

 ثانية) لقياس عدد من النظائر المشعة التي 1-5يمكن أن يستعمل التشعيع القصير األمد ( 
Pتمتلك أعمار نصف قصيرة مثل: 

19
P0, P

20
PF, P

77m
PSe, P

28
PAl, P

46m
PSc حيث إن زمن العد ألشعة غاما 
 ثانية. إذا وجد كمية كبيرة من الصوديوم و/أو 10 – 30المنطلقة من هذه النظائر هي بحدود 

األلمنيوم قي العينة فإن ذلك يمكن أن يحد من استعمال هذه الطريقة لكن تم تطوير هذه الطريقة 
 وحقق هذا نجاحًا في قياس Compton suppresserباستعمال كابت كومبتون  Chattمن قبل 

. [64]محتوى الخضروات الكندية والعينات البيولوجية من السيلينيوم 
 -التشعيع طويل األمد:8-5-5-2

 تسمح العينات التي تشعع تشعيعًا قصير األمد بالتبريد لعدة أيام قبل إعادة تشعيعها. يستعمل 
% من الكوبالت في أسالك األلمنيوم في التشعيع طويل األمد كمراقب التدفق. هناك عناصر 5

أخرى لها نصف عمر طويل نسبيا والتي يتم تحليلها باستعمال التشعيع طويل األمد مثل: 
P

197
PHg, P

153
PSm, P

249
PNp, P

99
PMo, P

131m
PTe, P

115
PCd, P

198
PAu, P

69m
PZn, P

140
PLa, P

82
PBr, P

76
PAs, P

122
PSb, P

24
PN

a, P

42
PK  .
 -تحديد العناصر النزرة باستعمال تقنية التحليل بالتنشيط النتروني:8-5-6

، حيث يمكن أن يتم [65]تستعمل هذه التقنية من أجل تحديد العديد من العناصر في الطعام 
 ملغ من العينات الجافة المحضرة بشكل مناسب وتعرض 300 – 100تحضير عينات بوزن 

 دقائق ومن ثم 4 – 1 دقائق ومن ثم تترك حتى تتفكك لمدة 10 – 1للتشعيع قصير األمد لمدة 
 ,Ca, Br دقائق من قياس النظائر المشعة ذات عمر النصف القصير مثل: 10يتم العد لمدة 

Cl, K, Mg, Mn, I أيام 6 – 2 ساعات والتفكك لمدة 10 – 4. ويمكن أن يتم التشعيع لمدة 
 ساعة من أجل كشف النكليدات ذات عمر النصف األطول لتحديد كل 6 – 1والعد لمدة 

. As, Co, Cr, Fe, Rb, Sc, Se, Sb, Cs, Hg, Zn  [66]من:
عند مقارنة هذه التقنية التحليلية مع الطرق األخرى نجد أن التحليل بالتنشيط النتروني هي 

الطريقة المفضلة لتحديد العينات الصلبة حيث يمكن تشعيع العينات دون الحاجة إلى حلها كما 
راتنج يمكن تحليل العينات السائلة لكن يجب أوًال زيادة تركيزها عن طريق التجفيد والتبيت على 

. تحدد حساسية وحدود الكشف في هذه الطريقة من خالل ion-exchange resin مبادل أيوني
عدة عوامل من ضمنها الثوابت النووية والعوامل التجريبية ووجود العناصر القابلة للتنشيط 

وتختلف حساسية هذه  ng/kgبسهولة في العينات. وصلت حدود الكشف في هذه الطريقة حتى 
الطريقة وحدود كشفها من عنصر ألخر وهناك بعض العناصر من الصعب أو المستحيل 

 ومن .Li, Be, B, C, N, O, Si, P, Sn, T1, Pbتحديدها باستعمال هذه التقنية مثل: 



    

الميزات الهامة األخرى لهذه الطريقة هي أن التلوث يمكن أن يحدث فقط قبل أو أثناء التشعيع. 
يمكن إجراء الفصل الكيميائي اإلشعاعي بعد التشعيع عندما يكون ذلك مطلوبًا بدون أية خطورة 

من حدوث التلوث كما يمكن إضافة حوامل غير فعالة إشعاعيًا لتسهيل عملية الفصل. ومن 
مساوئ هذه الطريقة أن زمن إعادة التحليل بالنسبة للكثير من العناصر هو طويل وهذا يعتبر 

 عائقًا من أجل التحاليل الروتينية. 
: X X-Ray Methods–-طرق باستعمال أشعة 8-6

 نانومتر. تنتج  0.001 - 10 هي أشعة كهرومغنطيسية ذات طول موجة يتراوح بينXأشعة- 
هذه األشعة عن تتباطأ االلكترونات ذات الطاقة العالية أو عندما تحدث االنتقاالت االلكترونية 

 المميزة التي تتبع اإلثارة Xفي طبقات الذرات الداخلية. استعمل منذ وقت طويل إصدار أشعة- 
الذرية كطريقة تحليلية لتحري العناصر. هناك تنوعًا كبيرًا هذه األيام في النظم المتوفرة التي 

 وهذا يدل على زيادة االهتمام بالطرق التي يستعمل هذه التقنية وبشكل X – Rayتستعمل 
. تتكون التجهيزات [68,67]خاص في الدراسات البيئية والبيولوجية ولدراسات المجراة على الطعام 

 X– Ray Fluorescence Analysisالمستعملة في التحليل باستعمال الفلورة باألشعة السينية
 ونظام كشف مكون من مطياف االنعراج X كمصدر أولي لتوليد أشعة ) كاتود (مهبطمن أنبوب

  ووجود مسرعات الجسيمات أدى Xوعداد تناسبي. إن تطور الكواشف نصف الناقلة ألشعة-
ذلك إلى تطور تقنيات وتطبيقات جديدة فقد استعملت البروتونات والجسيمات الثقيلة األخرى 

بفعالية كبيرة إلثارة الذرات.  
 باستعمال الكواشف نصف النافلة هو أكثر فعالية من استعمال مطيافية Xإن كشف أشعة 

االنعراج. أصبح باالمكان تطوير التحليل بإصدار األشعة السينية المحرض بالجسيمات   
particle-induced X-ray emission (PIXE) analysis  لتصبح هذه التقنية ذات حساسية

 قابلة للتطبيق بشكل عملي على جميع العناصر حتى بالنسبة X–وسرعة عالية. تعتبر طرق 
لليورانيوم على الرغم من وجود بعض الصعوبات بالنسبة للعناصر الخفيفة. أما مبدأ هذه الطرق 

 أو الجسيمات المشحونة مع الغيمة االلكترونية للذرة إلى خلق ثقوب Xيؤدي التفاعل بين أشعة 
الكترونية تاركة الذرة بحالة مثارة. من الممكن أن تمأل هذه الثقوب بواسطة أي إلكترون يملك 

. يعتمد مبدأ كل Auger أو الكترون Xطاقة أعلى ويتم إصدار الطاقة الزائدة على شكل أشعة 
 المصدرة. إن نسبة األشعة X من أجل تحليل العناصر النزرة على تحديد أشعة X– Rayطرق 

المصدرة مقسومة على العدد الكلي للثقوب تعرف بأنها حصيلة التفلور من أجل كل الطبقات. إن 
طاقة كل خط من خطوط األشعة السينية هي مميزة للعناصر النزرة حيث تزداد الطاقة مع زيادة 

. وهذه خاصة هامة تسمح بتحديد الذرة من خالل معرفة أية أشعة سينية ذات [69]العدد الذري 



    

الطاقة المميزة هي التي أطلقت. تتزايد بشكل تدريجي الفروق في الطاقة بين المستويات بازدياد 
العدد الذري.   

