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التويثة-العراق موقع في باإلشعاع للعاملين الوراثي البيولوجي ألتقييس
 لفته يبر حيدر و غضبان عبدالرحمن عبداق خيون، خضير شذى ، فرج حسن علي علي، كاظم الصاحب مطر،عبد جبار أمل

العراق بغداد- ،المركزية المختبرات مديرية ، والتكنولوجيا العلوم وزارة

الملخص:

 الجرع تأثير مدى عن الكشف في بيولوجي كدليل الخلوية الوراثية المؤشرات استخدام إلى الحالية الدراسة هدفت

 في المدمرة النووية المنشات تصفية في العاملين من لعينة اللمفية الدم خاليا في الوراثية المادة على الواطئة اإلشعاعية

 -٢(ه بين أعمارهم تراوحت حيث اإلناث) من١٠ و الذكور من ٧٥( نموذجا 85 الدراسة ،تضمنت التويثة موقع

 سنة )٦٣ -٣٤بين( أعمارهم تراوحت اإلناث) من ٨ و الذكور من ٢٧( نموذجا 35 الدراسة شملت اذ سنة، )٦٣

 )٦٣ -٢٩( بين أعمارهم تراوحت اإلناث) من ٢ و الذكور من ٢(ه نموذجا ٢٧و العمل بداية من لهم الفحص اجري

 على سنة مرور بعد الثالثة للمرة الفحص لهم اجري الذكور من نموذجا ٢٣و الثانية للمرة الفحص لهم اجري سنة

 إلى ،إضافة ٢٠١١ االول كانون — الثاني كانون من الفترة خالل المدمرة النووية المنشات تصفية مشروع في العمل

 ١٠ و الذكور من ٢٥( تضمنت والتي سيطرة كمجموعة الكحول يتعاطون وال مدخنين غير أشخاص من دم نموذج ٣٥

 في تستخدم خلوية وراثية معايير أربع الدراسة هذه في سنة.استعملت ) ٥٧-٣٠( بين أعمارهم تراوحت اإلناث) من

 الكروموسومية االنحرافات وهي اإلشعاع حقل في للعاملين الوراثية المادة على المؤينة األشعة تأثير عن الكشف

 القطع الكروموسومية االنحرافات وشملت والنووي الخيطي االنقسام ومعامل الصغيرة النوى تردد ، والكروماتيدية

 معنوية فروقات وجود عدم الدراسة خالل من تبين الحلقي. والكروموسوم المرتكز ثنائي والكرموسوم الكروموسومية

 الفحص في العاملين مجموعة بين النووي االنقسام ومعامل الصغيرة النوى ومعدل الكروموسومية االنحرافات معدل في

 عند طفيفة معنوية زيادة وجود لوحظ بينما الثالث، الفحص في العاملين مجموعة مع مقارنة الثاني و األول

 االنقسام معامل معدل في معنوية فروقات أي تسجل ولم السيطرة، مجموعة مع مقارنة معدالتها في )P<O.O5( مستوى

السيطرة. مجموعة مع مقارنة للعاملين الخيطي

 اخلاليا يف الصغرية النوى ، الكروموسوميه التغريات ، لإلشعاع البايولويج التيقيس : الة الد اللكامت

الملفاوية

Abstract

The present study aims to use the cytogenetic analysis as a biomarker for detection of the 
effects of the radiation doses on the genetic material in lymphocytes of samples of workers 
in nuclear facilities destroyed at Al-Tuwaitha site due to decommissioning of radioactive
contamination during January to December 2011. Blood samples were collected from 
٨٥workers ,including (٧٥ males and ١٠ females), aged (25 - 63 years).Firsttest included 35
samples containing 27 males and 8 females', aged ( 34- 63 years) , second test included 27
samples containing 25 males and ٢ females', aged (29 - 63 years) and third test included 23
males only .Control group includes 35 samples containing 25 males and 10 females' , aged 
(30-57 years) who were non smokers and non alcoholics .Four cytogenetic parameters were 
studied such as chromosomal aberrations, frequency of micronuclei, Mitotic and nuclear 
division index. The chromosomal aberrations, includes fragment, ring and dicentric
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chromosome as cytogenetic parameters for biological effects of ionizing radiation. This 
study showed no significant difference in the rate of chromosomal and chromatide 
aberrations. Micronuclei and nuclear division index of the workers in the first and second test 
compared with the groups of workers in the third test, while slightly significant increase at 
the level (p <0.05) when compared with the control group was observed , as well as no 
significant differences in the rate of mitotic index for workers as compared with the control 
group was recorded.
Key word: Biological Dosimetry , Ionizing Radiation, Chromosomal Aberrations, Frequency 
of Micronuclei, Human Blood