 X – Ray Fluorescenceمن التقنيات المستعملة أيضًا، مطيافية الفلورة باألشعة السينية 

Spectrometry قعندما تجتاز أشعة X مادة ما فإنها تضعف كنتيجة لعمليات االمتصاص 
والتبعثر ومقدار هذا الضعف يعتمد على ثخانة وكثافة المادة الماصة. يعتبر تأثير التبعثر صغيرًا 

بالنسبة لعدد من العناصر ومن الممكن إهماله في مجال طول موجة حيث يحدث االمتصاص 
 peaksالذي يمكن تقديره. إن طيف االمتصاص العناصر هو طيف بسيط حيث يتألف من قمم 

قليلة معروفة جيدًا مرافقة لطول موجات معين بالنسبة ألغلب العناصر وهذه القيم مستقلة بشكل 
 عام عن الصيغة الكيميائية لهذا العنصر.

 :Production of X – Rayتوليد األشعة السينية -8-6-1 
  X–Ray Fluorescence Spectrometryتستعمل في تقنية مطيافية الفلورة باألشعة السينية

 X–Ray Tubeطريقتين لتوليد األشعة السينية هما: االثارة بأنبوب األشعة السينية 

Excitation واالثارة بالنظائر المشعة Radioisotope Excitation مطيافية . أما في تقنية
  particle-induced X-ray emissionإصدار األشعة السينية المحرض بالجسيمات

analysis  فيستعمل في هذه التقنية حزمة ثقيلة من الجسيمات المشحونة لتشعيع العينات حيث
تقوم هذه الجسيمات المشحونة بإخراج الكترونات الطبقة الداخلية من الذرات ويتم مأل الشواغر 

. XRF المميزة كما هو الحال في Xالناتجة بالكترونات من الطبقة الخارجية ويتم إصدار أشعة 
 وتم استعمال جسيمات إلفا 1970 عام Johansson et al  [70]قدمت هذه التقنية من قبل 

 بسبب حاجتها XRF. وتعتبر هذه التقنية أقل انتشارًا من تقنية MeV 4 – 2وشوارد ثقيلة أخرى 
 إلى مسرع جسيمات من أجل الحصول على البروتونات ذات الطاقة المطلوبة.

 Chromatography and-الكروماتوغرافيا (االستشراب) والرحالن الكهربائي 8-7 

Electrophoresis :
أنجزت معظم التقنيات التحليلية السابقة على عينات من مواد معقدة وذات تراكيز ضعيفة جداً . 

وبالتالي فان العديد من التقنيات التحليلية المنتقاة واجهت تلك الحدود وضمن شروط تتعلق بعدة 
عوامل منها أن التداخالت غالبًا ما تؤثر سلبًا من خالل التأثير في دقة النتائج. يمكن أن يتم 

فصل المواد المجرى عليها التحليل عن معقد المادة بواسطة عدة طرق منها التقطير 
واالستخالص والترسيب. تعتبر طرق الفصل السابقة ناجحة في التخلص من المادة الثقيلة إال 

أنها قد تفشل في فصل األشكال النوعية للمادة المراد تحليلها عن بعضها البعض مثبة أنها غير 
فعالة عندما تكون التحاليل االنتقائية هي المطلوبة. إن تقنية الفصل المثالية يجب أن تكون قادرة 



    

على فصل المواد التي سوف يجرى عليه التحليل عن بعضها البعض وعن معقد المادة وهذا يتم 
 انجازه بواسطة الكروموتوغرافيا والرحالن الكهربائي.

الكروموتوغرافيا اسم يطلق على مجموعة من تقنيات -الكروماتوغرافيا (االستشراب): 8-7-1
الفصل التي تترافق مع مرحلة يتم فيها إجراء تحليل كيميائي وتتضمن نقل وهجرة المواد المجرى 
عليها التحليل في منطقة يكون فيها توازن بين طورين غير قابلين للمزج. أحد هذه األطوار هو 

 عادة طور مطلي بشكل فيلم رقيق على جسيم صلب خامل هذا يدعى بالطور الثابت 

Stationary phase (SP) والطور اآلخر هو عبارة عن طور سائل أو غازي يدعى الطور 
. يتحرك هذا الطور بشكل مستمر فوق جزيئات الطور Mobile Phase (MP)المتحرك 

الثابت. توضع الجزيئات التي تحمل الطور الثابت إما ضمن عمود أو على ورقة أو لطاخة 
لطبقة رقيقة على صفيحة زجاجية. هذا الشكل الفيزيائي يصف ما يسمى بالكروماتوغرافيا 

 Planar أو الكوماتوغرافيا المستوية Column Chromatographyالعامودية 

Chromatography يتم انتقاء الطور الثابت والمتحرك بحيث يكون للمواد المجرى عليها .
التحليل ألفة تجاه كال الطورين أي وجود تداخالت بينهما مثل االنحاللية واالدمصاص وتبادل 

األيوني وغيرها.  
تعتمد طريقة الفصل على االختالف في السلوك الجزيئي للمركبات بين الطور المتحرك والطور 

الثابت. يتأثر التداخل بين المركبات والطورين بعدة قوى مختلفة داخل جزيئية مثل: القوى 
الشاردية والقطبية وغير القطبية وكذلك تتداخل االنحاللية واأللفة. يمكن تقسيم الكروموتوغرافيا 

إلى األنواع التالية: 
 Column chromatography-الكروماتوغرافيا العامودية 

 Thin layer chromatographyكروماتوغرافيا الطبقة الرقيقة -
 Gas chromatography-الكروماتوغرافيا الغازية 

 Liquid chromatography- الكروماتوغرافيا السائلة 
 Ion exchange chromatography-كروماتوغرافيا التبادل األيوني 

 Size exclusion chromatography-كروماتوغرافيا استبعادية الحجم 
 Affinity chromatography-كروماتوغرافيا األلفة 

 Reversed-phase chromatography-كروماتوغرافيا الطور المعكوس 
 Two-dimensional chromatography-كروماتوغرافيا ثنائية األبعاد 

 -الرحالن الكهربائي:8-7-2
هو طريقة أخرى للفصل يتبعها كشف كمي او كيفي ويعتمد على الفروق في معدالت هجرة 

 يطبق بين نهايات Kv 60 – 20الجزيئات المشحونة ضمن حقل كهربائي تتراوح قيمته عادة بين 



    

الصفيحة أو العمود الشعري. تتحرك الجزيئات التي تملك معدل شحنة/حجم أكبر بسرعة أكبر 
من الجزيئات األخرى التي تملك معدل شحنة/حجم أقل.  