المقدمة

 المقاييس أفضل من تعد والتي الخلوية الوراثية التحاليل استخدام بضرورة IAEA الذرية للطاقة الدولية الوكالة تؤكد

 مكملة تكون بحيث التقنية هذه تستخدم اإلشعاعية،إذ الجرع وتقدير لتخمين البايولوجي التقييس في تستخدم التي الحديثة

 كمؤشر الخلوية الوراثية المؤشرات تستخدم ].2 ، ١ اإلشعاعية[ الجرع قياس في المستخدمة الروتينية الغيزياوية للمقاييس

 الخاليا في الصغيرة النوى الكروموسومية،تردد التغيرات مثل اإلشعاع حقول في للعاملين البايولوجي التقييس في

 كمؤشر تستخدم التي الجيني التعبير تقنيات إلى إضافة FISH المتئور الموضعي التهجين وتقنية النواة ثنائية اللمفاوية

 لمعرفة البيولوجي التقييس في تستخدم التي المؤشرات أهم .إن ]3[ المشعة بالمواد والتلوث التعرض تطبيقات في

 النوى وتردد الكروموسومية االنحرافات هي المؤينة األشعة من واطئة لجرع الخلوية الوراثية التأثيرات وتقدير

 هذه حساسية اختالف من الرغم على و ]٦ ،٥، q الشقيقي الكروماتيدي والتبادل اللمفاوية الخاليا في الصغيرة

تحدث . ] ٨، ٧[ والمطفرة المسرطنة للمواد الوراثية األضرار تقدير و لتحديد مالئمة الطرق هذه المؤشرات،تبقى

(G1 period)
 الكسر موقع على التغيير نوع ويعتمد كليهما، الكروموسوم كروماتيدي في يحصل الكسر ان حيث الخلية، دورة من

 Dicentric المرتكز الثنائية الكروموسومية االنحرافات اختبار يعد ].9[ المكسورة الكروموسومات التحام وطريقة
Chromosomes مباشرة لإلشعاع اللمفاوية الخاليا تعرض من الناجمة الوراثية االضرار لتحديد فيه الموثوق الفحص 

 من زمنية فترة' بعد بيولوجي كمقياس استخدامها يمكن التغيرات هذه ان وجد إذ . ]10[ التعرض من فترة بعد أو

 الزمن من طويلة لغترة متكررة أو مزمنة اشعاعية جرع يستلمون الذين األشخاص* في أو لالشعاع الشخص تعرض

 Fragments الكروموسومية القطع وان اإلشعاعية الجرع بزيادة تزداد الكروموسومية االنحرافات إن].13, 12, 11[

 Low الواطئة الجرع في ،السيما Dicentric المرتكز ثنائي أو Ring الحلقي الكروموسوم مع مقارنة السائدة هي

Dose 15.14 [ كري ٠٠١ عن تقل التي[ .

Cytokinesis Blocked Lymphocyte
CBL) Method(لمعرفة وسريعة سهلة طريقة إنها اذ عنه، بديأل أو الكروموسومية االنحرافات لفحص مكمال

]
 قطع التكسر من ينتج بحيث الكروموسومية للكسور محدثة لمادة الخلية تعرض عند الصغيرة النوى .تتكون ا]6و٨

 انقسام أثناء النوانين احدي مع تندمج ال بحيث بالمغزل مرتبط غير متغير كامل كروموسوم أو صغيرة كروموسومية