إن الرحالن الكهربائي الذي يستعمل العمود الشعري هو تقنية جديدة تسمى الرحالن الكهربائي 
. ويتألف الرحالن الكهربائي من األجزاء التالية: Capillary Electrophoresisالشعري 

: تشكل فلتر للعينات فهي تشبه االسفنجة التي تحوي عددًا كبيرًا من الثقوب Gel-الهالمة 
 ولكل Polyacrylamide أو البولي اكريالميد Agaroseوتتكون الهالمة إما من االغاروز 

 منهما صفات مميزة خاصة.
: يقوم بتامين االيونات من أجل حمل الشحنات وهناك أنواع من الوقاء يستعمل Buffer-الوقاء 

 والمحافظة على قيمة ثابتة نسبيًا كما أنه يحمي الهالمة من الجفاف خالل عملية PHلتعديل الـ 
 الفصل.

عندما توضع الجزيئات المشحونة ضمن حقل كهربائي فإنها تهاجر إما باتجاه القطب الموجب أو 
القطب السالب وذلك حسب شحنتها وتمر الجزيئات الصغيرة بسرعة اكبر من الجزيئات األكبر. 

: الدراسةالهدف من   –9
تهدف هذه الدراسة إلى تعيين بعض العناصر النزرة في الدم الكلي لدى المرضى السوريين 

المصابين باللمفومات بتقنية التحليل بالتنشيط النتروني ودراسة توزع هذه العناصر بالمقارنة مع 
مجموعة الشاهد غير المصابة. يساهم هذا العمل في وضع تصور دقيق حول إمكانية مراقبة 

أحد أنواع األمراض الخبيثة والمتمثل بحاالت اللمفومات وذلك من خالل الربط بين تركيز بعض 
العناصر النزرة في الدم من جهة وهذا المرض وأشكاله النسيجية من جهة ثانية. تتيح مثل هذه 
األبحاث في التعرف الدقيق على دور العامل البيئي أو الغذائي في إحداث االصابة بمثل هذه 

السرطانات وكذلك يمكن الوصول إلى مشعرات للكشف المبكر عن االستعداد لإلصابة بهذه 
  السرطانات.

-المواد والطرائق: 10
-األجهزة والمواد: 10-1

 أنابيب اختبار •

 فياالت زجاجية •

 سرينغات •

 ميزان حساس •

 مجفدة •

 عينات بيولوجية (دم من مرضى اللمفوما) •



    

 مفاعل بحثي •

 جهاز مطيافية غاما •

 كبسوالت التشعيع من البولي ايتيلين  •

 مكبس يدوي •

 كواشف مختلفة •

 منابع عيارية نقطية للكواشف •

 عينات بيولوجية عيارية ومرجعية •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 -الطرائق:10-2

-تحليل عينات ضبط الجودة: 10-2-1
تم تشعيع عينات من محاليل عيارية ومواد مرجعية ذات شهادة تحليل بنفس شروط تشعيع عينات 

 كبسوالت نظيفة من البولي ايتيلينالدم وبعد التشعيع نقلت عينات الدم والعينات المرجعية إلى 



    

للتخلص من أي تلوث وذلك من أجل إجراء القياسات المطلوبة. تم قياس تراكيز العناصر النزرة 
 يومًا على األقل. وتم 21في عينات الدم والعينات العيارية والمرجعية بعد زمن تبريد قدره 

 Excel من أجل تعيين منطقة القمة كما استعمل برنامج Gammapluse 1.2استعمال برنامج 
من أجل حساب تركيز العناصر النزرة باستعمال الطريقة النسبية أما العناصر النزرة التي تم 

. Co, Cr, Fe, Rb, Sc, Se, Th, Znتحليلها وقياس تركيزها في عينات الدم فهي 
-التحليل اإلحصائي: 10-2-2

 الخطأ ±أي (متوسط التركيز Mean± Std تم التعبير عن النتائج لكل مجموعة بالشكل  
 Student'sالمعياري). تم تقدير الفروق بين المجموعات (األصحاء والمرضى) باستعمال اختبار 

t test واستعمل برنامج STATISTICA 6 من أجل انجاز جميع العمليات اإلحصائية 
 هي األساس من أجل اعتبار الفروق اإلحصائية ذات معنى P<0.05 اعتبرت القيمة األخرى.

إحصائي. 
 

-االعتيان: 10-2-3
-مجموعة الشاهد: 10-2-3-1

 10 36±تم جمع عينات دم من أشخاص أصحاء شاركوا في هذه الدراسة، متوسط أعمارهم (
سنة) من أجل تحديد التراكيز الطبيعية للعناصر النزرة المدروسة في الدم. بلغ عدد عينات الدم 

 مل دم ثم وضعت ضمن أنابيب جافة موزونة سابقًا، ثم وزنت 3 عينة حيث تم سحب 39
األنابيب مع العينات قبل وبعده تجفيدها، لتصبح جاهزة لعملية التشعيع في المفاعل وحساب 

تراكيز العناصر لدى األصحاء. 
-مجموعة المرضى: 10-2-3-2

تم جمع عينات دم من مرضى مثبت نسيجيًا إصابتهم باللمفوما حيث بلغ عدد عينات الدم 
 مريضًا ال هودجكن) متوسط 20 مريضًا هودجكن و 29 عينة (49المأخوذة من المرضى 

 سنة). جمعت هذه العينات من مشفى المواساة في دمشق شعبة أمراض الدم. 15± 34أعمارهم (
 مل دم ثم وضعت ضمن أنابيب جافة موزونة سابقًا كما ذكر سابقًا، ثم وزنت 3حيث تم سحب 

األنابيب مع العينات قبل وبعده تجفيدها، لتصبح جاهزة لعملية التشعيع في المفاعل وحساب 
تراكيز العناصر لدى مرضى اللمفوما. 

-البيانات الخاصة بالمرضى: 10-2-4
 استمارة خاصة لكل مريض تضمنت مجموعة من البيانات الشخصية والسريرية ملئجرى 

وتضمنت العمر ومكان اإلقامة والجنس والمهنة ونتيجة التشريح المرضي والمرحلة السريرية 
للمرض. 



    

-تجفيد العينات: 10-2-5
 مل) نظيفة وجافة بعد ذلك 10 مل دم من المتطوعين والمرضى ثم وضعت في أنابيب (3أخذ 
 تجفيد العينات بالمجفدة وضع األنابيب الحاوية على العينات في حوامل خاصة فيتم 
)Labconco Freeze dry system freezone®4.5 م 0 50 ساعة في الدرجة -24) لمدة

بعد ثم توزن العينات للحصول على الوزن الجاف للعينة.  ميلي بار 133×10-3وضغط أقل من 
 ملغ من العينة الجافة ووضعت في كبسولة 200ذلك طحنت العينات وتم مجانستها ثم وزن 

نظيفة من البولي ايتيلين لتصبح جاهزة للتشعيع. 
-تشعيع العينات: 10-2-6

 ساعة حيث بلغ 15-10تشعيع عينات الدم في المفاعل لمدة تراوحت بين  تم في هذه المرحلة
 مريضًا 29 عينة (49 عينة وعدد عينات مجموعة المرضى 39عدد عينات مجموعة الشاهد 

 مريضًا ال هودجكن) كما تم تشعيع عينات من محاليل عيارية ومواد مرجعية 20هودجكن و 
ذات شهادة تحليل بنفس شروط تشعيع عينات الدم وبعد التشعيع نقلت عينات الدم والعينات 

 للتخلص من أي تلوث وذلك من أجل إجراء كبسوالت نظيفة من البولي ايتيلينالمرجعية إلى 
القياسات المطلوبة.  