 نواة بشكل تتكور ثم النواة، خارج السايتوبالزم في سائبة الكروموسومية األجزاء هذه تبقى بل خليتين إلى الخلية

 معايير أربع استخدام إلى الحالية الدراسة هدفت ا].7و 4[ بصبغتها وتصطبغ بكثير األساسية النواة من أصغر صغيرة

كمؤشر والنووي الخيطي االنقسام ومعامل الصغيرة النوى ،تردد الكروموسومية االنحرافات هي خلوية وراثية
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 العاملين من لعينة اللمفاوية الدم خاليا في الوراثية المادة على اإلشعاعية الجرع تأثير مدى عن الكشف في بايولوجي

 من المؤيدة األشعة من واطئة لجرع التعرض او للتلوث ،نتيجة التويثة في المدمرة النووية المنشات تصفية موقع في

 العاملين. من دم عينات جمع خالل من أشهر ستة كل دوريا ثم العمل بداية في الفحص يكون ،اذ العمل جراء

العمل وطرائق المواد

Blood samples
 من ١٠ و الذكور من ٧٥( نموذجا 85 من دم سحب تم ٢٠١ 1 االول كانون — الثاني كانون من الفترة خالل

 ٨ و الذكور من ٢٧( نموذجا 35 العمل بداية في الدراسة شملت سنة. )٦٣-٢(ه بين أعمارهم تراوحت اإلناث)

 تراوحت اإلناث) من ٢ و الذكور من ٢(ه الثانية للمرة نموذجا ٢٧ و سنة )٦٣-٣٤بين( أعمارهم تراوحت اناث)

 على سنة مرور بعد الذكور من نموذجا ٢٣ متضمنا الثالثة للمرة الفحص اجري . سنة )٦٣ -٢٩( بين أعمارهم

 يتعاطون وال مدخنين غير أشخاص من دم نموذج ٣ه إلى إضافة،المدمرة النووية المنشات تصفية مشروع في العمل

 ) ٥٧ -٣٠( بين أعمارهم تراوحت اإلناث) من ١٠ و الذكور من ٢ (ه تضمنت والتي سيطرة كمجموعة الكحول

 مباشرة. السحب عملية بعد Heparin الهيبارين التخثر مانع على تحوي معقمة انابيب في المسحوب الدم سنة.وضع

خاصة. استبيانية استمارة وفق السيطرة ومجموعة العاملين من معلومات تسجيل تم كما

Cytogenetic analysis

للخاليا النسيجي الزرع

Minimum

Essential Medium االشام محفز ملمن٠.١لهه مضافا )Phytohemagglutinine (PHA مصل ملمن١و 

 المعقمة.وبعد الهواء كابينة داخل معقمة ظروف في الزرع عملية وتمت Petal Calf Serum (FCS( العجل جنين

 عملية إيقاف ساعة.لفرض ٧٢ لمدة م ٣٧ حرارة بدرجة الحاضنة في المزروعة العينات وضعت الزرع عملية انتهاء

 قبل الكولجسين مادة من مل 0.1 أضيف وضوحا أكثر الكروموسومات فيه تكون الذي االستوائي الطور في االشام

 فترة أكملت ثم والكروماتيدية الكروموسومية االنحرافات لدراسة الحضانة،بالنسبة فترة انتهاء من ساعات ثالث

 ال مادة من مايكروميتر ٤٠ أضيف الصغيرة النوى تردد لدراسة بالنسبة .أما م ٣٧ بدرجة ساعة ٧٢ إلى الحضانة

Cyto-B برفق األنابيب ورجت مه ٣٧ بدرجة ساعة ٧٢ إلى الحضانة فترة أكملت ثم الحضانة من ٤٤ الساعة عند

]16 .[
ألمجهريه الشرائح تهيئة

 النبذ بطريقة وجمعت المركزي الطرد أنابيب إلى نقلها تم الزرع، أنابيب في المزروعة للخاليا الحضانة فترة انتهاء بعد

 الى وأضيف الرائق وسكب دقائق 10 ولمدة دورذمودقيقة 2000 بسرعة Centrifuge المركزي الطرد جهاز بوساطة