-قياس تركيز العناصر النزرة في العينات: 10-2-7
تم قياس تراكيز العناصر النزرة في عينات الدم والعينات العيارية والمرجعية بعد زمن تبريد قدره 

من أجل تعيين منطقة القمة كما  Gammapluse 1.2 يومًا على األقل وتم استعمال برنامج 21
 من أجل حساب تركيز العناصر النزرة باستعمال الطريقة النسبية أما Excelاستخدم برنامج 

 ,Co, Eu, Cr, Fe, Hgالعناصر النزرة التي تم تحليلها وقياس تركيزها في عينات الدم فهي 

Rb, Sb, Sc, Se, Th, Zn  االنحراف المعياري).±وتم التعبير عنها بـ (المتوسط   
 

-النتائج: 11
) نتائج تحليل عدد من العناصر في عينات عيارية مرجعية، حيث يالحظ أن 3يبين الجدول (

نتائج تحليل العناصر المدروسة في العينات العيارية قريبة من القيم المرجعية مما يظهر بأن 
الطريقة المستعملة بتحليل العناصر النزرة ذات دقة جيدة. 

 القيمة المرجعية القيمة الحسابية العناصر 
االنحراف  التركيز

  

 االنحراف المعياري التركيز العدد
Co 0.011 0.001 6 0.012 0.005 
Cr 0.32 0.15 6 0.37 0.18 
Fe 117 22 6 112 16 
Rb 13.1 1 6 13.7 1.1 



    

Sc 0.015 0.002 6 0.0146 0.0003 
Se 0.72 0.18 6 0.73 0.06 
Th 0.013 0.001 6 0.011 0.002 
Zn 11.99 0.55 6 13.00 0.51 

): نتائج تحليل العينات المرجعية 3الجدول (

اجريت دراسة إحصائية لتوزع العناصر النزرة في عينات مجموعة الشاهد وعينات مجموعة 
مرضى اللمفوما لبيان فيما إذا كانت هناك فروق ذات مغزى إحصائي بين المجموعتين ورسم 

المنحنيات المناسبة كما اجريت دراسة إحصائية لتوزع هذه العناصر تبعًا للنمط النسيجي للمفوما 
(لمفوما هودجكن وال هودجكن) بالمقارنة مع تراكيز العناصر في عينات مجموعة الشاهد ورسم 

) متوسط أعمار والنسبة المئوية للذكور واإلناث لمجموعة 4المنحنيات المناسبة. يبين الجدول (
المرضى ومجموعة الشاهد. 

الشكل النسيجي الجنس العمر العدد  
الهوجكن هودجكن  إناث ذكور  

 %49 15±34 49المرضى 
 

51% 29 20 

- -  %42 %58 10±36 39الشواهد 
 ): متوسط أعمار والنسبة المئوية للذكور واإلناث لمجموعة المرضى ومجموعة الشاهد4الجدول (

 
أظهر عدد من العناصر تغيرًا ذو مغزى إحصائي لدى مرضى اللمفوما بالمقارنة مع األشخاص 

) ارتفاعًا ذو مغزى إحصائي Co و Cr و Sc و Thاألصحاء حيث أبدت تراكيز العناصر (
 و 0.009 و P) 0.007لدى مرضى اللمفوما بالمقارنة مع المجموعة الشاهد وكانت قيم 

 بشكل ذو مغزى Fe و Rb) على التتالي، في حين انخفض تركيز الـ 0.05 و 0.0001
إحصائي لدى مرضى اللمفوما بالمقارنة مع المجموعة الشاهد، أما التغيرات (ارتفاعًا أو 

 في مرضى اللمفوما فلم تكن ذات مغزى إحصائي Zn و Seانخفاضاً ) في تركيز العنصرين 
 على التتالي)، ويبين الجدول 0.2 و P) 0.59بالمقارنة مع تراكيز المجموعة الشاهد وكانت قيم 

) نتائج تحليل عدد من العناصر النزرة لدى مرضى اللمفوما ومجموعة من األصحاء.  5(
 

Trace 
element 

healthy volunteers (control) lymphoma patients Level of 
significant Dry Fresh Dry Fresh 

Co 
 

(0.002-0.016)® 
0.0048±0.003© 

(0.0004-0.0032)® 
0.0010±0.0006© 

(0.0007-0.0191)® 
0.0072±0.0049© 

(0.0001-0.0038)® 
0.0014±0.0010© 

0.05 

Cr 
 

(0.027-0.198) 
0.0602±0.033 

(0.0054-0.0396) 
0.0120±0.0067 

(0.080-0.259) 
0.135±0.047 

(0.0161-0.0518) 
0.0269±0.0094 

0.0001 

Fe 
 

(1623-2396) 
2020.03±167.8 

(324.6-479.2) 
404.01±33.56 

(914-2371) 
1851.78±402.38 

(182.8-474.16) 
370.36±80.476 

0.017 



    

Rb 
 

(5.39-12.34) 
7.851±1.483 

(1.08-2.47) 
1.57±0.297 

(2.03-9.85) 
6.106±1.848 

(0.401-1.971) 
1.221±0.370 

0.0001 

Sc 
 

(0.0004-0.013) 
0.0031±0.0032 

(0.0001-0.0026) 
0.0006±0.0006 

(0.00032-0.024) 
0.0065±0.0064 

(0.0001-0.0047) 
0.0013±0.0013 

0.009 

Se 
 

(0.3-0.65) 
0.456±0.071 

(0.06-0.130) 
0.0912±0.0142 

(0.218-0.673) 
0.444±0.122 

(0.044-0.135) 
0.089±0.025 

0.59 

Th 
 

(0.0014-0.0181) 
0.0056±0.0047 

(0.0003-0.0036) 
0.0011±0.0009 

(0.0058-0.0241) 
0.0112±0.005 

(0.0012-0.0048) 
0.0022±0.001 

0.007 

Zn 
 

(19.9-31.9) 
24.49±2.70 

(3.98-6.38) 
4.897±0.54 

(12.31-45.96) 
26.11±7.489 

(2.461-9.191) 
5.222±1.498 

0.20 

متوسط التركيز ± االنحراف : © باالضافة إلى ppm)مجال تركيز العناصر النزرة (: ® :): يبين5الجدول (
 المعياري في الدم الكلي في أشخاص أصحاء متطوعين (المجموعة الشاهد) ومرضى اللمفوما.

 

كما تم رسم منحنيات للمقارنة بين تركيز العناصر النزرة في مجموعة الشاهد ومجموعة مرضى 
اللمفوما وٕاجراء الدراسة اإلحصائية المناسبة لجميع العناصر المدروسة. جرى إظهار المنحنيات 

 ,Co, Cr, Feالتي لوحظ فيها فروقًا ذات مغزى إحصائي فقط وهي التابعة للعناصر التالية: 

Sc, Th, Rb) 8-3. أنظر األشكال .(
 

 
) 3الشكل (

 
 

 



    

 
 
 )4الشكل (
 
 

 
 
 
 )5الشكل (

 
 

 
 



    

 
 
) 6الشكل (

 
 
 

 
 
 
) 7الشكل (

 
 

 



    

 
 

 
 )8الشكل (

يالحظ من خالل دراسة تراكيز العناصر النزرة في الدم الكلي لدى مرضى اللمفوما من النمط 
 و Sc و Thالالهودجكن ومجموعة من األشخاص األصحاء، أن تراكيز العناصر النزرة التالية: 

Cr و Co)  و 0.0012±0.0013 و 0.0175±0.0560، أبدت ارتفاعًا ذو مغزى إحصائي 
 0.017 و 0.02 (P على التتالي) حيث كانت قيم 0.00090.0015± و 0.0258±0.0068

 انخفاضًا ذو مغزى إحصائي، Rb على التتالي)، في حين أبدى العنصر 0.05 و 0.0001و 
 فلم تكن ذات مغزى Se, Znأما التغيرات (ارتفاعًا أو انخفاضاً ) في باقي العناصر وهي 

). تتشابه نتائج الالهودجكن عمومًا مع نتائج اللمفوما 6إحصائي كما هو مبين في الجدول (
 Feالسابقة عند مقارنتها بالمجموعة الشاهد مع مالحظة انخفاض تركيز الـ 

). =P 0.09) لكن لم يكن ذو مغزى إحصائي كما هي الحال في اللمفوما (379.436±76.68(
 

 healthy volunteers 
(control, Fresh)  

lymphoma patients 
(non-Hodgkin, Fresh)  

Level of 
significant 

Co 
 

(0.0004-0.0032)® 
0.0010±0.0006© 

(0.0006-0.0036)® 
0.0015±0.0009© 

0.05 

Cr 
 

(0.0054-0.0396) 
0.0120±0.0067 

(0.0161-0.0316) 
0.0258±0.0068 

0.0001 

Fe 
 

(324.6-479.2) 
404.01±33.56 

(182.798-474.159) 
379.436±76.68 

0.09 

Rb 
 

(1.08-2.47) 
1.57±0.297 

(0.462-1.873) 
1.286±0.371 

0.003 

Sc 
 

(0.0001-0.0026) 
0.0006±0.0006 

(0.0002-0.0043) 
0.0013±0.0012 

0.017 



    

Se 
 

(0.06-0.130) 
0.0912±0.0142 

(0.0435-0.1341) 
0.092±0.023 

0.84 

Th 
 

(0.0003-0.0036) 
0.0011±0.0009 

(0.0013-0.0033) 
0.00216±0.0007 

0.02 

Zn 
 

(3.98-6.38) 
4.897±0.54 

(2.461-7.2861) 
5.235±1.255 

0.16 

 االنحراف ±: متوسط التركيز © باالضافة إلى ppm): مجال تركيز العناصر النزرة (®): يبين 6الجدول (
المعياري في الدم الكلي في أشخاص أصحاء متطوعين (المجموعة الشاهد) ومرضى اللمفوما نمط الهودجكن. 

 
أما دراسة تراكيز العناصر النزرة في الدم الكلي لدى مرضى اللمفوما من النمط الهودجكن 

 و Sc و Thومجموعة من األشخاص األصحاء، فقد بينت أن تراكيز العناصر النزرة التالية: 
Cr أبدت ارتفاعًا ذو مغزى إحصائي، في حين أبديا العنصرين Rb و Fe انخفاضًا ذو مغزى 

 فلم تبد أية تغيرات (ارتفاعًا أو انخفاضاً ) ذات مغزى Zn, Seإحصائي، أما باقي العناصر وهي 
). تتشابه هذه النتائج عمومًا مع نتائج اللمفوما السابقة 7إحصائي كما هو مبين في الجدول (

) لكن لم Co) 0.0014±0.001عند مقارنتها بالمجموعة الشاهد مع مالحظة ارتفاع تركيز الـ 
). P=0.099يكن هذا االنخفاض ذو مغزى إحصائي كما هي الحال في اللمفوما (

 
 healthy volunteers 

(control) Fresh 
lymphoma patients 

(Hodgkin) Fresh 
Level of 

significant 
Co 
 

(0.0004-0.0032)® 
0.0010±0.0006© 

(0.0001-0.0038)® 
0.0014±0.0010© 

0.099 
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(0.0054-0.0396) 
0.0120±0.0067 

(0.0178-0.0518) 
0.0277±0.0112 
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Fe 
 

(324.6-479.2) 
404.01±33.56 

(210.614-466.49) 
364.61±83.55 

0.009 

Rb 
 

(1.08-2.47) 
1.57±0.297 

(0.406-1.971) 
1.1801±0.369 

0.0001 

Sc 
 

(0.0001-0.0026) 
0.0006±0.0006 

(0.0001-0.0047) 
0.0013±0.0013 

0.018 

Se 
 

(0.06-0.130) 
0.0912±0.0142 

(0.0464-0.1346) 
0.0867±0.0258 

0.36 

Th 
 

(0.0003-0.0036) 
0.0011±0.0009 

(0.0012-0.0048) 
0.0023±0.0013 

0.007 

Zn 
 

(3.98-6.38) 
4.897±0.54 

(2.746-9.191) 
1.654±5.214 

0.27 

 االنحراف ±: متوسط التركيز © باالضافة إلى ppm): مجال تركيز العناصر النزرة (®): يبين 7الجدول (
المعياري في الدم الكلي في أشخاص أصحاء متطوعين (المجموعة الشاهد) ومرضى اللمفوما نمط هودجكن. 

 
أجريت دراسة مقارنة بين تراكيز العناصر النزرة في الدم الكلي لدى مرضى اللمفوما من النمط 

 أبدت ارتفاعًا Th وCrالالهودجكن والهودجكن، حيث لوحظ أن تراكيز العناصر النزرة التالية: 
في مرضى الهودجكن بالمقارنة مع تراكيزها في مرضى الالهودجكن في حين أبدت العناصر 



    

 انخفاضًا في مرضى الهودجكن بالمقارنة مع مرضى Se و Rb و Fe و Coالتالية: 
  فقد كانت تراكيزها متساوية تقريباً . لوحظ أن Sc, Znالالهودجكن، أما باقي العناصر وهي 

جميع التغيرات في التراكيز لم تكن ذات مغزى إحصائي. 
 