 )0.01 عيارية ذي و الكروموسومات تحضير لفرض M 0.025 عيارية ذي KC1 البوتاسيوم كلوريد محلول الراسب
)M (الراسب) الخاليا عوملت ثم الرائق من التخلص وتم النبذ بطريقة الخاليا رسبت الصغيرة،وبعدها النوى لدراسة 

 مرات ألربع المحلول بهذا الخاليا وغسلت 1:3 بنسبة الثلجي الخليك وحامض الميثانول من مكون مثبت محلول مع

 العالق وفرش المثبت المحلول من قليلة بقطرات الخاليا وعلقت كامال الرائق من التخلص وتم األخيرة المرة وفي

. Giemsa stainكمزا بصبغة الشرائح وصبغت الشرائح على الخلوي

ألمجهري الفحص

 التغيرات فحص إلى بالنسبة االستوائي الطور في لمفاوية خلية200 لدراسة بدقة مجهريا الزجاجية الشرائح فحصت

تم فقد الصغيرة' النوى فحص .أما السيطرة ومجموعة العاملين من دم نموذج لكل والكروماتيدية الكروموسومية
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 ١٠٠٠ حساب تم فقد NDI النووي و الخيطي االنقسام معامل بخصوص أما . النواة ثنائية لمفاوية خلية ١٠٠٠ حساب

 )M4( انواة ورباعية )M3( انواة وثالثية )M2( انواة ثنائية و )Ml( انواة احادية لمفاوية خلية

 NDI=(Ml؛2XM2؛3xM3؛4xM4)/N المعادلة: في وكما ]18[ طريقة وحسب
اإلحصائي التحليل

 بين المعنوية الفروقات على للتعرف الخلوية الوراثية بالتحاليل الخاصة البيانات تحليل في دنكن اختبار استخدم

. ]19[ العاملين
والمناقشة النتائج

 فحص بعد اللمفاوية الخاليا في المدروسة والكروماتيدية الكروموسومية االنحرافات أنواع معدل )1( الجدول يمثل

 مجموعة إلى إضافة التويثة، موقع في العاملين من مجموعة من المأخوذة للعينات االستوائي الطور في خلية )200(

 الكروموسومية االنحرافات معدل في )p<O.O5( مستوى عند طفيفة كروموسومية تغيرات وجود تبين السيطرة.

SD لج Mean الكروموسومية القطع نوع من Fragments chromosome االنحرافات و )1 رقم (شكل 

 مجموعة مع مقارنة والثالث والثاني األول الفحص إثناء العاملين مجموعة في Break و Gap نوع من الكروماتيدية

 Dicentric المرتكز والثنائية Ring chromosome الحلقية الكروموسومية االنحرافات بخصوص أما السيطرة،
chromosome الدم نماذج في ظهورها يالحظ لم حيث الكروموسومية القطع مع مقارنة الحدوث ونادرة قليلة فهي 

 في جاء الطبيعيين األشخاص في الكروموسومية االنحرافات وجود قلة السيطرة،وءن ومجموعة العاملين لمجموعة

 1 بحدود هي التلقائية الكروموسوية االنحرافات نسبة إن فيه ذكر حيث )IAEA( الذرية للطاقة الدولية للوكالة تقرير

 آلية في اضطراب الى المرتكز ثنائية الكروموسومية االنحرافات قلة وتعزى ]21,20,1.[ طبيعية خلية 1000 لكل

 تكرار في النقص يحدث ولهذا االنقسام بعد الخاليا لبعض موت من علية ينطوي قد وما االنفصالى، الطور

 الحدوث ونادرة قليلة فهي الحلقية الكروموسومية االنحرافات بخصوص .أما]٢ ٣،22[المرتكز ثنائية الكروموسومات

 جدول السيطرة ومجموعة العاملين لمجموعة الدم نماذج في ظهورها يالحظ لم حيث الكروموسومية القطع مع مقارنة

 بالقطع مقارنة نهايتهما والتحام نفسه الكروموسوم في مزدوج كسر إلى الحلقية الكروموسومات حدوث يحتاج ).1(