 ,Co, Cr, Fe, Rb مقارنة بين تركيز العناصر النزرة المدروسة (11 و10 و 9تظهر االشكال 

Sc, Se, Th, Zn في عينات مرضى اللمفوما وفي كال الشكلين النسيجين هودجكن (
والالهودجكن مع تغيرات تراكيز هذه العناصر في المجموعة الشاهد حيث تم توزيعها في ثالث 

مجموعات. 
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) في عينات مرضى اللمفوما وفي كال الشكلين Cr, Rb, Seتركيز العناصر النزرة (يبين ): 9الشكل (

 .النسيجين هودجكن والالهودجكن مقارنة مع تراكيز هذه العناصر في المجموعة الشاهد
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) في عينات مرضى اللمفوما وفي كال Co,  Sc,  Thتركيز العناصر النزرة (يبين  ):10الشكل (
 .الشكلين النسيجين هودجكن والالهودجكن مقارنة مع تراكيز هذه العناصر في المجموعة الشاهد
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) في عينات مرضى اللمفوما وفي كال الشكلين النسيجين Zn,  Feتركيز العناصر النزرة (يبين ): 11الشكل (

 .هودجكن والالهودجكن مقارنة مع تراكيز هذه العناصر في المجموعة الشاهد
 

-المناقشة: 12
أشارت بعض الدراسات العالمية إلى وجود تغير نوعي في تركيز بعض العناصر النزرة لدى 

المصابين بسرطان الدم واللمفومات، وأظهرت الدراسات وجود مثل هذه التغيرات في الدم الكلي 



    

والهيموغلوبين ومصل الدم والبد من مزيد من الدراسات التي تؤكد مثل هذه االرتباطات والتغير 
في تركيز هذه العناصر وتحديد أهم العوامل التي يمكن أن تظهر هذه التغيرات.لم تجر دراسات 
سابقًا في القطر تتعلق بدراسة توزع العناصر النزرة لدى المصابين باللمفومات ومقارنة النتائج 

 بالتراكيز الطبيعية.
تعتبر اللمفومات عمومًا واحدة من أكثر األورام دراسة من حيث إيجاد عالقة بين تركيز 

، ولكن كانت نتائج هذه [71-77]السيلينيوم في المصل أو كامل الدم وهذه الحاالت الورمية 
الدراسات عمومًا متناقضة ففي دراستين مختلفتين لوحظ أن مستويات السيلينيوم تميل نحو 

، في حين لوحظ انخفاض ذو مغزى في [72]االرتفاع في حاالت اللمفوما من نوع هودجكن 
 وفضًال على ذلك فقد لوحظت نتائج مختلفة [73]تركيز السيلينيوم في عدد من الدراسات األخرى 

في هذه الدراسات فيما يتعلق بتركيز السيلينيوم والمرحلة السريرية للورم فقد أشارت إحدى 
الدراسات إلى وجود ميل نحو انخفاض تركيز السيلينيوم مع تطور المرض، لكن مستوى 
السيلينيوم لدى المرضى في مراحل اللمفومات المبكرة لم يبد تغير ذو مغزى بالمقارنة مع 

. وفي دراسات أخرى حول العالقة بين مرحلة الورم وتركيز السيلينيوم [77]المجموعة الشاهدة 
تبين عدم وجود ارتباط بين تركيز السيلينيوم لدى مجموعة المرضى بالمقارنة مع المجموعة 

. بلغ التركيز الوسطي للسيلينيوم في دراستنا الحالية في المجموعة الشاهدة [73,72]الشاهدة 
)0.0912±0.042 µg/ml،( في حين انخفض تركيزه قليًال في مرضى اللمفوما عمومًا حيث 

)، لكن هذا االنخفاض لم يكن ذو مغزى. µg/ml 0.025±0.089بلغ (
تتفق نتائجنا في هذه الدراسة مع عدد من الدراسات المنشورة عالميًا فيما يتعلق بالسيلينيوم ففي 

 7 هودجكن و14 حالة من األطفال المثبت نسيجيًا إصابتهم باللمفوما (21شملت الدراسة دراسة 
 طفل) حيث تم 29 سنة تم مقارنتهم بمجموعة الشاهد (14-3  بينالهودجكن) تتراوح أعمارهم

أثبتت الدراسة أن تركيز السيلينيوم .  في البالسما والكريات الحمر والشعرقياس تركيز السيلينيوم
. [78]في الدم والشعر انخفض في األطفال المصابين باللمفوما بالمقارنة مع المجموعة الشاهد 

وفي دراسة أخرى تم فيها قياس تركيز العناصر النزرة في المصل في مجموعة صغيرة من 
، وجد أنه بالرغم من أن تركيز السيلينيوم كان [79]المرضى المصابين بخباثات دموية متنوعة 

 ومرضى ابيضاض اللمفاوي فقد كان هناك نقصان myelomaطبيعيًا في مرضى ورم النقي 
واضح في تركيز السيلينيوم عند المرضى المصابين بلمفوما هودجكن أو الهودجكن لكن الفروق 

لم تكن ذات معنى إحصائي وهذا ينسجم مع نتائجنا فيما يتعلق بمرضى لمفوما هودجكن 
)P=0.018) أما في مرضى لمفوما الهودجكن فقد لوحظت زيادة بسيطة ولم 7) انظر الجدول ،(

فقد   [80] وآخرون Avanzini). أما 6) الجدول (P=0.84تكن  الفروق ذات معنى إحصائي (
أثبتوا الحقًا أن تركيز السيلينيوم كان منخفضًا وذو معنى إحصائي في المرضى المصابين 



    

بخباثات لمفاوية مشخصة حديثًا بالمقارنة مع مجموعة الشاهد حيث لوحظ بشكل عام أن الفروق 
في تراكيز السيلينيوم في المصل ليست ذات معنى إحصائي عند المرضى المصابين بحاالت 
اللمفوما المتوضعة فقط. حيث كانت المرحلة السريرية مرتبطة عكسيًا بتراكيز السيلينيوم. بينما 

  في دم مرضى Se وجود زيادة ذات معنى إحصائي في تراكيز الـ  [81] وزمالؤهTakuyaالحظ 
لمفوما الهودجكن بالمقارنة مع المجموعة الشاهد. 

 
 دورًا هامًا في تركيب الحموض النووية والبروتينات ويثبط نمو الورم في الجرذان Znيلعب الـ 

 lipid يزيد فوق أكسدة الشحوم Zn. أكثر من ذلك فإن عوز الـ Zn [83,82]المعوزة للـ 

peroxidation في أنسجة الجرذان المختلفة. بينما يؤدي إضافة الـ Zn إلى تصحيح الخلل 
 في مصل الدم لمرضى سرطان النسيج الظهاري المسطح Zn. إن تراكيز الـ [85,84]

planoepitheliale ال ينحرف عن القيم الطبيعية، بينما تزداد بشكل ذو مغزى إحصائي في 
. وجد من adenocarcinoma [86] و السرطانات الغدية anaplasticumالسرطانات الكشمية 

خالل المخابر المتنوعة والدراسات على االنسان أن إعطاء تراكيز عالية من الزنك لفترات طويلة 
يمكن أن ينتج عنه نقصان في امتصاص النحاس في االمعاء وٕالى عوز نحاس. كما تفترض 

بعض الدراسات المجراة على االنسان أن الحمية المحتوية على تراكيز عالية من الزنك ال تتداخل 
. [87]مع تراكيز النحاس الفعلية في النسج أو البالسما 

) 0.54µg/ml±4.897 في دراستنا الحالية في المجموعة الشاهدة (Znبلغ التركيز الوسطي للـ 
 1.498±5.222في حين ارتفع تركيزه قليًال في مجموعة مرضى اللمفوما عمومًا حيث بلغ (

µg/ml قياس تراكيز [88]) ولكن هذا االرتفاع لم يكن ذو مغزى. جرى في إحدى الدراسات Zn 
 مريضًا مصابين بلمفوما 96 في البالسما والشعر بطريقة مطيافية االمتصاص الذري في Seو 

)، وجد أن Burkitt’s lymphoma  ِبيْرِكيت لمفوما من نوع15 لمفوما هودجكن و 81خبيثة (
 في كل من البالسما والشعر) Se و Zn (انخفاضًا في تركيز الـ Se و Znالعوز المزمن للـ  

مرتبط بإصابة األطفال في تركيا باللمفوما الخبيثة، حيث من المحتمل أن يكون سبب ذلك فقر 
المرضى "البيئة التغذوية" حيث أكثرية حاالت اللمفوما الخبيثة وجدت عند االشخاص ذوي 

االقتصادي المتدني، وهذا يتفق مع نتائجنا بالنسبة للسيلينيوم أما بالنسبة للـ –المستوى اإلجتماعي 
Zn فقد لوحظ اختالفًا بسيطًا حيث لوحظ في نتائجننا زيادة في تركيز الـ Zn لكن لم تكن ذات 

 في حالة Zn). كما ظهر بوضوح العوز المزمن للـ 3) انظر الجدول (P=0.2معنى إحصائي (
 في البالسما Znاللمفوما هودجكن عند األطفال من خالل مالحظة التركيز المنخفض للـ 

. وأظهرت النتائج في دراسة أخرى والتي تم فيها تحديد [90,89]والمصل والكريات الحمر والشعر 
 في الدم والشعر واألظافر في Mg و Fe و Ni و Pb و Cu و Znتركيز العناصر التالية 



    

 ازداد بشكل ذو معنى Ni و Pb و Cuمرضى اللمفوما وسرطان المريء، أن متوسط تركيز الـ 
في دم وشعر وأظافر مرضى اللمفوما Zn  و Mg و Feإحصائي، بينما نقص متوسط تركيز الـ 

وسرطان المريء بشكل ذو معنى إحصائي، ومن هذه النتائج يمكن االفتراض بأن هذه العناصر 
 في هذه الدراسة مع نتائجنا حيث Fe. تتفق نتائج الـ [91]يمكن أن تلعب دورًا هامًا في التسرطن 

). كما أثبت ذلك في دراسة P=0.017لوحظ نقصان ذو معنى إحصائي في تركيز الحديد (
 طفًال مصابين 40أخرى تم فيها قياس تراكيز النحاس والتوتياء ونسبة النحاس/التوتياء في مصل 

 مريضاً ) باإلضافة إلى المجموعة الشاهد 22 مريضاً ) ولمفوما الهودجكن (18بلمفوما هودجكن (
 طفالً ) باستعمال طريقة مطيافية اإلمتصاص الذري، فوجد أن متوسط تراكيز النحاس في 30(

المصل كان أعلى في مرضى اللمفوما بالمقارنة مع المجموعة الشاهد وكانت هذه الزيادة مرتبطة 
. من جهة أخرى كان هناك نقصان في IVبمرحلة المرض حيث كانت عظمى في المرحلة 

 µg/dl v. 117.4 86.1)تراكيز التوتياء في مرضى اللمفوما بالمقارنة مع المجموعة الشاهد 

µg/dl) (P<0.001) لكن هذا النقصان كان ذو معنى إحصائي فقط في المرحلة المتقدمة من ،
، (P<0.001) (v. 0.83 2.46) بوضوح في هؤالء المرضى Cu/Znالمرض. ازدادت نسبة 

 وضعها الطبيعي بعد المعالجة الناجحة وبالتالي ىووجد أن تراكيز النحاس والتوتياء عادت إل
، كما وجد [92]يمكن استعمالها كوسيلة للتنبؤ بنجاح المعالجة في األطفال المصابين باللمفوما 

أن تراكيز النحاس والتوتياء في المصل قبل المعالجة تتغير في المرضى المصابين باللمفوما من 
نوع الهودجكن والالهودجكن بالمقارنة مع المجموعة الشاهد. كانت الزيادة في تركيز النحاس في 

مصل مرضى اللمفوما أعلى وذات معنى إحصائي بالمقارنة مع المجموعة الشاهد ويمكن أن 
يكون ذلك مفيدًا في التنبؤ بالنكس واالستجابة للمعالجة، أما بالنسبة لتركيز التوتياء في المصل 

. [93]فيمكن أن يكون مرتبطًا بحجم المرض لكن قيمته التنبؤية للنكس مشكوك فيها 
يعتبر عنصر الكوبالت من العناصر األساسية لالنسان ويجب أن يزود به في الغذاء ليكون 

 بالشكل الفعال فيزيولوجيًا حيث يعتبر الكوبالت عنصر أساسي في االنسان كونه B12الفيتامين 
، لكنه يخضع لمشاكل تحليلية متنوعة ينتج عنها بالدرجة األولى B12مكون أساسي للفيتامين 

تركيز منخفض من هذا العنصر في الدم. إن الخصائص النووية للكوبالت هي مناسبة لتحديده 
% من 100عن طريق التحليل بالتنشيط النتروني وذلك بسبب المقطع العرضي المرتفع ووفرة 

 سنة) للنكليدات المنتجة. بلغ وسطي تركيز 5.26النظير األصل (األب) وعمر النصف الطويل (
) في المجموعة الشاهدة في حين ارتفع µg/ml 0.0006±0.0010الكوبالت في دراستنا الحالية (

) في مجموعة مرضى اللمفوما بشكل عام µg/ml 0.001±0.0014هذا التركيز  حيث بلغ (
). إن نتائج الدراسات على االنسان غير حاسمة فيما p=0.05وكان هذا االرتفاع ذو مغزى (

يتعلق بالتعرض للكوبالت وعالقته بالسرطان، حيث لم تثبت الدراسة الوحيد المتاحة أي ارتباط 



    

 Se و Co. وجد تراكيز متزايدة من الـ [94]بين وجود الكوبالت في ماء الشرب ووفيات السرطان 
 بالمقارنة مع عينات نسيجية Feفي النسج الورمية، بينما أظهر محتواها تراكيز متناقصة من الـ 

. وجد في دراسة أجريت على العمال الذين يقومون بتنقية ومعالجة الكوبالت [86]مرجعية 
والصوديوم، زيادة في معدالت الموت الناتجة عن سرطان الرئة في العمال المتعرضين للكوبالت 

. أجريت دراسة وحيدة فقط للبحث عن تأثيرات التعرض ألمالح الكوبالت حيث أثبتت [94]فقط 
الدراسة المبدئية خطرًا متزايدًا لإلصابة بسرطان الرئة في أوساط عمال انتاج الكوبالت، لكن عند 

. أرجع [95]متابعة نفس العمال في دراسة أخرى لم يالحظ خطرًا متزايدًا لإلصابة بالسرطان 
تفسير هذه النتائج إلى وجود عددًا قليًال من العمال المتعرضين الذين ظهر لديهم السرطان. وجد 
في هذه الدراسة تزايد تركيز الكوبالت في مصل مرضى سرطان الرئة. لوحظ انسجام نتائج هذه 
الدراسة مع نتائج أبحاث سابقة حيث وجد أن اإلرتفاع في تركيز هذا العنصر لم يكن ذو مغزى 

. [96]إحصائي في مرضى سرطان الرئة غير صغير الخاليا 
يلعب عنصر الكروم دورًا هامًا في حاالت التصلب العصيدي والسكري والسرطانات المختلفة 
السيما سرطان الرئة، ولكن توجد العديد من المصاعب في تحليل هذا العنصر. جرى مناقشة 