 عدم في ]25,0[ وجده ما مع يتفق ]،هذا 24,1[ الكروموسوم في منفرد كسر حدوث عند تتكون التي الكروموسومية

 التعرض عند او لإلشعاع المعرض غير اإلنسان دم نماذج في المرتكز ثنائية او حلقية كروموسومية انحرافات وجود

 للطاقة الدولية الوكالة تقرير حسب دوليا بها المسموح الحدود ضمن الزيادة هذه واطئة،وان إشعاعية لجرع

. ]20[ 2001 لسنة 405 المرقم الذرية

fragment الكروموسومية القطع نوع يبين الكروموسومية التغيرات ):1(شكل

chromosome االستوائي. الطور عند لمفية خلية في
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 ومجموعة العاملين لمجموعة )Mean لج SD ( اللمفاوية الخاليا في الكروموسومية التغيرات انواع معدل ئ )1( رقم جدول

السيطرة.

Chromatid aberration
الكروماتيدية التغيرات

Unstable Cromosomal aberration
الثابتة غير الكروموسومية التغيرات عدد

النماذج
النماذج

قطع

تبذق كروما

Break

فراغ

كروماتيدى

Gap

Dicentric
chromosome

 ثنائى الكروموسوم

المرتكز

Ring
chromosome

 الكروموسوم

الحلقي

Fragment
chromosome

الكروموسوم

القطعى

0.0073
±

0.0045
A

0.0090
±

0.0071
A

0.00125
±

0.0029
A

0.000
±

0.000
A

5٩0.00
±

0.0063
A

35
السدطرة محموعة

(المعدل±االذحراف

المعياري)

0.0101
±

0.0071
B

0.0116
±

0.0063
B

0.00139
±

0.0063
A

0.000
±

0.000
A

0.0209
±

0.0089
B

27
االول الفحص

للعاملين

الذحراف١(المعدللج

المعياري)

6*.٠١٠

57
B

4٠.٠١١

59
B

34...١

33
A

0.000
±

0.000
A

17..‘٢

79
B

23
الثانى الفحص

للعاملين

(المعدل±االذحراف

المعياري)

16...١

62
B

20...١

51
B

28١0٠..

28
A

0.000
±

0.000
A

٠٢. .12

59
B

35
الثالث الفحص

للعاملين

الذحراف١(المعدللج

المعياري)

 معنوية مستوى عند المدروسة الثالثة المجاميع بين معنوي فرق وجود الى نشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف

 الخاليا تعرض يوضح مما صغيرة نوية على سايتوبالزمها يحتوي النواة ثنائية لمفاوية خلية )٢( رقم شكل في يظهر

 المزروعة اللمفاوية الخاليا في الصغيرة النوى فحص يعد . كروموسومية كسور حدوث إلى آدت مطفرة مواد الى

 االنحرافات لفحص مكمال Cytokinesis Blocked Lymphocyte (CBL) Method تقنية باستخدام
 حساسية األكثر تعد و للمطفرات الوراثية التأثيرات لمعرفة وسريعة سهلة طريقة أنها إذ ،عنه بديأل أو الكروموسومية

 الصغيرة النوى معدل )٢( الجدول يبين . ]16 و ٨[ لإلشعاع المتعرضين األشخاص لدى اإلشعاعي الضرر كشف في

 وجود لوحظ اذ السيطرة ومجموعة العاملين من لعينة لمفاوية خلية ١٠٠٠ فحص بعد النواة ثنائية اللمفاوية الخاليا في

 اثناء العاملين لمجموعة )p<O.O5( مستوى عند )Mean لج SD( الصغيرة النوى معدل في طفيفة معنوية فروقات

 زيادة بوجود ]21[ إلية ماتوصل مع تتفق النتائج هذه إن السيطرة. مجموعة مع مقارنة والثالث والثاني االول الفحص

في العمل من أشهر 6 مرور بعد التويثة في الما موقع في العاملين دم في اللمفاوية الخاليا في الصغيرة النوى معدل في
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 ١ لسنة 405 المرقم الذرية للطاقة الدولية الوكالة تقرير حسب دوليا بها المسموح الحدود ضمن الزيادة هذه وان الموقع