. Behne [98] وكذلك من قبل Parr [97]العوامل التي تؤثر في تحليل هذا العنصر من قبل 
 والسمية الجينية toxicokineticsأجريت العديد من الدراسات التي بحثت في الحركية السمية 

genotoxicity وآلية التسرطن للكروم السداسي التكافؤ باإلضافة إلى دراسات السرطان في 
اإلنسان والحيوان، من أجل تحديد فيما إذا كان هناك ما يدل على أن التعرض لهذه المادة في 
ماء الشرب يمكن أن يكون لها خطر مسرطن. دلت هذه الدراسات على أن جزءًا من الجرعة 

المعطاة فمويًا من الكروم السداسي التكافؤ تمتص وتصل إلى داخل خاليا النسج المختلفة مسببة 
 إلى أنه بالرغم من االرتباط الواضح [100]. وأشارت دراسات أخرى DNA [99]ضررًا في الـ 

بين التعرض للكروم السداسي التكافؤ وحدوث اللمفوما واالنواع األخرى من الخباثات ال توجد 
تقارير حتى اآلن تثبت حدوث لمفوما هودجكن، مع أنه أثبت حدوث حالتين لمفوما هودجكن 

تعرضا بشكل زائد لهذه المادة وهذا ما ينبه إلى االرتباط المحتمل بين التعرض للكروم السداسي 
التكافؤ وحدوث لمفوما هودجكن. بلغ وسطي تركيز الكروم في دراستنا الحالية 

)0.0120±0.0067 µg/ml في المجموعة الشاهدة في حين ارتفع هذا التركيز إلى (
)0.0269±0.0094 µg/ml في مجموعة مرضى اللمفوما بشكل عام وكان هذا االرتفاع ذو (

) تنسجم هذه النتيجة مع المؤشرات الواردة سابقاً .  P=0.0001مغزى (
 االهتمام البيولوجي نظرًا لعالقته الكيميائية الفيزيولوجية القريبة من Rbأثار عنصر الروبيديوم 

البوتاسيوم ووجوده في النسج الحية بتراكيز أعلى من وجوده في البيئة بالمقارنة مع البوتاسيوم. 
. [101]تشير الدراسات المتزايدة إلى أن هذا العنصر يمتلك خصائص فيزيولوجية عصبية فريدة 



    

تحتوي النسج الرخوة في الجسم على تراكيز من الروبيديوم عالية بالمقارنة مع العديد من 
 [102] ملغ تقريبًا في اإلنسان البالغ 360العناصر النزرة حيث يقدر محتواه الكلي في الجسم بـ 

ويمكن لهذا العنصر أن يقوم بدور البديل التغذوي لعنصر البوتاسيوم. تم مراجعة تراكيز 
 Wood. الحظ Cornelis [103] و Versieckالروبيديوم في البالسما أو المصل من قبل 

 تبدًال واسعًا نسبيًا مع الزمن في تركيز الروبيديوم في البالسما في األشخاص البالغين [104]
 ميكروغرام/مل خالل مدة ثالثة أشهر. 0.20 إلى 0.09األصحاء، حيث تتغير في الذكور من 

 ميكروغرام/مل. 1.2±3.4وجد أن التركيز الوسطي للروبيديوم في هذه الدراسة 
 لدى المجموعة الشاهدة في µg/ml 0.297±1.57بلغ وسطي تركيز الروبيديوم في دراستنا 

 وكان هذا االنخفاض µg/ml 0.370±1.221انخفض لدى مجموعة مرضى اللمفوما حيث بلغ 
 Shenberg. تتفق نتائجنا مع نتائج الدراسة التي قام بها (P<0.0001)ذو مغزى إحصائي 

 كان أقل في حاالت السرطان من تركيزه في Rb حيث وجد أن متوسط تركيز الـ [105]ورفاقه 
األشخاص األصحاء وكان هذا االنخفاض ذو مغزى إحصائي.  

يعتبر السكانديوم أحد العناصر التي لم يثبت بعد أنها أساسية في الوظائف البيولوجية وتعتبر 
البيانات المنشورة حول تركيز السكانديوم في الدم الكلي قليلة جداً . بلغ وسطي تركيز السكانديوم 

) في المجموعة الشاهدة في حين ارتفع هذا µg/ml 0.0006±0.0006في دراستنا الحالية (
) في مجموعة مرضى اللمفوما بشكل عام وكان هذا µg/ml 0.0013±0.0013التركيز إلى (

)، ةتعتبر هذه الدراسة من الدراسات األولى التي تتناول P=0.009االرتفاع ذو مغزى إحصائي (
هذا العنصر لدى مرضى السرطان وهذا الموضوع بحاجة لمزيد من الدراسة لتقييمه.  

يعتبر عنصر الثوريوم من العناصر المسرطنة عند االنسان حيث يطلق ثنائي أوكسيد الثوريوم 
جزيئات ألفا التي التي يمكن استنشاقها وابتالعها وٕان التعرض لهذه المادة يمكن أن ينقص قدرة 

نقي العظم على تصنيع كريات الدم البيضاء.  يعتبر ثنائي أوكسيد الثوريوم مادة مسرطنة 
 وأورام في الكبد والكلى كما angiosarcomaلالنسان حيث تبين أنه تسبب ساركوما وعائية 

يمكن أن تسبب اللمفوما وأورام أخرى في الجهاز الدموي. لم يتم اختبار قدرة هذا المركب في 
 ألنه يصدر أشعة خطيرة جدًا وهي التي من المحتمل أن reproductiveالتأثير على االنجاب 

تسبب ضررًا في االنجاب عند االنسان. أما بالنسبة للتأثيرات طويلة األمد لثنائي أوكسيد الثوريوم 
فإن التعرض الزائد له يمكن أن يحدث بدون ظهور أعراض حادة، ويمكن أن يشكل ندبة في 

الرئة في حال التعرض المنخفض المتكرر لهذه المادة. يمكن أن يتثبت ثنائي أوكسيد الثوريوم، 
بعد التعرض، في العظام والجهاز اللمفاوي والرئتين وفي أعضاء أخرى من الجسم لسنوات عديدة 

ويمكن أن يؤدي هذا التعرض إلى أضرار في الكبد والكليتين. بلغ وسطي تركيز الثوريوم في 
) في المجموعة الشاهدة في حين ارتفع هذا التركيز µg/ml 0.0009±0.0011دراستنا الحالية (



    

) في مجموعة مرضى اللمفوما بشكل عام وكان هذا االرتفاع ذو µg/ml 0.001±0.0022إلى (
 ورفيقه Hewson). تتفق نتائجنا مع نتائج الدراسة التي قام بها P=0.007مغزى إحصائي (

. ng/L 2000-170 حيث وجد أن تركيز الثوريوم في المصل كان يتراوح بين [106]
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

-كلمة شكر 13
نتوجه بجزيل الشكر للسيد الدكتور إبراهيم عثمان المدير العام لهيئة الطاقة الذرية على تشجيعه 

واهتمامه ودعمه المستمر للبحوث العلمية التي تتناول موضوع السرطانات كما نتوجه بجزيل 
الشكر للسيد الدكتور محمد النعمة رئيس قسم الطب اإلشعاعي للتسهيالت المقدمة إلنجاز أعمال 

هذا البحث. 
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