200 ]20.[

-A- -B-
يحتوي - B، الصغيرة النوى من خالي سايتوبالزمها -٨ ، النواة ثنائية لمفاوية خلية ):٢( رقم شكل

صغيرة نوية على سايتوبالزمها

 الفحص إثناء العاملين لمجموعة NDI النووي االنقسام ومعامل MI الخيطي االنقسام معامل )٢( الجدول يبين كما

 النووي االنقسام معامل معدل في انخفاض وجود تبين اذ ، السيطرة مجموعة مع مقارنة والثالث والثاني األول

)SD لج Mean( معامل معدل في فروقات أي تالحظ لم بينما السيطرة. مجموعة مع مقارنة العامين لمجموعة 

 يبين االختبار هذا إن إذ السيطرة. مجموعة و والثالث والثاني األول الفحص إثناء العاملين لمجموعة الخيطي االنقسام

 اللمفاوية الخاليا في االنقسام معامل في انخفاض وجود سابقة دراسات بينت ،إذ مسرطنة او مطفرة الملوثات كانت ان

. ]٢١ و ٦ [ التويثة موقع في والعاملين ]26[ السينية لألشعة المتعرضين الشعاعين للمصورين

 من لعينة )mean لج SD والخيطي( النووي االنقسام ومعامل اة النو ثنائية اللمفاوية الخاليا في الصغيرة النوى معدل ):2( رقم جدول

السيطرة ومجموعة العاملين

النووى االشام معامل

Nuclear Division Index 
(Mean ± SD)

الخبطى االشام معامل
Mitotic Index 

(Mean ± SD)

النواة ثنائية اللمفاوية الخاليا
Binucleoted cell 
(Mean ± SD) النماذج

الدراسة مجاميع

0.080 ± 1.410
A

1.56 ± 25.2
A

0.0088 ± 0.012
A

35 السلطرة' عة محمو

المعيارى) (المعدل±االنحراف

0.050±١.٢33
B

25.18±2.23
A

0 078+0 (1(174
B 27

للعاملين االول الفحص

المعيارى) (المعدل±االنحراف

0.034 ±1.280
B

2.60 ± 25.21
A

0.0090 ± 0.035
B 23

للعاملين الثانى الفحص

المعيارى) (المعدل±االنحراف

0.031 ±1.242
b 2. 52± 26.36

A
0.0079 ± 0.026

B
35

الثالث الفحص

 االنحراف لح المعدل ( للعاملين

المعياري)

 )p<O.O5( معنوية مستوى عند المدروسة الثالثة المجاميع بين معنوي فرق وجود الى تشير الواحد العمود ضمن المختلفة الحروف

دنكن اختبار حسب
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االستنتاجات

: الحالية الدراسة نتائج من نستدل

 في الخيطي االنقسام معامل و والحلقية المرتكز الثنائية الكروموسومية االنحرافات في معنوية فروقات أي تسجل لم-١

 من أكثر إشعاعية جرع إلى العاملين تعرض عدم على يدل مما السيطرة مجموعة مع مقارنة للعاملين اللمفاوية الخاليا

 لسنة 405 المرقم الذرية للطاقة الدولية الوكالة ير نثر حسب بها المسموح الطبيعية الحدود ضمن وهي به المسموح الحد

2001.
 نوع من والكروماتيدية الكرموسومية القطع انحرافات معدل في )p<O.O5( مستوى عند طفيفة معنوية زيادة وجود —2

Gap و Break من أكثرهم إن إلى ذلك في السبب السيطرة،ويعزى مجموعة مع مقارنة للعاملين الليمفاوية الخاليا في 

.العمر في نثدمهم إلى إضافة المدخنين

 في معنوي وانخفاض النواة ثنائية اللمفاوية الخاليا في الصغيرة النوى معدل في معنوية زيادة وجود من بالرغم -٣

 الذرية للطاقة الدولية الوكالة ير نثر حسب بها المسموح الطبيعية الحدود ضمن معدالتها لكن النووي االنقسام معامل

.2001 لسنة 405 المرقم
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